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№ Уникален идентификационен номер Вид на обекта

МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП ДО ДАННИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 120, АЛ. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА СЛЕДНИТЕ МЕСТА НА ИЗМЕРВАНЕ:*

Известно ми е, че: 

* В случай че броят на заявените точки на доставка е повече от 4, моля приложете списък.

Приложен документ: Копие на нотариално заверено пълномощно, в случай че услугата се заявява от пълномощник.

ЗА „ЕРМ ЗАПАД“ EАД

П. КОД   Ж.К

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

П. КОД   Ж.К

№      БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

КЛИЕНТ

ЕГН    

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ/АДРЕС ПО ЛИЧНА КАРТА:

ГР./С.

УЛ.

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЮЛ 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН:

ПЪЛНОМОЩНО                                            / Г.    ВАЛИДНО ДО:

ИМЕЙЛ (посочва се задължително):    

ЕИК

НОТАРИУС

• Данните, необходими за идентификация на клиента и осъществяване на дистанционния достъп (потребителско име и парола) се
предоставят лично на клиента или на упълномощеното лице, подало заявлението .

• Задължително условие за осъществяване на дистанционния достъп до данни от измерването е предоставянето на валиден имейл
адрес .
• Срокът за получаване на потребителско име и парола е до 30 календарни дни след уведомление от страна на „ ЕРМ Запад“ EАД за
тяхното изготвяне. След изтичане на този срок, направената регистрация се заличава и е необходимо подаване на ново заявление.

• Предоставените данни от измерването са невалидирани и неокончателни. При евентуални комуникационни проблеми, данните ще
бъдат предоставени след установяване на успешна комуникация с електромера. Данните са необвързващи по отношение на
oсъществяването на процесите по сетълмент на количествата, търгувани на пазара на електрическа енергия. Данните са
необвързващи по отношение на фактуриране на мрежови услуги.
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“ EАД си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи. Всички съобщения, 
уведомле-ния и други документи, които „ЕРМ Запад“ EАД 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).


