ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ
ЗА ДОСТЪП ДО И ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ
ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ОТ ОПЕРАТОРИ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ОБХВАТ
1.1.
С тези Общи условия на договорите за достъп до и ползване на елементи от електроразпределителната мрежа на
„Електроразпределение Юг“ ЕАД от оператори на електронни съобщителни мрежи („Общи условия“), изготвени на
основание Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), се регламентират реда и
условията, при които „Електроразпределение Юг“ ЕАД („ЕР ЮГ“) предоставя на оператор на електронна съобщителна
мрежа („ЕСМ“) временно и възмездно право на достъп до и на ползване на такива елементи от
електроразпределителната мрежа, собственост на ЕР ЮГ, които не представляват активен елемент от мрежата.
1.2.
Настоящите Общи условия представляват неразделна част от сключения от ЕР ЮГ и оператор на ЕСМ
индивидуален договор за достъп и ползване на стълбове-част от въздушна мрежа ниско напрежение на
„Електроразпределение Юг“ ЕАД (Договора) и обвързват Страните, считано от датата на подписване на Договора.
1.3.
ЕР ЮГ, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, осъществява своята дейност съгласно
условията на Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-140-07 от 13.08.2004 г., издадена от Комисията
за енергийно и водно регулиране, и действащото законодателство.
1.4.
ЕР ЮГ извършва дейността си посредством управление и стопанисване на съвкупност от електропроводни линии
и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, разположени на територията съгласно издадената му
лицензия, обхващаща административни области с центрове Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян,
Стара Загора, Хасково и Ямбол.
2.
СТРАНИ ПО ДОГОВОРА
Страни по договорите за достъп до и ползване на елементи на електроразпределителната мрежа и по тези Общи
условия са:
2.1.
„Електроразпределение Юг” ЕАД, с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ.
Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ИН по ЗДДС: BG115552190, наричано за краткост „ЕР ЮГ“, в
качеството си на оператор на електроразпределителна мрежа
2.2.
Всяко юридическо лице, което притежава качеството „Оператор на електронна съобщителна мрежа“ и
което е заявило и е определено по реда на ЗЕСМФИ и тези Общи условия за лице, имащо право временно и възмездно
да получи право на достъп до и да ползва стълбовете-част от въздушна мрежа ниско напрежение (до 400V),
представляващи елементи от електроразпределителната мрежа – собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД
(„Стълбовете-част от ВМНН“), наричано за краткост „Ползвател” или „Оператор на ЕСМ“.
3. ПОНЯТИЯ
3.1. В тези Общи условия и във всички актове, представляващи неразделна част от тях, използваните понятия ще имат
следното значение:
3.1.1. „ЗЕ” е Закон за енергетиката;
3.1.2. „ЗЕС” е Закон за електронните съобщения;
3.1.3. „ЗЕСМФИ” е Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
3.1.4. „КРС” е Комисията за регулиране на съобщенията;
3.1.5. „КЕВР” е Комисия за енергийно и водно регулиране;
3.1.6. „Оператор на електронна съобщителна мрежа” (или “Оператор на ЕСМ “) е:
a.
предприятие, предоставящо или имащо право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги;
b.
оператор на електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление;
3.1.7. „Непреодолима сила” представлява непредвидени и непредотвратими събития или комбинация от събития от
извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след сключване на Договора при тези Общи условия,
включващи, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия
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(наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, тежък (обилен) снеговалеж, градушка,
свличане, срутвания на земни маси, заледявания, и др.), които затрудняват значително или водят до временно
прекъсване осъществяването на дейност съгласно условията на Лицензия за разпределение на електрическа енергия №
Л-140-07 от 13.08.2004 г., доколкото тези събития пречат за изпълнение на едно или повече от задълженията по
настоящите общи условия, на основание чл. 306 от Търговския закон. При възникване на непреодолима сила ЕР ЮГ
задължително оповестява това на Операторите на ЕСМ, с които е в договорни отношения, чрез средствата за масово
осведомяване.
3.1.8. „Достъп” е право на физическо разполагане на електронни съобщителни мрежи върху Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ, за договорно определен период от време, с уговарянето на което, не възниква и по своята правна
същност не представлява вещно право на ползване;
3.1.9. „Стълбове“ са неразделна част от въздушна мрежа ниско напрежение, която мрежа представлява неразделна
част от множеството енергийни съоръжения и обекти (вкл. електропроводи), функциониращи в единна цялост, служещи
за разпределение на електрическа енергия и представляващи взаимно свързани елементи на електроразпределителната
мрежа – собственост на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД („Стълбовете-част от ВМНН“).
3.1.10. „Електронна съобщителна мрежа“ е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения
за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват
пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително
спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни
наземни мрежи, електроразпределителни мрежи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани
за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радиои телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация.
3.1.11. „Индивидуален договор“ е всеки договор между ЕР ЮГ и отделен оператор на електронна съобщителна
мрежа, в който Страните са уговорили конкретната територия, за която операторът на ЕСМ е получил права, както и
дължимата за съответните права цена.
3.1.12. „Територия на достъп“ е пространството, на което оператор на електронна съобщителна мрежа получава,
съобразно индивидуален договор, достъп върху Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ.
ГЛАВА ВТОРА
ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ
4.
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
4.1. Предмет на тези Общи условия е регламентирането на реда и условията, при които ЕР ЮГ предоставя на оператори
на електронна съобщителна мрежа временно и възмездно право на достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ, както и правата и задълженията на страните при упражняване на тези права.
4.2. Тези Общи условия включват:
4.2.1. Общи облигационни условия за достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ,
включително:
i.
начин на определяне на територията на достъп,
ii.
цени, механизъм на ценообразуване, сроковете и начините на заплащане на услугите, свързани с
получаването на право на достъп до и ползването на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ,
правата и задълженията на страните,
iii.
отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им,
iv.
срок на договора и начини за прекратяването му,
v.
процедури по премахване на изтеглени електронно съобщителни мрежи,
vi.
информацията, която страните обменят при изпълнение на Договора,
vii.
общи уговорки.
4.2.2. Специални (технически) условия за достъп и ползване, включително:
i.
технически изисквания към ЕСМ, начин на разполагане, изисквания за качество и безопасност,
ii.
ограничения за съоръженията, върху които (не) могат да бъда разполагани ЕСМ,
iii.
реализацията на мерки за сигурност, свързани с предоставено право на достъп до и ползване на
Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ,
iv.
условия за допускане на служители на операторите на електронни съобщителни мрежи,
v.
правила за разпределяне на пространството, когато то е ограничено,
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vi.
условия и ред за даване на указания при констатирано техническо несъответствие на електронните
съобщителни мрежи, разположени въз основа на предоставено право на достъп до и ползване на Стълбовете-част от
ВМНН, собственост на ЕР ЮГ,
vii.
определяне на срокове за отговор на заявките за промяна на условията за предоставяне на достъп или за
отстраняване на повреди.
4.3. Страните се съгласяват, че изпълнението на Договора и на тези Общи условия не може да застрашава целостта,
функционалността и експлоатацията на Стълбовете-част от ВМНН или на други елементи от електроразпределителната
мрежа и/ или сигурността на снабдяването на отделните клиенти с електрическа енергия.
4.4. С влизането в сила на тези Общи условия, по време на тяхното действие и за целите на тяхното прилагане, ЕР ЮГ и
Ползвателите се считат задължени да спазват Общия регламент относно защитата на данните и действащото българско
законодателство за защита на личните данни във всички случаи, в които се налага да се събират, съхраняват, обработват
или унищожават лични данни или се извършват други действия с лични данни. Операторите на електронни съобщителни
мрежи се задължават в срок до сключване на индивидуалния договор между Страните да съберат и предоставят
необходимите съгласия, ЕР ЮГ да обработва и съхранява лични данни на техни служители, доколкото това е необходимо
за изпълнението на Договора помежду им.
5. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
5.1. (изм. – в сила от 07.01.2020 г.) Страните подписват помежду си индивидуален договор за предоставяне на достъп и
ползване на стълбове-част от въздушна мрежа ниско напрежение на „Електроразпределение Юг“ ЕАД (Договора), в
който уговарят Територията на достъп (местоположението), на която операторът на ЕСМ получава право на достъп до и
ползване на Стълбовете-част от ВМНН и трасето на ЕСМ, след като преди това операторът на ЕСМ е заявил права на
достъп до и ползване на елементи от ВМНН, получил е потвърждение за резервиран в негова полза капацитет от ЕР Юг и
успешно е съгласувал проект за ЕСМ съгласно предвижданията на тези Общи условия, приложенията към тях и
приложимата нормативна уредба.
5.2. Страните посочват в Договора точния размер на цената за предоставения от ЕР ЮГ на Оператора на ЕСМ достъп до и
право на ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, на въздушна мрежа-ниско напрежение,
определена (изчислена) съобразно обхвата на съответната територия и трасетата на ЕСМ.
5.3. Страните посочват в Договора и други специфични условия по отношение на електронната съобщителна мрежа, за
която се дава достъпа, ако такива условия се уговарят във връзка с особености, свързани с упражняване на правото на
достъп и ползване на стълбове-част от въздушна мрежа ниско напрежение на „Електроразпределение Юг“ ЕАД .
6. ЦЕНА
6.1. ЕР ЮГ предоставя достъп до и право на ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, срещу цена,
определена в Договора, съобразно текстовете на настоящите Общи условия и приложимите нормативни актове.
Цената за предоставения на Ползвателя достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, се:
i.
определя съобразно общия брой на стълбовете, попадащи в обхвата на трасето на въздушната мрежа-ниско
напрежение, която е предмет на договора,
ii.
заплаща ежемесечно от Оператора на ЕСМ - до пето число на всеки месец, за който Операторът на ЕСМ
предстои да упражни предоставен от ЕР Юг достъп до и право на ползване на Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ.
iii.
Заплаща съобразно издадената от ЕР ЮГ фактура и по посочената в тези Общи условия банкова сметка на ЕР
ЮГ: BG11 CITI 9250 1000 1091 17 , BIC CITIBGSF.
6.2. Елементите на ценообразуването и факторите, които са взети предвид при определяне на цената за предоставения
на Оператора на ЕСМ достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, са определени в
съответствие с актове, издадени от компетентни органи на власт и управление (включително методики на
ценообразуване) и при спазване на тези Общи условия.
6.3. Страните се съгласяват, че размерът на уговорената между тях цена в Договора се променя винаги, когато е налице
промяна в обема на ползването или при промяна на единичните цени поради изменение в ценообразуващите елементи,
въз основа на които същите са определени и при спазване на уговорките и правилата съобразно тези Общи условия и
методиката на ценообразуване.
6.4. Промените в размера на цената, предизвикани от:

3

6.4.1. промяна на обема на ползването - отразяват се в писмено споразумение между страните, което обхваща и
територията на достъп,
6.4.2. изменение в ценообразуващите елементи - публикуват се на интернет страницата на ЕР ЮГ, с което стават
неразделна част от Договора и се прилагат към договорите 30 дни след публикуването им, без да е необходимо тяхното
изрично приемане.
6.5. За постигането на еднакъв и ясен подход при определянето на индивидуалните стойности на цените по предходните
алинеи, ЕР ЮГ:
6.5.1. определя по отношение на Операторите на ЕСМ еднакви ценови условия за достъп до Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ,
6.5.2. включва всички разходи, които дружеството извършва и са свързани с предоставените права на достъп и ползване,
като съобразява разпределянето на разходите при прилагане принципите на прозрачност, равнопоставеност и липса на
антиконкурентно крос-субсидиране при определянето на цената,
6.5.3. публикува на интернет страницата си единичните цени, свързани с възмездното упражняване на предоставеното
право на достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ , както и информация за начина на
тяхното определяне.
6.6. За предоставеното право на достъп и право на ползване Операторът на ЕСМ дължи цена, която се заплаща до пето
число на всеки месец, за който Операторът на ЕСМ предстои да реализира получено право на достъп до и право на
ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, като издаването и получаването на фактура от страна на ЕР
ЮГ не представлява задължително основание за извършване на плащането. Издадената от ЕР ЮГ фактура се счита за
редовно уведомление до Оператора на ЕСМ за размера на дължимите суми и за определяне на срока на тяхното
заплащане, независимо от това кога фактурата е получена и/или приета. Оператор, който не е получил фактура за
предоставения достъп до пето число на следващия месец е длъжен да я поиска и потърси от ЕР ЮГ най-късно до 10
число на следващия месец. За избягване на всякакво съмнение страните се съгласяват, че неполучаването на фактура от
страна на Оператора на ЕСМ за конкретен период не го освобождава от задължението му да заплати на ЕР ЮГ
дължимите суми след тяхното фактуриране, съобразно установените в Договора и в тези Общи условия срокове. ЕР ЮГ
начислява обезщетение за забава в размер на законна лихва за всеки ден забава върху дължимите суми, които не бъдат
платени в сроковете, посочени в тази точка.
6.7. В случай че в рамките на 12 (дванадесет) последователни месеца Оператор на ЕСМ просрочи цялостно или частично
плащането на дължими суми за достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН ЕР ЮГ - три пъти с повече от 30
(тридесет) дни за всеки отделен случай ЕР ЮГ има правото да поиска, а Операторът на ЕСМ се задължава да предостави
банкова гаранция или друго еквивалентно обезпечение (депозит, акредитив) за гарантиране на бъдещите му задължения
в трикратния размер на месечно дължимата цена по Договора.
6.8. В случаите на подадено от Оператор на ЕСМ писмено възражение срещу стойността на фактура ЕР ЮГ проверява
издадената фактура и при установена неточност издава съответно дебитно / кредитно известие и го изпраща на
Оператора на ЕСМ. При констатиране от страна на ЕР ЮГ, че жалбата е основателна, за периода на проверката
Операторът на ЕСМ не дължи лихва за забава.
7. СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ
7.1. За събиране на вземанията си от Оператор на ЕСМ, независимо от техния размер, и в случай че същият е неизправен
длъжник, ЕР ЮГ има право да предприеме всички предвидени в закона действия, включително и да поиска издаване на
заповед за изпълнение на парично задължение по реда на Гражданския процесуален кодекс.
7.2. В случаите, когато срещу Оператор на ЕСМ от ЕР ЮГ е образувано съдебно или изпълнително производство за
събиране на просрочени задължения и когато сумата, платена от Оператора на ЕСМ или разпределена по предвидения
от закона начин, за погасяване на задължението му към ЕР ЮГ по съответното дело, не е достатъчна да покрие всички
задължения, те се погасяват по следния ред: съдебни и деловодни разноски и платени възнаграждения, законната лихва
върху главницата, обезщетението за забавено плащане на главницата и главницата.
7.3. ЕР ЮГ има правото да възложи на трето лице фактурирането и/или събирането на дължимите суми от Оператора на
ЕСМ. ЕР ЮГ има право да прехвърли част или целите вземания за дължимите суми от Оператора на ЕСМ на трето лице по
реда на Закона за задълженията и договорите без изричното писмено съгласие на Оператора на ЕСМ.
