Инструкция на ЕР Юг
За предоставяне на измервателни данни на търговски участник
съгласно Чл. 89а от Правила за търговия с електрическа енергия във връзка с
услуга за допълнително предоставяне на измервателни данни

Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Чл. 1. За нуждите на тази Инструкция следните термини и изрази ще имат значенията, дадени по-долу, освен
ако контекстът не изисква друго. Думи в единствено число включват и множествено число и обратно:
2. „Електроразпределителна мрежа“ – съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо,
средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия;
3. „ЕР Юг“ – „Електроразпределение Юг" ЕАД, притежаващо Лицензия за разпределение на електрическа
енергия № Л-140-07/13.08.2004 г., със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37,
ЕИК 115552190, ИН по ЗДДС BG115552190;
5. „ИТН” (Измервателна точка номер) представлява основен идентификатор на Обекта, присъединен към
Електроразпределителната мрежа на ЕР Юг, чрез който се индивидуализира Обектът на клиента в базата
данни на ЕР Юг;
6. "Клиент" е лице, което купува електрическа енергия за собствено ползване от Доставчика или е купувал
електрическа енергия за собствено ползване от Предходния доставчик и чийто Обект е присъединен към
Електроразпределителната мрежа на ЕР Юг;.
7. "Обект" – всяка обособена по отношение на измерването на енергията електрическа инсталация на даден
търговски участник, която произвежда или потребява електрическа енергия;
8. “ПТЕЕ” – съответните действащи Правила за търговия с електрическа енергия, приети от КЕВР на
основание чл. 91, ал. 2 ЗЕ;
9. „Инструкцията“ – настоящия документ, в който е описана процедура за предоставяне на услугата по Чл.
89а от ПТЕЕ;
10. „Търговски участници“ - Търговски участници по смисъла на тази инструкция са производителите на
електрическа енергия, търговците на електрическа енергия, координаторите на балансиращи групи (КБГ) и
крайните клиенти.
Раздел ІI. ПРЕДМЕТ
Чл. 2. (1) С настоящата Инструкция се уреждат редът и условията за предоставяне на услугата по чл. 89а от
ПТЕЕ.
(2) Предоставянето на услугата от страна на ЕР Юг се извършва по реда и условията на тази Инструкция,
сключен между страните договор и действащото законодателство.
Раздел III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И ПРЕДОСТВЯНЕ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. (1) Услугата може да бъде заявена след посещение в офис на ЕР Юг.
(2) Услугата се изпълнява за ИТН на Търговски участници, присъединени към Електроразпределителната
мрежа на ЕР Юг.
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(3) Услугата се извършва срещу заплащане съгласно ценоразписа на услугите на ЕР Юг от 01.11.2018г. Цената
се отнася за едно място на измерване, за една ИТН.
(5) Сроковете и условията по изпълнение и прекратяване на услугата са предмет на сключения между
страните договор
Чл.4 Услугата може да бъде предоставена само за Обекти на Търговски участници, за които е осигурена
техническа възможност възможно дистанционно отчитане.
Чл.5 (1)Търговски участник – КБГ или търговец може да заяви Обекти на клиенти, на които доставя
електрическа енергия или са част от неговата балансираща група, след предоставяне на съответното
нотариално заверено съгласие.
(2) Когато заявителя на услугата съгласно ал. 1 преустанови да бъде КБГ/ търговец, той следва да уведоми ЕР
Юг по ред и условия, уговорени в договора между страните.
Чл. 6. При наличие на технически причини, поради които не могат да бъдат отчетени реално измерени
данни, видът, сроковете и начинът на предоставяне на измервателните данни се уговаря в сключения между
страните договор.
Чл. 7. (1) След подписване на договора по чл. 3, ал. 1 в сроковете определение от него, ЕР юг стартира
изпращане на измервателни данни на заявените ИТН .
(2) Данните по ал.1 се изпращат при срокове и условия, уговорени в договора по чл. 3, ал. 1.
Настоящата Инструкция е приета на основание чл. 89а, на ПТЕЕ.
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