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ЗАЯВЛЕНИЕ 
за сключване на договор за
придобиване на енергийни

съоръжениея

П. КОД   Ж.К

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ИМЕЙЛ 

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 

ЕГН

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

ОТ 
(наименование съгласно данни в Търговския регистър)

ИН по ЗДДС 

П.КОД Ж.К. 

№  БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ИМЕЙЛ 

ЕИК 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: 
ГР./С. 

УЛ. 

ТЕЛЕФОН 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЮЛ  

ПРЕДСТАВ. ВЛАСТ/ДЛЪЖНОСТ

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

№________________

УПИ/ПАРЦЕЛ МЕСТНОСТКВАРТАЛ 

ПЪЛНОМОЩНО / Г. НОТАРИУС №           ВАЛИДНО ДО

1) Договор за присъединяване с "ЕРМ Запад" ЕАД и становище за начин на присъединяване (Моля обръщайте внимание кой е титуляр на 
ДПЕРМ. В случай че е друго лице, а не заявителят за договор за покупко-продажба, да се входира заявление за сключване на тристранно 
споразумение към ДПЕРМ. Същото важи и в случай че ДПЕРМ е бил с изграждане от страна на Дружеството, а се входира заявление за покупко-
продажба по твърдение, че го е изградил контрагентът, без да прилагат Споразумение за промяната).
2) Декларация от продавача, че е единствен инвеститор на енергийния обект, а при наличие на двама или повече инвеститори, се посочва 
процентното участие на всеки от тях - по образец на "ЕРМ Запад" ЕАД.
3) Скица на имота, в който се намира присъединявания обект.
4) Виза за трафопоста, съгласувана с "ЕРМ Запад" ЕАД (в случаите, в които заявлението се подава за покупко-продажба на ТП).
5) Разрешение за строеж за присъединявания обект и разрешение за строеж във връзка с благоустройство (за енергийните съоръжения).
6) Разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) и за енергийното съоръжение и за присъединявания обект.
7) Счетоводна справка за стойността на енергийния обект, подписана от собственика - по образец на "ЕРМ Запад" ЕАД.
8) Екзекутивни чертежи (ситуация на кабелни линии НН и СрН, ел. монтажна част на трансформаторен пост, АС-част на трансформаторен пост), 
съгласувани от "ЕРМ Запад" ЕАД, с количествена сметка към чертежите - оригинал.
9) Еднолинейни схеми на главните електромерни табла, съгласувани от "ЕРМ Запад" ЕАД.
10) Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице - в случаите, когато заявлението се подава от трето лице.
11) Нотариален акт на имота, в който е присъединяваният обект (и в който е ТП).
12) Констативен протокол, подписан от инвеститора и от представител на ЕРМ - оригинал.
13) Нотариален акт за прехвърлени вещни права върху ТП, когато заявлението е за покупко-продажба на трафопост и/или сервитутни права 
по чл. 64 на ЗЕ - право на прокарване и преминаване (В случай че клиентът не е извършил сделка за вещни права - да входират съответното 
заявление). Не се поставят под напрежение съоръжения, подлежащи на изкупуване, без да са прехвърлени вещните права на името на "ЕРМ 
Запад" ЕАД.
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П.КОД Ж.К. 

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ФАКС 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ

ЗА „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД

Запознат съм, че:
- предоставените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на приложимата

нормативна уредба за обработка на лични данни, Политиката за поверителност и вътрешно организационните документи на дружеството;
- подробна информация може да бъде получена от служителите на дружеството и на адрес www.ermzapad.bg в секция „Защита на личните

данни“.

ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на необходимост „ЕРМ Запад“ ЕАД си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи. Всички съобщения, 
уведомле-ния и други документи, които „ЕРМ Запад“ ЕАД изпраща на подателя на това заявление или посоченото от него лице, се считат за 
получени, ако са изпратени на факса или електронната поща, посочени в адрес за кореспонденция (по-горе) или ако са доставени по пощата, с 
обратна разпис-ка или чрез куриер, с известие за доставяне на административния адрес, посочен в адрес за кореспонденция (по-горе).