8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
8.1. Общи права и задължения
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8.1.1.

Страните се задължават да спазват уговореното в Договора, в тези Общи условия и приложимите нормативни
актове при упражняване на предоставен достъп и ползване на Стълбовете-част от ВМНН.
8.1.2.
Страните се съгласяват, че с оглед избягването на бъдещи спорове между тях:
i. ще полагат всички разумни усилия за отстраняване, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от възникването, на
аварии по своите собствени мрежи, които биха довели до влошаване или преустановяване на предлаганите от тях услуги
на своите клиенти,
ii. ще си оказват взаимно съдействие за отстраняване на аварии, в случай че характерът и работата по отстраняване
на аварията може да продължи повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
8.2. Операторът на ЕСМ се задължава:
8.2.1.
да упражнява правото на предоставен достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ
с грижата на добър стопанин и единствено за целите, за които правата са предоставени и в рамките на
уговорения им обем,
8.2.2.
да организира своята дейност по начин, съответстващ на изискванията на действащото законодателство, като
изпълнява и спазва всички и всякакви условия на ЕР ЮГ за достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ, определени в Договора, в тези Общи условия и други свързани документи, и
гарантиращи:
i. целостта, функционалността и експлоатацията на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, на други
елементи от електроразпределителната мрежа и сигурността на снабдяването на отделните клиенти с електрическа
енергия,
ii. опазването на живота и здравето и защитата на собствеността и неприкосновеността на личността на гражданите,
iii. опазването на околната среда,
iv. опазване на националната сигурност,
v. интересите на обществото,
vi. опазване на собствеността на ЕР ЮГ, до която Операторът на ЕСМ има достъп и/или ползва.
8.2.2.1.
В изпълнение на задължението си да организира своята дейност по начин, съответстващ на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд, Операторът на ЕСМ се задължава:
i.
да спазва действащите правила за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и/или по
електрически съоръжения, представляващи част от електрически мрежи,
ii.
да осигури и поддържа квалифициран и правоспособен персонал, както и необходимите на персонала
специално работно облекло и лични предпазни средства с цел да се гарантира изпълнението на всички
възможни мерки, обезопасяващи извършването на дейността,
iii.
да изготви и поддържа актуален поименен списък с квалификационната група: 1) на всяко лице, в чиито
работни задължения попадат дейности, свързани с работа в електрически уредби и/или по електрически
съоръжения, представляващи част от електрически мрежи; 2) на лицата, които могат да бъдат отговорни
ръководители, изпълнители на работата и отговорници за безопасността,
iv.
да упълномощи длъжностни лица от своя персонал, които да следят за наличието на необходимата
квалификационна група (вкл. удостоверенията за квалификационна група) и при всяка промяна на лицата,
които ще работят по елементи на ЕСМ в обхвата на ВМНН да представи актуализиран списък на ЕР ЮГ с
актуална информация за наличната квалификация на персонала, който има право на достъп до Стълбоветечаст от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ,
v.
да провежда изискуемия инструктаж при работа в електрически уредби и/или по електрически съоръжения,
представляващи част от електрически мрежи,
vi.
да координира и контролира действията по време на работа в електрически уредби и/или по електрически
съоръжения, представляващи част от електрически мрежи с представители на ЕР ЮГ,
vii.
писмено да уведомява и да получава писменото съгласие на ЕР ЮГ (най-малко 3 дни преди извършването на
каквото и да е действие и независимо от неговия вид) за извършването на планирана от Оператора на ЕСМ
работа в електрически уредби и/или по електрически съоръжения, като в уведомлението се посочват: 1)
точното местонахождение на планираните дейности (населено място, улица, стълбовни линии и междустълбия
или други отличителни характеристики на мрежата); 2) поименно лицата, които ще извършват дейността; 3)
планираната продължителност, както и друга информация от значение за безопасното осъществяване на
дейността.
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8.2.3.

да заплаща на ЕР ЮГ ежемесечно/ на интервал, договорен между страните цена за предоставения достъп до и
ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ;
8.2.4. да поддържа и експлоатира своята ЕСМ в съответствие с нормативните и технически изисквания и указанията на
ЕР ЮГ за разполагането на тази мрежа върху Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, както и да обозначава
своята мрежа по начин, който я прави бързо и еднозначно разпознаваема;
8.2.5. да оказва пълно и навременно съдействие на ЕР ЮГ при извършване на дейности по ремонт, поддръжка,
разширяване, подмяна на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ ;
8.2.6. да отстранява аварии по собствената си ЕСМ в разумен срок, с оглед обичайното време за извършване на
необходимите възстановителни и ремонтни дейности. За избягване на бъдещи спорове и с цел опазване на живота,
здравето, и имуществото на гражданите, както и конституционно и/или законово гарантираните интереси на обществото,
страните се съгласяват, че ЕР ЮГ има право да предприема действия за отстраняване на аварии по ЕСМ за сметка на
нейния собственик (оператора на ЕСМ), в случай че аварията по ЕСМ засяга мрежата на ЕР ЮГ, както и във всички случаи
на бездействие или обективна невъзможност за отстраняване на авариите от собственика в разумен срок. В този случай
операторът на ЕСМ заплаща разходите за възстановяване експлоатационната пригодност на ЕСМ в срок до 7 дни от
датата на получаване на покана от ЕР ЮГ и фактура за дължимите суми;
8.2.7. (изм. – в сила от 07.01.2020 г.) да съгласува писмено с ЕР ЮГ проектите за изтегляне на кабели върху Стълбоветечаст от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, за територията на достъп, за която е заявил права на достъп до и ползване на
елементи от ВМНН и е получил потвърждение за резервиран в негова полза капацитет, като при изготвянето на
проектите съобразява всички технически изисквания и указанията на ЕР ЮГ, непротиворечащи на закона, за
разполагането на електронно съобщителна мрежа върху Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ;
8.2.8. да премахва/демонтира за своя сметка всички елементи от своята ЕСМ, при спазване на изискванията за
безопасност и изискванията за опазване на физическата цялост на всички елементи на Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ или други от електроразпределителната мрежа, като премахването или демонтажът на елементи от
ЕСМ се извършват по начин, с който не се нарушава непрекъснатостта и качеството на доставките на електрическа
енергия:
8.2.8.1. непосредствено след преустановяване на ползването на ЕСМ чрез непрекъснато подаване на сигнал(и) по ЕСМ;
8.2.8.2. след изтичане на срока на Договора или във всички останали случаи, в които договорът между ЕР ЮГ и
Оператора на ЕСМ бъде прекратен или развален,
8.2.9. Операторът на ЕСМ няма право да бъде заместен в правата и задълженията, произтичащи от Договора и тези
Общи условия, и не може да прехвърли на трето лице права, свързани с изпълнението на Договора и тези Общи условия,
без предварителното писмено съгласие на ЕР ЮГ.
8.2.10. да не извършва никакви технически действия (включително монтаж или демонтаж на каквито и да е съоръжения
или други активи/ вещи) или каквото и да е друго физическо въздействие върху активи/ вещи (независимо дали са част
или не са от разпределителната мрежа, но са разположени върху нейни елементи), независимо от това кой е техен
собственик, без изричното предварително писмено съгласие на ЕР ЮГ за осъществяване на желаното действие или
въздействие.
8.2.11. Съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“) да представи пред ЕР ЮГ наймалко следните декларации:
8.2.11.1. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП - за деклариране на действителните собственици;
8.2.11.2. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП – за произход на паричните средства;
8.2.11.3. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – за установяване на лица по чл.36, ал.2 и 5 от същия закон.
8.3. Операторът на ЕСМ има право:
8.3.1
да упражнява предоставеното му право на достъп до и на ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост
на ЕР ЮГ, съобразно предназначението и в уговорения обем и срок,
8.3.2
да получава необходимата минимална информация от ЕР ЮГ за целите на правилно упражняване на правото на
достъп и ползване,
8.3.3
да получава необходимото съдействие от ЕР ЮГ за целите на правилно упражняване на правото на достъп и
ползване,
8.3.4
да ремонтира, подменя и модернизира своята ЕСМ при спазването на закона, Индивидуалния договор и
Общите условия към него.
8.4. ЕР ЮГ се задължава:
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8.4.1.

8.4.2.
8.4.3.

(изм. – в сила от 07.01.2020 г.) в едномесечен срок, считано от получаване на пълен комплект от необходимите
документи, да съгласува проекта на Оператора на ЕСМ за изтегляне/ окачване на кабели върху Стълбовете-част
от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, за територията на достъп, за която последният е заявил права на достъп до и
ползване на елементи от ВМНН и е получил потвърждение за резервиран в негова полза капацитет, когато този
проект отговаря на всички технически изисквания и указанията на ЕР ЮГ, съобразени с действащото
законодателство, за разполагането на електронно съобщителна мрежа върху Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ,
да осигури условия за безпрепятствено упражняване на предоставения на Оператора на ЕСМ достъп до и
ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ,
да предоставя на Оператора на ЕСМ необходимата информация, свързана с реализация на предвидените от
закона права на Оператора на ЕСМ с оглед предоставения достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ.

8.5. ЕР ЮГ има право:
8.5.1.
да определи условията, съобразени с действащото законодателство, при които Операторът на ЕСМ може да
упражнява предоставен достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ;
8.5.2.
да измени едностранно условията за достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ,
или да прекрати предсрочно договора за предоставяне на достъп и ползване във всеки отделен случай на
промяна на:
8.5.2.1. вида на електроразпределителната мрежа от въздушна на подземна,
8.5.2.2. съществуващите технически възможности (капацитет) за разполагане на мрежи, различни от
електроразпределителната. В този случай ЕР ЮГ уведомява оператора на ЕСМ за настъпилата промяна и му дава
срок до 60 дни, считано от датата на уведомлението, в който операторът на ЕСМ се задължава да демонтира
своята ЕСМ, разположена върху Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ.
8.5.3.
да поиска и получи необходимото съдействие от Оператора на ЕСМ за своевременно извършване на дейности
по ремонт, поддръжка, разширяване, подмяна на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ или
други елементи от електроразпределителната мрежа,
8.5.4.
да договори споразумения с операторите на ЕСМ за координиране на дейности с оглед на разполагане на
елементи на ЕСМ или съвместно изграждане или поддържане на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР
ЮГ , когато това е икономически и технически целесъобразно за ЕР ЮГ;
8.5.5.
да фактурира ежемесечно дължимата от Оператора на ЕСМ цена за предоставения достъп до и ползване на
Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ,
8.5.6.
да получи уговорената между страните цена за предоставения от ЕР ЮГ на Оператора на ЕСМ, достъп до и
ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ,
8.5.7.
да следи за спазването от Оператора на ЕСМ на условията за предоставяне и упражняване на достъп до и
ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, и да дава указания при констатирано
несъответствие, които указания са задължителни за Оператора на ЕСМ,
8.5.8.
да развали Договора при наличие на неизпълнение от страна на Оператора на ЕСМ на която и да е уговорка от
Договора или тези Общи условия, с което се прекратява действието на Договора в случай че в срок от 30
(тридесет) дни операторът не извърши действия, водещи до прекратяване на неизпълнението на Договора
(включително - преустановяване на действията и отстраняване на последиците от неизпълнението),
8.5.9.
ЕР ЮГ или упълномощени от него лица имат право да извършват дейности по ремонт, поддръжка, разширяване
или подмяна на Стълбовете-част от ВМНН, или на други елементи от електроразпределителната мрежа,
собственост на ЕР ЮГ, без да е необходимо съгласието на Оператор на ЕСМ, като съобщят за това на
Операторите на ЕСМ, които са разположили елементи на електронни съобщителни мрежи върху Стълбове-част
от ВМНН, в срок до 30 (тридесет) дни преди започване на съответните дейности. Посоченият в тази точка от
Общите условия срок не обвързва ЕР ЮГ във всички и всякакви случаи, свързани с отстраняване на аварии или с
изпълнение на дейности, които имат неотложен характер с оглед осигуряване на непрекъснатостта и качеството
на доставките на електрическа енергия, или са свързани с изпълнение на нормативни актове или на актове,
издадени от орган на власт.
8.5.10. да премахне за сметка на съответния Оператор тази ЕСМ, която:
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i.

8.5.11.

8.5.12.

Операторът на ЕСМ не е премахнал след прекратяване или разваляне на Договора или ако Операторът
на ЕСМ не е отстранил незабавно всички неизползвани елементи от мрежата при преустановяване на
ползването им,
ii.
не е маркирана по начин, даващ възможност за безусловното идентифициране на нейния собственик.
При възникване на аварийна ситуация, засягаща Стълбовете-част от ВМНН или други елементи от
електроразпределителната мрежа, чието отстраняване налага увреждане на ЕСМ, с цел да се гарантира
безопасността и общественото здраве или опазването на човешки живот, както и непрекъснатостта и
качеството на доставката на електрическа енергия, ЕР ЮГ има право да пристъпи към отстраняване на аварията,
без да уведомява предварително Оператора на ЕСМ за започването на ремонтните дейности. В този случай и
при условие, че е невъзможно аварията да бъде отстранена по друг начин, ЕР ЮГ има право временно да
отстрани или да прекъсне ЕСМ, като уведомява Оператора на ЕСМ за извършените действия след отстраняване
на аварията, без да носи отговорност за евентуални вреди.
При необходимост от извършване на ремонт на Стълбовете-част от ВМНН или други елементи от
електроразпределителната мрежа, ЕР ЮГ уведомява предварително Оператора на ЕСМ, в срок не по-кратък от
седем дни, преди започване на ремонтните дейности. В този случай, Операторът на ЕСМ осигурява
присъствието на свой/и служител/и при извършването на ремонтните дейности. При неявяване на служител/и на
Оператора на ЕСМ или при отказ на последния да окаже необходимото съдействие, ЕР ЮГ има право, при
извършване на ремонта, временно да отстрани или прекъсне ЕСМ, в случай че е невъзможно извършването на
ремонта по друг начин, без да носи отговорност за евентуални вреди.

9. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
9.1. Всяка от Страните дължи обезщетение на другата за реално причинените имуществени вреди в резултат на
неизпълнение на Договора или тези Общи условия.
9.2. Отговорност на Оператора на ЕСМ
9.2.1.
Операторът на ЕСМ дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева) за всеки
конкретен случай, когато в резултат на негови действия или бездействия във връзка с предоставения му достъп
до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, включително в резултат на разполагане
и/или използване на неговата електронна съобщителна мрежа, без изброяването да е изчерпателно:
i.
наруши определените от ЕР ЮГ условия за достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР
ЮГ, и/ или наруши разпоредби на ЗЕСМФИ или наредбата по чл.63, ал.5 от същия, и/ или наруши разпоредбите
на специалните закони, регламентиращи изграждането на физическа инфраструктура и/ или нейната
експлоатация, освен в случаите, при които електронната съобщителна мрежа е разположена и
експлоатирана при наличие на предварително съгласуване по чл. 52, ал. 2 от ЗЕСМФИ,
ii.
