Указания
за провеждане на процедура по регистрация (получаване на достъп)
на обекти на клиенти на свободен (либерализиран) пазар
Настоящите указания са изготвени в помощ на клиентите, които имат желание да сключат договори за
доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени с доставчици, различни от настоящия
доставчик – дружеството, функциониращо като Краен снабдител.
Ако и Вие сте сред тях и желаете Ваши обекти да излязат на свободния пазар, тези обекти следва да
преминат процедура по първоначална регистрация на пазара и получаване на достъп. Процедурата се
администрира от дружеството – оператор на мрежа (Електроразпределение Юг (EP Юг), към която е
присъединен Вашият обект, и се провежда по реда на:
− „Правила за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ) и
− одобрена от КЕВР „Инструкция №1 за получаване на достъп до електропреносната и/или
електроразпределителната мрежа“.
Процедурата стартира с подаване на заявление от клиента или от надлежно упълномощено от него лице.
Заявлението е по образец на мрежовия оператор и е публикувано на Интернет страницата на оператора на
следния линк: https://elyug.bg/Customers/free_market/Registration_Market.aspx. В него заявителят посочва
обектите с тяхното наименование и вписва техния основен идентификатор – номера на измервателната точка
(ИТН), който може да бъде открит във всяка издавана до момента на клиента фактура за електрическа
енергия и мрежови услуги на регулирания пазар. За всеки от посочените обекти заявителят декларира дали
клиентът е собственик или ползвател (наемател) на обекта.
Важно!
^ Ако сте отбелязали, че клиентът използва даден обект не в качеството си на негов собственик, а в
качеството си на ползвател (наемател), то при подаване на заявлението следва да представите и копие от
нотариално заверена декларация от собственика на този обект, с която той дава съгласието си пред
оператора на разпределителната мрежа клиентът да регистрира този обект на свободен пазар.
В заявлението следва да са коректно посочени данни като адрес за писмена кореспонденция, адрес на
електронна поща (имейл), както и да бъде посочен избрания от Вас клиентски офис, в който желаете да
сключите договора си за предоставен достъп до разпределителната мрежа. Списък с актуални клиентски
офиси и техните адреси може да намерите на Интернет страницата на EVN България на следния линк:
https://elyug.bg/SpecialPages/Kontakti.aspx.
След приемане на заявлението мрежовият оператор извършва предвидените в ПТЕЕ мрежови проверки по
отношение на присъединяването на обекта и изградената търговска измервателна група и съответствието й с
изискванията на нормативните документи. При положителен резултат от тези проверки мрежовият оператор
изготвя „Договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа“, като
Ви изпраща покана за сключването му в избрания и посочен от Вас в заявлението клиентски офис. С
текстовете на самия договор може да се запознаете на следния линк: https://elyug.bg/getattachment/5a818cf2aad5-4699-888b-80d4dac17326/Dogovor-za-dostyp-i-prenos.aspx.
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При посещението в избрания от Вас клиентски офис ще Ви бъде предложен оформен от страна на EP Юг
договор за достъп в два оригинални екземпляра – по един за всяка от страните, ведно с неразделното от тях
Приложение №1. След оформяне на договора и от Ваша страна пред нашите служители, Вие получавате
незабавно единия оформен оригинален екземпляр на договора, заедно с издаденото Ви уведомление за
предоставен достъп. Приложение №1 e неразделна част от всеки договор. То представлява точно описание на
търговската измервателна група на всеки обект, за който се сключва договорът.
Важно!
^ Заверено от Вас копие на това Приложение №1 ще е един от задължителните документи, които ще
следва да подадете при провеждане на последващата процедура по смяна на доставчик/координатор
пред мрежовия оператор.
Успешното приключване на процедурата по получаване на достъп (първоначална регистрация) със сключване
на договор за достъп е основание за стартиране на последващата процедура – по смяна на
доставчик/координатор на балансираща група.
Подслучай А: Вие фигурирате като ползвател, а не като собственик в базата данни на мрежовия
оператор
Ако след приемане на заявлението мрежовият оператор установи, че в базата му данни Вие сте отразен като
ползвател (наемател), а не като собственик на обекта и изискуемата със заявлението декларация от
собственика не е предоставена ведно с подадените документи, то тя ще Ви бъде изискана допълнително. В
този случай ще е необходимо да я предоставите в срок от 5 (пет) дни. При непредставяне в указания срок
процедурата по регистрация се прекратява. Нова процедура може да бъде стартирана от Вас или от надлежно
упълномощено от Вас лице с подаване на ново заявление за предоставяне на достъп.
Подслучай Б: Монтираните средства за търговско измерване на потреблението в заявените от Вас
обекти не отговарят на изискванията на свободния пазар
Ако след приемане на заявлението мрежовият оператор установи, че заявени от Вас обекти са присъединени
към разпределителна мрежа „ниско напрежение“ и са с предоставена мощност под 100 kW, като
инсталираното им търговско измерване не отговаря на изискванията на свободния пазар (електромерите
нямат възможност за отчитане и съхранение на товаров профил – почасово измерване на потреблението и
запазване на данните в енергонезависима памет) и не е оборудвано за дистанционен отчет, вие ще получите
обоснован отказ за предоставяне на достъп.
Съгласно чл.3 ал.5 от „Правила за измерване на количеството електрическа енергия“ (ПИКЕЕ), за оператора
на разпределителната мрежа не съществува задължение да извършва подобен извънреден разход за
монтиране и поддържане средства за почасово търговско измерване на електрическата енергия за всеки
период на сетълмент за обекти, присъединени към мрежа „Ниско напрежение“ с предоставена мощност до
100 kW и за обекти на битови клиенти. За този вид обекти съгласно ПТЕЕ в процес на изготвяне и одобряване
от КЕВР са типови товарови графици на потребление, с които клиентите ще имат възможност да участват на
свободния пазар без да е необходимо подменяне на техните средства за търговско измерване. Ежегодно,
изпълнявайки одобрената му от КЕВР инвестиционна програма, EVN ЕР подменя планово и поетапно
измервателните търговски уреди, като непрекъснато снижава допустимите по ПИКЕЕ прагове на предоставена
мощност, над която се инсталира измервателна система, съответстваща на изискванията на свободния пазар.
Размерът на инвестициите за тази дейност, а оттам и темповете, с които дружеството може да извършва
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подобна планова подмяна на измервателните групи, е ограничен от одобрените от КЕВР разходи за дадения
ценови период.
Ако въпреки това Вие не желаете да изчакате одобряването на стандартизирани товарови профили или да
изчакате момента, в който ЕР Юг планирано ще може да подмени търговската измервателна система на тези
обекти и желаете незабавно да излезете на свободния пазар с тях, като сетълментът им да е на базата на
почасови данни от измерване, то това би било възможно ако решите да поемете разходите по подмяна на
съответните измервателни групи и привеждането им към изискванията за работа на свободния пазар. Към
момента ЕР Юг е разработил такъв вид платена допълнителна услуга. Информация за нея е публикувана в
интернет страницата на дружеството на следния линк:
https://elyug.bg/Customers/Services/Other_services/Load_profile.aspx#1.
Услугата може да бъде заявявана от клиентите във всеки клиентски офис. При подаване на заявление за
ползване на услугата Клиентът следва да представи и копие от писмото с аргументирания отказ на мрежовия
оператор за предоставяне на достъп поради несъответствие на средствата за търговско измерване на обекта с
изискванията на свободния пазар. Нова процедура по регистрация може да бъде стартирана от Вас или от
надлежно упълномощено от Вас лице с подаване на ново заявление за предоставяне на достъп.
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