ЗАЯВЛЕНИЕ

за проучване на условията
за присъединяване на
потребител
№

20

ДАТА

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД АД (ЕРМ ЗАПАД АД)
ЕИК 130277958 I адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159 I факс: 02/8959 667
денонощна телефонна линия: 0700 10 010 I имейл: klienti@ermzapad.bg I www.ermzapad.bg
Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 6 от 24.02.2014 г. и изменение и допълнение към същата (обн. Държавен вестник, брой 76 от 27.09.2019 г.)
за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителната електрически мрежи, за
проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежов оператор по
местонахождение на обекта в случаите на:

при искане за присъединяване за провеждане на технологични проби;
намаляване на предоставената мощност;
промяна на нивото на напрежение в мястото на потребление;
намаляване предоставената мощност и промяна ниво на напрежение;
предпроектно проучване.

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
ЕГН
ГР./С.

П. КОД

УЛ.

№

ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ

Ж.К
БЛ.

ВХ.

ЕТ.

АП.

ВХ.

ЕТ.

АП.

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.

ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЮЛ
ПРЕДСТАВ. ВЛАСТ/ДЛЪЖНОСТ

*„Предоставена мощност“ е онази максимална активна мощност, за която операторът на разпределителната мрежа съгласно договора за присъединяване осигурява на клиента
възможност за ползване на гаранцията на собственост на електрическите съоръжения към разпределителната мрежа в мястото на присъединяване на обекта и се характеризира с
ниво на номинално напрежение и брой на фазите, на които се доставя, при фактор на мощността, не по-нисък от 0.9.

ЕРМ ЗАПАД АД

www.ermzapad.bg

ОБЩИ НУЖДИ
НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРЕНАТА

АБОНАТЕН НОМЕР:
kW.

ПРЕДОСТАВЕНА МОЩНОСТ

ЕДНОФАЗНО

ТРИФАЗНО

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПОСТАВЯНЕ (в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба 6)

ПРИЛАГАМ КОПИЯ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
или Разрешение за строеж и документ, удостоверяващ степен на завършеност;

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
ГР./С.

П.КОД

Ж.К.

УЛ.

№

БЛ.

ТЕЛЕФОН

ФАКС

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ

ПЪЛНОМОЩНО

/

Г. НОТАРИУС №

ВХ.

ЕТ.

АП.

ВАЛИДНО ДО

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“.
ЗА „ЕРМ ЗАПАД“ АД
ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДАТА

ПОДПИС

ДАТА

ПОДПИС

ЗА КЛИЕНТА
ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на необходимост „ЕРМ Запад“ АД си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи. Всички съобщения, уведомления 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 разписка или чрез куриер, с известие за доставяне на административния адрес, посочен в адрес за кореспонденция (по-горе).

ЕРМ ЗАПАД АД

www.ermzapad.bg