постави елементи на ЕСМ върху или ги прикрепи към Стълбовете-част от ВМНН на ЕР ЮГ (независимо от
извършените технически действия с цел монтаж на елементи от ЕСМ или осъществен друг вид физическо
въздействие), или извърши подготвителни действия за поставянето или прикрепянето им върху Стълбовете-част
от ВМНН или други елементи от електроразпределителната мрежа, в нарушение на Договора, съгласувателните
процедури или не в съответствие с даденото му от ЕР ЮГ съгласуване, с тези Общи условия и/ или с
нормативната уредба,
iii.
в резултат на действия или бездействия на Оператор на ЕСМ и/ или на наети от него лица се създаде заплаха от
нарушаване или се наруши нормалният режим на работа на електроразпределителната мрежа, както и
непрекъснатостта и качеството на доставката на електрическа енергия,
iv.
операторът на ЕСМ и/или наети от него лица извършат и/или допуснат извършване на действия или
бездействия, включително в случай на авария, с които се нарушава или се създава риск от нарушаване на
физическата цялост и експлоатационна пригодност на Стълбовете-част от ВМНН или други елементи от
електроразпределителната мрежа на ЕР ЮГ.
9.2.2.
Оператор на ЕСМ, който без правно основание постави електронни съобщителни съоръжения върху или ги
прикрепи към Стълбовете-част от ВМНН или други елементи от електроразпределителната мрежа или
възпрепятства достъпа на работник или служител на ЕР ЮГ, или на упълномощено от ЕР ЮГ лице до
Стълбовете-част от ВМНН или други елементи от електроразпределителната мрежа, дължи на ЕР ЮГ неустойка с
обезщетителен характер в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева) за всеки отделен случай
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9.2.3.

Оператор на ЕСМ, който наруши точка 8.5.11, б. i от тези Общи условия дължи да възстанови на ЕР ЮГ
разноските по премахване и отстраняване на неизползваните и/или изоставени елементи от ЕСМ, както и
неустойка с обезщетителен характер в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева) за всеки конкретен случай
9.2.4.
Заплащането на неустойка по реда на този раздел не изключва възможността на ЕР ЮГ да претендира
обезщетение за реалния размер на нанесените от Оператор на ЕСМ вреди по предвидения от закона ред, ако
този размер надхвърля размера на уговорената неустойка
9.2.5.
Оператор на ЕСМ, който продължи да ползва Стълбове-част от ВМНН или други елементи от
електроразпределителната мрежа след прекратяването, включително развалянето на Договора, и въпреки
поканата от ЕР ЮГ да премахне съществуващата ЕСМ, дължи на ЕР ЮГ неустойка с обезщетителен характер за
периода, в който е ползвал Стълбовете-част от ВМНН или други елементи от електроразпределителната мрежа
без годно правно основание. Стойността на неустойката е равна на 10 (десет) лева на стълб-част от ВМНН или
на линеен метър (в случай на ползвано линейно съоръжение), но независимо от ползваните вид и брой вещи,
собственост на ЕР ЮГ, размерът на обезщетението не може да бъде по-малък от 5000 (пет хиляди) лева, за
всеки отделен случай на ползване след прекратяване на договорните отношения или при липса на сключен
договор. ЕР ЮГ има право да пристъпи към демонтиране на мрежата на Оператора на ЕСМ при липса на
сключен договор или с прекратен, включително развален Договор, в съответствие с тези Общи условия
9.2.6.
Оператор на ЕСМ, който при упражняване на право на достъп и преминаване в имоти за извършване на
дейностите по разполагане, поддръжка и използване на електронните съобщителни мрежи, предизвика
прекъсване в работата на чужди мрежи или в съоръженията към тези мрежи, различни от
електроразпределителната:
i.
обезщетява лицето – собственик или ползвател на имота или на съответната физическа инфраструктура
или друг вид мрежа, различни от електроразпределителната, със сума, равна на пълния размер на реално
претърпените вреди и
ii.
възстановява имота, съответно физическата инфраструктура или друг вид мрежа, различни от
електроразпределителната, в първоначалния им вид, предхождащ извършването на дейностите по
разполагане, поддръжка и използване на електронните съобщителни мрежи, предизвикали прекъсването,
и
iii.
в случай че: 1) трети лица предявят претенции към ЕР ЮГ за обезщетяване на имуществени вреди, причинени от
действия и/ или бездействия на Oператорa на ЕСМ и/или наети от него лица и между ЕР ЮГ и третите лица бъде
постигнато споразумение за доброволно и извънсъдебно уреждане на отношенията срещу заплащане на суми
и/или предоставяне на друг вид престации, както и в случай на 2) наложена на ЕР ЮГ санкция от
административен орган за нарушения на закона и/или лицензията на ЕР ЮГ, която санкция се явява в причинноследствена връзка от неизпълнение на задълженията на Оператор на ЕСМ, произтичащи от ЗЕСМФИ, Договора
и/или тези Общи условия, Oператорът на ЕСМ е длъжен да обезщети ЕР ЮГ в пълен размер за извършените от
него престации в полза на третите лица или за размера на платени от ЕР ЮГ санкции.
9.3. Отговорност на ЕР ЮГ
9.3.1. ЕР ЮГ носи отговорност за вреди, ако незаконосъобразно не осигури достъп на Оператор на ЕСМ до Стълбоветечаст от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, които последният има договорно право да ползва.
9.3.2. ЕР ЮГ носи отговорност за вреди при забавено координиране на проекти по негова вина.
9.4. Изключване отговорността на ЕР ЮГ:
9.4.1. ЕР ЮГ не отговаря за вреди, причинени на трети лица при или във връзка с разполагането и/или
използването на ЕСМ от Оператор на ЕСМ, за която е разрешен достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ.
9.4.2. ЕР ЮГ не дължи обезщетение на Оператора на ЕСМ при преустановяване достъпа и ползването на Стълбовете-част
от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, както и за евентуално причинените вреди на клиенти на Оператори на ЕСМ поради
спиране на услугата, предоставяна чрез ЕСМ, за срок до 24 (двадесет и четири) часа, в случай че предварително е
уведомило Операторите на ЕСМ за времето и продължителността на преустановяване достъпа и ползването при
дейности, които подлежат на планиране, като, но не само:
i. поддръжка, ремонтни работи и реконструкции;
ii. прегледи на съоръжения и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения;
iii. планирани оперативни прекъсвания;
iv. други дейности, които подлежат на планиране и изискват обезопасяване чрез изключване на
електроенергийни съоръжения.
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9.4.3. При установено посегателство върху енергиен обект, независимо от наличието или липсата на данни за
извършителя или вида на вредите, което създава опасност или поставя ЕР ЮГ в невъзможност да осъществява
разпределение на електрическа енергия, ЕР ЮГ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си към
Операторите на ЕСМ за времето, необходимо за възстановяване целостта на енергийния обект или отстраняване на
рисковете или въздействието, които могат да доведат до преустановяване на разпределението на електрическа енергия
9.4.4. ЕР ЮГ не носи отговорност към Операторите на ЕСМ при неизпълнение на задълженията си в случаите на:
i.
въвеждане на ограничителен режим по смисъла на Закона за енергетиката
ii.
за предотвратяване на непосредствена опасност за живота, здравето на хора или собствеността на
физически или юридически лица, или опасността от нарушената сигурност при функционирането на
съоръжения;
iii.
при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие
причини;
iv.
при извършване на оперативни превключвания за промяна на режима на работа на мрежата за
предотвратяване на аварии или за възстановяване на нормалната схема на захранване.
