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ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 

ЕГН

ГР./С. П. КОД   Ж.К

УЛ. №      БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ 

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОТ 

(наименование съгласно данни в Търговския регистър)

ЕИК ИН по ЗДДС 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР./С. П.КОД Ж.К. 

УЛ. №  БЛ. ВХ.  ЕТ. АП.

ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЮЛ  

ПРЕДСТАВ. ВЛАСТ/ДЛЪЖНОСТ

МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА КОНСТАТИРАНЕ ГОДНОСТТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

(трафопост, кабелни линии средно напрежение, ниско напрежение, табло)

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ

С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ГР./С. УЛ. № 

УПИ/ ПАРЦЕЛ КВАРТАЛ МЕСТНОСТ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА КОНСТАТИРАНЕ ГОДНОСТТА ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) Договор за присъединяване с „ЕРМ Запад“ EАД (в случаите, когато се изисква по чл. 4 и чл. 49 от Наредба № 6), придружен със становище 
или предварителен договор (ПДПЕРМ) за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа.

2) Протоколи от изпитанията на кабели, заземления, разпределителни уредби, трансформатори - издадени от лаборатория с лиценз №
3) Сертификати за качество на вложените материали и декларации за съответствие на ел. материалите, използвани в съоръжението.
4) Съгласувателно писмо от РСПАБ за противопожарна осигуреност на строежа по чл. 143 от ЗУТ.
5) Разрешение за строеж на присъединявания обект и за изграждане на външното електрозахранване.
6) Нотариален акт за собственост на недвижим имот или учредено право от собственика за ползване от присъединяваното лице.
7) Нотариален акт за учредяване право на строеж в полза на „ЕРМ Запад“ АД за изграждането на трафопост и право на прокарване за 

съоръжения, попадащи в поземления имот (не се изисква за трафопостове в сгради).
8) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложения 2 и 2а).
9) Декларация от присъединяваното лице, че е единствен инвеститор на енергийния обект, а при наличие на двама или повече инвеститори се 

посочва процентното участие на всеки от тях.
10) Работни проекти, съгласувани от „ЕРМ Запад“ EАД - по 1 бр. на хартиен носител и по 1 бр. на електронен носител с формат на 

файловете
* pdf.

11) Виза за вида и мястото на трафопоста;
12) Принципна еднолинейна схема в трафопоста (тип на уредбата, мощност на трансформатора);
13) Проект за външно електрозахранване на присъединявания обект;
14) Проект за мястото на монтаж на главното разпределително табло и подхода към него;

11) При наличие на резервно електрозахранване - декларация от заявителя по образец на „ЕРМ Запад“ EАД.
12) Удостоверение от АГКК и на магнитен носител геодезическа част на екзекутивна документация /геодезическо заснемане/ на 

енергийни обекти, изготвена съгласно „Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация /
геодезическо заснемане/ на енергийни обекти“, публикувани на интернет страницата на „ЕРМ Запад“ EАД, за проверка за 
съответствие с правилата за изготвяне на геодезическото заснемане.



ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на необходимост „ЕРМ Запад“ АД си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи. Всички съобщения, уведомле-
ния и други документи, които „ЕРМ Запад“ АД 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).

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“.

ЕРМ ЗАПАД EАД www.ermzapad.bg

ПЪЛНОМОЩНО /                   Г. НОТАРИУС № ВАЛИДНО ДО

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  

ГР./С. П.КОД Ж.К. 

УЛ. №      БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ТЕЛЕФОН ФАКС 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ


