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(име, презиме, фамилия / име на юридическото лице)

ИН по ЗДДСЕГН/ ЕИК:

АДРЕС ПО Л.К./ СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: 

МОЛЯ ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ЕНЕРГИЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗГРАДЕНИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ / 

ИЗМЕСТВАНЕ № _____________________ / ____________ НА ОБЕКТ ________________________________________________________________ 

В ТЕРЕН, ЧИЙТО СОБСТВЕНИК СЪМ / ВЪРХУ КОЙТО ИМАМ ПРАВО НА СТРОЕЖ, НАХОДЯЩ СЕ В:

ГР./С.

ПРИЛАГАМ КОПИЯ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1) Разрешение за ползвване на обекта и съоръженията за присъединяване / изместване;
2) Копие от договор за придобиване (изкупуване) на енергийни съоръжения с "ЕРМ Запад" EАД (в случаите по чл.21, ал.7 и чл. 60, ал.7 от 

Наредба № 6);
3) При съоръжения изградени по реда на чл.117, ал.5 от ЗЕ - двустранно / тристранно споразумение за съвместна дейност по образец на

"ЕРМ Запад" АД;
4) Декларация по чл. 25, ал. 2 от Наредба №6;
5) Декларация от изпълнителя (подизпълнителя) на обекта, че е уведомил всички работници и служители, че съоръжението ще бъде поставено 

под напрежение;
6) Декларация за годност на електроинсталациите след средставата за търговско измерване (по образец на "ЕРМ Запад" АД);
7) Становище и/или ДПЕРМ за външно електрозахранване;
8) Договор за присъединяване - ДПЕРМ;
9) Виза за трафопост - съгласувана от "ЕРМ Запад" EАД;
10) Съгласувани работни проекти Ел. и АС-част (ТП и кабели) и екзекутивни чертежи;
11) Разрешение за строеж на ТП и кабелни линии;
12) Протокол за констатиране годността за приемане на електрическите съоръжения преди издаване на акт Образец 15 по ЗУТ (по образец, 

от „ЕРМ Запад“ EАД);
13) Контролна бележка за заснемане на кабелни линии;
14) Заповед за назначаване и протокол от вътр. комисия (Протокол № 3);
15) Протокол за изпитания и загуби на празен ход на трансформатора;
16) Съгласувани от "ЕРМ Запад" EАД еднолинейни схеми на ГЕТ с отразено място на монтажа;
17) Становище на Пожарната служба;
18) Удостоверение за административен адрес на обекта по области;
19) Учредено право на строеж (при съоръжение по чл. 21 (5) или 21 (4));
20) Удостоверение от службите по геодезия, картография и кадастър по области.

П.КОД Ж.К. 

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ФАКС 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ
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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 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).

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“.