9.4.5. ЕР ЮГ не носи отговорност за вредите, причинени на Операторите на ЕСМ, в случай на преустановяване на достъпа
до и ползването на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, или други елементи от електроразпределителната
мрежа:
i.
по отношение на която е поставена без изричното писмено съгласие на ЕР ЮГ, обективирано в
Договора и/или за функционирането на която има осъществен нерегламентиран достъп до
Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ;
ii.
на трето облагодетелствано лице (в чиято полза е извършено нарушението), както и на Оператор на
ЕСМ, допуснал поставянето или прикрепването на чужда ЕСМ или съоръжения – без оглед на
ползвания технически способ – към собствените му ЕСМ или съоръжения, без изричното писмено
съгласие на ЕР ЮГ и независимо от наличието на сключен договор с ЕР ЮГ, по силата на който ползва
Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ;
iii.
при изпълнение на акт на контролен орган, издаден в предвидената от закона форма и при прилагане
на притежаваните от органа съответни правомощия;
iv.
при наличие на смущения в електроразпределителната мрежа, причинени от ЕСМ или съоръжения на
Оператор на ЕСМ.
10. СРОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
10.1. Срок
10.1.1. Доколкото не е договорено друго, Договорът се сключва за срок от 5 години, считано от подписване на
протокола, удостоверяващ че дейностите по разполагане на електронна съобщителна мрежа върху
Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, са извършени в съответствие с условията за тях в
Договора и настоящите Общи условия, както и с условията, при които е дадено съгласуване на проекта за
разполагане на мрежите
10.1.2. В случай че Операторът на ЕСМ желае да продължи упражняването на предоставения достъп за нов период, той
следва да заяви това пред ЕР ЮГ с писмено заявление, подадено не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни
преди изтичането на срока на Договора. За сключване на договор за следващ период се прилага общият ред на
закона за предоставяне на достъп и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ.
10.1.3. Настоящите Общи условия се приемат с решение на управителния орган на ЕР ЮГ и влизат в сила от датата на
публикуването им в интернет страницата на ЕР ЮГ –

https://elyug.bg/SpecialPages/Operatori-ESM.aspx
Настоящите Общи условия обвързват Оператора на ЕСМ за срока на Договора, без да е необходимо тяхното
изрично приемане. Операторът на ЕСМ е длъжен текущо да се информира за актуализацията на тези Общи
условия на интернет страницата на ЕР ЮГ https://elyug.bg/SpecialPages/Operatori-ESM.aspx
10.2. Договорът се прекратява при някое от следните условия:
10.2.1. С изтичане на срока, за който е сключен
10.2.2. Предсрочно, по взаимно съгласие на Страните
10.2.3. Едностранно от всяка от страните с 30-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна във всеки
случай:
i. в който Оператор на ЕСМ просрочи заплащането на две дължими месечни плащания
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ii. насрещната страна не изпълни друго свое задължение по Договора
iii. при настъпване на юридически факти, водещи до: 1) откриване на производство по несъстоятелност за страна по
Договора; 2) прекратяване на дейността на Оператора на ЕСМ и ликвидация или прекратяване на качеството му на
Оператор на ЕСМ;
iv. на уведомление, получено от оператора на ЕСМ, че не приема измененията на тези Общи условия, извършени от
ЕР ЮГ.
10.2.4. В случаите на прехвърляне на предприятието на Оператор на ЕСМ или на неговото преобразуване по смисъла на
Търговския закон, или при настъпване на други юридически факти, които водят до правоприемство между Оператори на
ЕСМ, договорът се прекратява ако в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на настъпване на юридическия факт,
водещ до правоприемството, правоприемникът – Оператор на ЕСМ не уведоми ЕР ЮГ за настъпилото правоприемство,
не предостави доказателства за валидно настъпилите правни последици и не сключи допълнително споразумение с ЕР
ЮГ, отразяващо настъпилата промяна. При условията на предходното изречение правоприемникът – Оператор на ЕСМ,
отговаря към ЕР ЮГ солидарно за задълженията на Оператора на ЕСМ – страна по Договора.
10.3. Изменение и допълнение на Договора и Общите условия
10.3.1. Договорът може да бъде изменен и/ или допълнен по взаимно съгласие на Страните, изразено писмено
10.3.2. ЕР ЮГ има право едностранно да измени настоящите Общи условия с решение на управителния си орган, като
измененията влизат в сила с публикуването им на интернет страницата на ЕР ЮГ https://elyug.bg/SpecialPages/Operatori-ESM.aspx.
Изменените Общи условия обвързват Оператора на ЕСМ, освен ако същият не ги оспори незабавно. В този случай всяка
от Страните има право да прекрати Договора, без да дължи обезщетение за вреди на другата.
11. СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ВЪРХУ
СТЪЛБОВЕТЕ-ЧАСТ ОТ ВМНН НА ЕР ЮГ
11.1. (изм. – в сила от 07.01.2020 г.) Оператор на ЕСМ, който е заявил права на достъп до и ползване на Стълбове-част от
ВМНН, собственост на ЕР ЮГ и е получил потвърждение за резервиран в негова полза капацитет за целите на
изтегляне/разполагане на ЕСМ за съответната територия на достъп, разполага ЕСМ върху Стълбовете-част от ВМНН в
съответствие с правилата на ЗЕСМФИ и приложимите подзаконови нормативни актове и съобразно Техническите условия
на ЕР ЮГ и след съгласуването на проект за целта.
11.2. Проектите за изтегляне на електронна съобщителна мрежа в/ върху Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР
ЮГ, подлежат на предварително съгласуване с ЕР ЮГ. Проектите за изтегляне на електронна съобщителна мрежа следва
да съдържат всички подлежащи на заземяване елементи от тази мрежа и прилежащите им самостоятелни заземителни
инсталации. Пресичане на трасето на ЕРМ може да бъде разрешено само по изключение и при условие, че не се
идентифицира риск от каквото и да било естество за ЕРМ и сигурността на доставките на електрическа енергия, както и
че няма други несъответствия с Техническите условия за достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост
на ЕР ЮГ, които са неразделна част от тези Общи условия („Приложение №1“)
11.3. Операторът на ЕСМ може да пристъпи към изтегляне и/или окачване на съобщителни кабели, и/или монтаж на
други елементи от ЕСМ върху Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, при спазване изискванията за
пожарна безопасност, за опазване на здравето и живота на хората и безопасната експлоатация, и след изричното
писмено съгласие на ЕР ЮГ (дадено по нарочен образец), издадено в срок от 30 (тридесет) дни след представяне от
Оператора на ЕСМ на ЕР ЮГ на документите по т. 11.4 по-долу и след проверка за спазването на изискванията на
специалните закони, регламентиращи нейното изграждане и/или експлоатация, включително за съобразяване с
изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, касаещи
изискванията към Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ.
11.4. Проверката по 11.3. се прави на база на представените от Оператора на ЕСМ:
11.4.1. проект за изтегляне/ окачване на ЕСМ в/ върху Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, изработен от
лице, притежаващо необходимата проектантска правоспособност, и
11.4.2. становище на инженер-конструктор и становище на инженер с професионална квалификация в областта на
съобщенията с указания за извършване на инсталационните работи по Проекта по чл.11.4.1.
11.5. ЕР ЮГ има право да поиска допълване/ преработване на Проекта от страна на Оператора на ЕСМ, като даде
указания за допълването/ преработването, в случай че при проверката констатира неточности, неясноти и/ или
несъответствия с изискванията за разполагане и безопасна експлоатация на Стълбовете-част от ВМНН, собственост
на ЕР ЮГ. В случай, че Операторът на ЕСМ не спази указанията на ЕР ЮГ, последният има право да откаже да
съгласува изтеглянето/ окачването на ЕСМ.
