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□ физическо лице □ юридическо лице

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ОТ ОПЦИИТЕ: 

□ Производител на електрическа енергия;

□ Възложител по закона за обществените поръчки (ЗОП).

КЛИЕНТ

       ДОЛУПОДПИСАНИЯТ

ПЪЛНОМОЩНИК

ПЪЛНОМОЩНО /   Г.

    (в качеството си на представляващ)

НОТАРИУС:

ЕГН

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН:

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: 

ГР./С.

УЛ.

МОЛЯ, ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕН:

ЕИК

П. КОД   Ж.К

№      БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

П. КОД   Ж.К

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ИМЕЙЛ (посочва се задължително):

Индивидуален договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа, собственост на
"ЕРМ Запад" EАД - за обекти на възложители по ЗОП.
Договор за достъп до електроразпределителната мрежа на производител на електрическа енергия от възобновяеми източници при 
Общи условия.
Уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп (за ФтЕЦ до 30 kW).

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

- при несъответствие на присъединяването на обектите с изискванията на действащите нормативни актове, на Правилата за търговия с електри-
ческа енергия, на техническите правила, свързани с присъединяването към електроразпределителните мрежи и с измерването на количеството
електрическа енергия, трябва да приведа собствените си електрически съоръжения в съответствие с тях.
- при надвишаване в два последователни месеца на декларираната мощност, е необходимо да заявя увеличение на мощността по реда и при
условията на Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи.

Обект Административен адрес
на обекта Уникален 

идентификационен 
номер

Електромер Предоставена 
мощност Основно/

резервно 
захранване

категория по 
осигуреност на 
захранването

№ Наименование Населено място, улица, № Фабричен 
номер (kW)

1

2

3

4
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С настоящото декларирам, че електрическите инсталации в посочените по-горе обекти и съоръженията за присъединяване, разположени след 
нормативно установената граница на собственост на същите, за всеки един от тях са изпълнени съгласно действащото законодателство и 
съответстват на техническите норми за устройство и експлоатация на електроцентрали и мрежи, и на изискванията за безопасни и здраво-
словни условия на труд. 

/подпис/ 

□ Декларирам, че съм получил съгласието на останалите съсобственици/наследници да упражнявам правата и задълженията по за 
достъп и пренос за посочените по-горе обекти.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ: 

□ Списък на упълномощените лица, адреси за контакти, телефонни номера, както и e-mail адреси;

□ Пълномощно;

□ Декларация за съгласие от собственика при пререгистрация;

□ Други документи.

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, 
уведомления 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 адреса за кореспонденция (по-горе) или ако са доставени по 
пощата, с обратна разписка или чрез куриер, с известие за доставяне на административния адрес, посочен в адрес за кореспонденция (по-
горе).


