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ЗА „ЕРМ ЗАПАД“ АД

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС

ЗА КЛИЕНТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС

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 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).

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“.

(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 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-ЧАСОВИ ПРОБИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 6 И ЗУТ, ЕНЕРГИЙНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗГРАДЕНИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ / ИЗМЕСТВАНЕ № _____________________ / ____________ г.

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

ГР./С.                 УЛ.                     №

УПИ/ПАРЦЕЛ:              КВАРТАЛ:         МЕСТНОСТ:

ПРИЛАГАМ КОПИЯ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1) При съоръжения изградени по реда на чл.117, ал. 5 от ЗЕ - двустранно / тристранно споразумение за съвместна техническа експлоатация по 

образец на "ЕРМ Запад" АД;
2) Заповед от ДНСК за провеждане на ДПК;
3) Декларация за наличието на обучен оперативен електротехнически персонал, който е запознат с изискванията на наредбата по чл. 115 от ЗЕ
4) Списък на оперативния персонал, който ще осъществява контакти с операторите на електрическата мрежа;
5) Декларация от изпълнителя на обекта, че е уведомил всички служители и работници, че съоръжението ще бъде поставено под напрежение 

за 72-часови проби;
6) Декларация за годност на електроинсталациите след средствата за търговско измерване (по образец на "ЕРМ Запад" АД);
7) Опис на настъпилите промени в процеса на строителството в сравнение със съгласуваните работни проекти;
8) Договор за достъп до ЕРМ на производител на ел. енергия от ВЕИ при Общи условия;
9) Протокол за констатиране годността за приемане на електрическите съоръжения преди издаване на акт Образец 15 по ЗУТ (по образец, от 

„ЕРМ Запад“ АД);
10) За производители - информация, съгласно чл. 77 от Наредба № 6;
11) За производители - времеви график за провеждане на 72-часовите проби.

П.КОД Ж.К. 

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ