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11.6. След приключване на дейностите по разполагане на ЕСМ във/ върху Стълбовете-част от ВМНН, собственост на
ЕР ЮГ, Операторът на ЕСМ организира подписването на констативен протокол, в който се описват извършените
инсталационни работи и който протокол удостоверява, че са спазени задълженията по Договора, предвижданията
на Проекта и условията, при които ЕР ЮГ е разрешил изпълнението на Проекта, както и указанията за извършване
на инсталационните работи, предвидени в Становището на инженер-конструктора и на инженера с професионална
квалификация в областта на съобщенията.
11.6.1. Преди подписването на протокола за приемането на електронната съобщителна мрежа операторът на ЕСМ
следва да удостовери реалното изпълнение на изискванията за заземяване на елементите от същата. За тази цел
операторът на ЕСМ представя протоколи за измерване на заземленията от независима акредитирана лаборатория.
Измерването следва да се извърши за заземителите осъществяващи заземяване на ЕСМ преди изравняване на
потенциалите със съществуващ заземителен контур на ВМНН.
11.6.2. За да се приеме, че ЕСМ е надлежно поставена, Протоколът трябва да бъде подписан без забележки от:
i.
Оператора на ЕСМ в качеството му на собственик на ЕСМ
ii.
Лицето, изработило Проекта по чл. 11.4.1., с което се удостоверява, че Проектът отговаря на Техническите
условия за достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, както и на всички
други относими техническите правила, норми и изисквания за разполагане на ЕСМ върху Стълбовете-част
от ВМНН на ЕР ЮГ за всеки конкретен случай, както и че дейностите по разполагане на ЕСМ са извършени
в съответствие с предвижданията на Проекта
iii.
Лицата, изготвили становищата по чл.11.4.2, с което се удостоверява, че становището и указанията за
инсталационните дейности са изработени в съответствие с Техническите условия за достъп до и ползване
на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, както и че дейностите по разполагане на електронни
съобщителни мрежи са извършени в съответствие с условията на становището и на указанията
iv.
Лицата, извършили инсталационните работи, с което се удостоверява, че дейностите по разполагане на
електронни съобщителни мрежи са извършени в съответствие с действащото законодателство в областта
на електронните съобщителни мрежи от лица със съответната правоспособност, които отговарят на
изискванията за безопасност на труда
11.6.3. След подписване на протокола от лицата, посочени по-горе, същият се представя от Оператора на ЕСМ за
подпис на ЕР ЮГ. Към протокола се прилагат всички документи, описани в т. 11.4., както и документи,
доказващи техническата правоспособност и квалификация за безопасни условия на труд на лицата, които
го подписват, както и описаните в т.11.6.1. протоколи за измерване на заземленията от независима
акредитирана лаборатория. С подписване без забележки от страна на ЕР ЮГ се удостоверява, че
дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи са извършени в съответствие с условията в
Договора и настоящите Общи условия, както и при спазване на условията, при които е дадено разрешение
за изтегляне/ окачване на ЕСМ. ЕР ЮГ не носи отговорност за неточни или неистински документи,
предоставени от страна на Оператора на ЕСМ, нито е длъжен да проверява качеството или техническото
съответствие на проекта и становищата с изискванията на специалните закони в областта на ЕСМ. Преди
подписване на протокола ЕР ЮГ проверява реално извършените работи със съгласувания от него проект,
като при констатиране на несъответствия дава указания на оператора на ЕСМ за тяхното отстраняване в
определен от него срок. Този срок не може да бъде по-малък от 5 (пет) дни, считано от датата на
изпращане на писмо, с което се дават указанията. Към подписване на протокола без възражения се
преминава след отстраняване на констатираните несъответствия в предоставения срок.
11.7. ЕСМ може да бъде използвана съобразно своето предназначение, след като същата бъде регистрирана от
Единната информационна точка. В случай че такава регистрация не бъде направена в 3-месечен срок от подписване
на протокола, ЕСМ подлежи на премахване по реда, указан в ЗЕСМФИ и подзаконовите нормативни актове за
неговото приложение.
11.8. Операторът на ЕСМ може да поиска от ЕР ЮГ информация за съществуващите Стълбове-част от ВМНН, собственост
на ЕР ЮГ, за целите на изготвяне на своя проект. ЕР ЮГ предоставя поискана от Оператора на ЕСМ информация само при
наличие на подадено писмено заявление по образец.
11.8.1. ЕР ЮГ отказва достъпа до поисканата информация, в случай че съгласно нормативен акт или издадената на ЕР ЮГ
лицензия за разпределение на електрическа енергия, предоставянето на поисканите данни може да застраши
сигурността на мрежите и тяхната цялост, непрекъснатостта и качеството на доставките на електрическа енергия,
националната сигурност, общественото здраве или безопасност, както и поради липса на капацитет на мрежата за
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разполагане на нови ЕСМ. Мрежовият оператор излага подробни мотиви за всяко ограничение и/или отказ за
предоставяне на информация, които се публикуват от Единната информационна точка.
12. СТАТУТ НА ЕСМ, РАЗПОЛОЖЕНА ВЪРХУ СТЪЛБОВЕТЕ-ЧАСТ ОТ ВМНН НА ЕР ЮГ
12.1. Статут на електронна съобщителна мрежа, разположена върху Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, се
счита за определена в договорните отношения между Страните при следните условия:
12.1.1. Електронна съобщителна мрежа, поставена въз основа на Договор и в съответствие със ЗЕСМФИ и Техническите
условия, е собственост на Оператора на ЕСМ, страна по Договор с ЕР ЮГ
12.1.2. Предоставяне на достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ не създава в полза на
Оператора на ЕСМ право на собственост или други вещни права върху Стълбовете-част от ВМНН,или върху
други елементи от електроразпределителната мрежа, собственост на ЕР ЮГ
12.1.3. ЕР ЮГ не придобива право на собственост върху мрежа на Оператора на ЕСМ или елементи от същата,
разположени върху негови Стълбове-част от ВМНН.
12.2. Предоставяне на достъп на други оператори
12.2.1. Операторът на ЕСМ, на който ЕР ЮГ е предоставил достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН, има
право да предостави ползването на части от своята мрежа, разположена върху Стълбовете-част от ВМНН, на
други оператори на ЕСМ - при условията на съвместно ползване – само при условие че е получил
предварително писменото съгласие за това от ЕР ЮГ и след като подаде уведомление по образец. За целта
Операторът на ЕСМ се задължава да предостави на ЕР ЮГ технически условия, съобразно които Операторът на
ЕСМ може да организира съвместното ползване на физическата инфраструктура между двама оператори на
ЕСМ. ЕР ЮГ не влиза в договорни отношения с операторите на ЕСМ, с които Операторът на ЕСМ, страна по
Договор с ЕР ЮГ, е договорил съвместно ползване. Операторът на ЕСМ, страна по договор с ЕР ЮГ, отговаря за
действия и бездействия на другите оператори на ЕСМ като за свои такива.
12.2.2. В случай че преди изтичане на срока на Договора с Оператора на ЕСМ между последния и друг оператор на
ЕСМ, на когото е предоставено съвместно ползване/ наем от Оператора на ЕСМ, бъде сключен договор за
прехвърляне на ЕСМ, ЕР ЮГ може да сключи договор за достъп до и ползване на Стълбовете-част от ВМНН,
собственост на ЕР ЮГ, с този друг оператор на ЕСМ, без да се прилага процедурата по предоставяне на достъп
по ЗЕСМФИ, за оставащия срок на договора с Оператора на ЕСМ.
