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Нов обект за електроразпределителната мрежа;

Смяна на ползвател на съществуващ обект.

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ОТ ОПЦИИТЕ:

ПЪЛНОМОЩНИК

ДАННИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

СПИСЪК С ОБЕКТИ:

Приемам Общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на "ЕРМ ЗАПАД" EАД.

 _____________________________
/подпис/   

Уникален 
идентификационен

номер
Населено място Тип измерване Характер на 

потребление

Потребител/
Производител

(посочете)

Профил
Битов
Небитов
Улично осветление

Профил
Битов
Небитов
Улично осветление

(наименование на юридическото лице) 

ИН по ЗДДС 

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ОТ 

ЕГН

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
ОТ 

ЕИК 

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ: 

1. ДЛЪЖНОСТ:
 (име на лицето, вписано в Търговския регистър)

2. ДЛЪЖНОСТ:
(име на лицето, вписано в Търговския регистър)

3. ДЛЪЖНОСТ:
(име на лицето, вписано в Търговския регистър)
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Уникален 
идентификационен

номер
Населено място Тип измерване Характер на 

потребление

Потребител/
Производител

(посочете)

Профил
Битов
Небитов
Улично осветление

Профил
Битов
Небитов
Улично осветление

Профил
Битов
Небитов
Улично осветление

□ За потребители – желая доставчик на електрическа енергия да бъде:

с регистрационен номер на координатора:

□ За производители – желая координатор на балансираща група да бъде:

с регистрационен номер:

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 съответ-
стват на техническите норми за устройство и експлоатация на електроцентрали и мрежи, както и на изискванията за безопасни и здравословни 
условия на труд.

 _____________________________
/подпис/   

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1) Съм запознат с условията за използване на услугата Електронна фактура, описани в Приложение 1 към настоящото заявление.
2) Се отказвам от фактура/и на хартиен носител.

 _____________________________
/подпис/   

□ За клиент с обект/и с почасово измерване (профил)

За посочения/те по-горе обект/и с почасово измерване желая да получавам Електронна фактура на 

електронен адрес (имейл) 

□ собственик □ наемател

Известно ми е, че 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.

В качеството ми на:

с настоящото декларирам, че съм влязъл във владение и използвам гореизброените обекти, находящи се в имота/имотите, посочени в

нотариален акт № ___________________________________том ______________________________ нот. дело _____________________________ ;

договор за наем __________________ от _________________ г., считано от дата _____________________ :

____________________________
/подпис/
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□ Декларирам истинността на заявените от мен данни.

□ Декларирам, че съм получил съгласието на останалите съсобственици/наследници да упражнявам правата и задълженията на ползвател на

електроразпределителната мрежа за посочените по-горе обекти.

□ Информиран съм и давам съгласието си:

▪ Кореспонденцията във връзка със смяната на доставчика на електрическа енергия да се води по електронна поща на горепосочения e-mail, с 

изключение на случаите, при които се изисква задължително представяне на документи в оригинал.

▪ „ЕРМ ЗАПАД“ EАД  да предоставя на доставчика, с когото имам сключен договор, информация за измерените количества електрическа енергия 

за обектите, за които е сключен договор за комбинирани услуги.

▪ В случай че заявлението се подава извън периода от първо до десето число на текущия месец, обработката му ще стартира в периода между 

първо и десето число на следващия месец, с изключение на случаите на смяна на титуляр.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

□ Копие на пълномощното (при заявяване от пълномощник)

□ Документ, удостоверяващ правото на собственост/владеене на обекта/тите (имота/имотите), описани по-горе (нотариален акт, договор за наем,

др.).

При наемни отношения, освен договора за наем, задължително се предоставя копие от документа за собственост.

□ Декларация за съгласие от собственика на обекта/тите (имота/имотите), описани по-горе, заявителят да упражнява правата и задълженията му,

като ползвател на ЕРМ съгласно Общите условия – за случаите, когато заявителят е наемател или ползва обекта на друго правно основание.

Декларацията за съгласие се предоставя нотариално заверена от всеки един от съ/собствениците, или всеки един от тях я подписва в

присъствието на служител на електроразпределителното дружество.

□ Друго

СТП ЛЕГЕНДА:
ERM_H1 - Домакинства в градски райони (битови потребители в градовете)
ERM_H2 - Домакинства в селски райони (битови потребители в селски райони)
ERM_B1 - Хранително-вкусова и земеделска промишленост (магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии,  

сладкарски изделия и др.)
ERM_B2 - Високотехнологично производство (производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)
ERM_B3 - Нискотехнологично производство (шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)
ERM_B4 - Търговия на дребно/Дневен бизнес (магазини, офиси и др.)
ERM_B5 - Вечерен бизнес (ресторанти, игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)
ERM_S1 - Обществено осветление (улично осветление, паркови осветления и др.)

Приложение 1

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА

ОПИСАНИЕ
Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис, и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Тя отговаря 
на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

МЕХАНИЗЪМ
Електронните фактури и техните приложения се съхраняват в електронен архив с висока степен на сигурност (секция Електронна фактура на 
www.ermzapad.bg). След заявяване на услугата, клиентът получава имейл с начална машинно генерирана парола и указания за влизане в 
портала и достъп до електронните документи. След идентификация с имейл и парола, клиентът има постоянен онлайн достъп до него с 
възможност за преглед и сваляне на документите. Всяка новоиздадена фактура се изпраща и като прикачен файл на посочения от клиента имейл 
адрес. ВАЖНО!
За преглед на документ в PDF формат трябва да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader. Може да го изтеглите безплатно на този линк 
http://qet.adobe.com/reader/. Приложенията в CSV формат могат да бъдат прочетени с всяка версия на Excel.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ФАКТУРА
До 24 часа след датата на издаването й.
ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА
Клиентът може да заяви отказ от получаване на електронна фактура в писмен вид, като попълни и причина/и за отказа си от услугата. Отказът се 
подава в свободен текст в Център за обслужване на клиенти (също по факс или сканиран по електронна поща).

ЗА СВОЕВРЕМЕННО РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, МОЛЯ ДА НИ  ИНФОРМИРАТЕ НА 
ТЕЛЕФОН 070010 010.

ЗА „ЕРМ ЗАПАД“ EАД 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС 

ЗА КЛИЕНТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС 

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“.