12.2.3. Прехвърлянето на собствеността на съществуващата ЕСМ между операторите на ЕСМ се осъществява с договор
между тях, който се предоставя на ЕР ЮГ. В случай че Операторите на ЕСМ не постигнат съгласие по
прехвърлянето на ЕСМ, изтеглена от Оператора на ЕСМ с прекратен или липсващ договор, то тази мрежа
подлежи на премахване по реда на ЗЕСМФИ.
12.3. Ползване на сервитут.
12.3.1. При упражняване на предоставени достъп до и ползване на Стълбове-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, в
полза на Оператора на ЕСМ не възникват нови сервитути
12.3.2. Операторът на ЕСМ ползва сервитута на въздушната мрежа-ниско напрежение, до която ЕР ЮГ му е
предоставил права на достъп и ползване, доколкото такова ползване е необходимо за разполагане на
електронната съобщителна мрежа, съответно - поддържане, подобряване и експлоатация на електронна
съобщителна мрежа, включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във
връзка с изграждането и обслужването на ЕСМ
12.3.3. Операторът на ЕСМ може да упражни правото си по 12.3.2. по-горе, след като предварително е уведомил
ЕР ЮГ за намеренията си. ЕР ЮГ предоставя на Оператора на ЕСМ писмено потвърждение, съдържащо
датата, времевия обхват и обема права, които са разрешени на Оператора на ЕСМ за всеки отделен случай
на упражняване на достъп.
13. ПРЕМАХВАНЕ НА ЕСМ, РАЗПОЛОЖЕНА ВЪРХУ СТЪЛБОВЕТЕ-ЧАСТ ОТ ВМНН НА ЕР ЮГ
13.1. Мрежата на оператор на ЕСМ, разположена върху Стълбове-част от ВМНН в изпълнение на и въз основа на
Договора, и в съответствие със ЗЕСМФИ и Техническите условия, подлежи на премахване от Оператора на ЕСМ след
изтичане на срока на Договора или след неговото предсрочно прекратяване/разваляне, независимо от причината за
прекратяването/развалянето. При подмяна на елементи от ЕСМ Операторът се задължава да премахне незабавно за своя
сметка съоръженията и кабелите, които извежда от експлоатация.
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13.2. Мрежата на оператор на ЕСМ, изтеглена/окачена в изпълнение на и въз основа на Договор и в съответствие със
ЗЕСМФИ и Техническите условия, подлежи на премахване от Оператора на ЕСМ в срока на действащ Договор, когато
през време на ползването й се констатира, че същата не отговаря на изискванията на действащото законодателство и
свързаните подзаконови нормативни актове, на Техническите условия, представляващи Приложение 1 към настоящите
Общи условия и/или не съответства на даденото Разрешение за изтегляне/окачване, в случай че Операторът на ЕСМ не
отстрани несъответствието в даден му от ЕР ЮГ срок.
13.3. Операторът на ЕСМ пристъпва към премахване на ЕСМ след писмена покана от страна на ЕР ЮГ, с указан времеви
интервал на премахването (не по-малко от два месеца от получаване на поканата), условия за безопасност и други
относими условия. В случаите на подмяна и модернизация на части от ЕСМ покана не е необходима.
13.4. Мрежата на оператор на ЕСМ, изтеглена/окачена в изпълнение на и въз основа на Договор и в съответствие със
ЗЕСМФИ и Техническите условия, и за която е налице условието по 12.2.2. по-горе, не се премахва.
13.5. В случай че в срок от един месец от получаване на поканата по 13.3 Операторът на ЕСМ не е пристъпил към
премахване на ЕСМ, ЕР ЮГ има право да пристъпи към премахване на ЕСМ за сметка на собственика ѝ. В този случай ЕР
ЮГ не носи отговорност и няма задължение за опазване или съхранение на демонтираните елементи.
13.6. Електронни съобщителни мрежи, съществуващи към влизането в сила на ЗЕСМФИ, подлежат на премахване,
когато:
13.6.1. договорът, въз основа на който са поставени, бъде прекратен, независимо от основанието за прекратяване
13.6.2. съществуващата мрежа не съответства на Техническите условия
13.6.3. не е постигнато съгласие между собственика на съществуващата електронна съобщителна мрежа и Оператора на
ЕСМ, с когото е сключен Договор за достъп до съответните Стълбове-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ, за
придобиване на съществуваща ЕСМ.
14. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
14.1. Страните се задължават да обменят помежду си всяка информация, необходима за правилното изпълнение на
поетите от тях задължения и упражняването на притежаваните от тях права по Договора и настоящите Общи условия
14.2. Всяка от Страните посочва в приложение към Договора упълномощените от нея лица за контакти заедно със
съответните адреси, телефонни номера, факсове и e-mail адреси.
14.3. Кореспонденцията между страните се води на посочените от тях в приложение към Договора контактни данни:
телефони, факсове, e-mail адреси и пощенски адреси. Всяко съобщение до страна се счита за получено, ако е доставено
на посочения e-mail адрес на лице за контакт, като не е необходима разписка за прочитането му, както и ако е доставено
чрез платформа за електронен обмен на документи.
14.4. Страните са задължават:
14.4.1. незабавно да се информират за всяка промяна на данните за контакт, както и при промяна на данните по
търговската регистрация, банкови сметки и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението или са
условие за прекратяване на Договора
14.4.2. да извършват всички съобщения помежду си в писмена форма или по e-mail или чрез платформа за електронен
обмен на документи, освен в случаите, когато изрично е предвидена друга форма, като ги изпращат чрез
препоръчано писмо или електронна поща на посочените адреси за кореспонденция, дадени от страните по
Договора.
14.5. Извършено между Страните съобщение ще се счита за валидно, респективно за връчено:
14.5.1. при лично получаване - с подписването му от упълномощеното лице за контакти или ако е получено от
служител на дружеството, съгласен да го получи и да го предаде на лицето за контакт, посочено в договора
14.5.2. в случай на изпращане с препоръчано писмо на посочения адрес за кореспонденция - от датата на
получаването, посочена в обратната разписка
14.5.3. в случай на изпращане по факс - при получаване на потвърждение за получаване от факсовия апарат на
получателя, ако съобщението е получено в работен ден до 17.00 часа, а в противен случай на първия работен
ден, следващ деня на изпращането му
14.5.4. в случай на изпращане по електронната поща - след приемане на съобщение от компютъра на получателя, че
съобщението е доставено, ако съобщението е получено в работен ден до 17.00 часа, а в противен случай на
първия работен ден, следващ деня на изпращането му. Електронна разписка, че съобщението е прочетено не се
изисква.
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14.5.5.

В случай на използване на електронна платформа за обмен на документи – съобщението се счита за получено в
деня на изпращането, ако е получено в работен ден до 17.00 часа, а в противен случай - на първия работен ден,
следващ деня на изпращането му.
14.6. При невъзможност за доставяне на съобщения поради неполучаването им от адресата, за уведомленията се
прилага редът, предвиден в Гражданския процесуален кодекс. Срокът на предизвестията и уведомленията се изчислява
при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
14.7. При липса на извършено съобщение (вкл. такова, целящо писмено да уведоми съответната страна за настъпили
факти и обстоятелства) в случаите, когато такова се изисква, изправната Страна не носи отговорност за настъпили вреди.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
15.1. Конфиденциалност
15.1.1. Страните се задължават да предприемат всички подходящи мерки за осигуряване на зачитането на
поверителността и опазването на производствените и търговските тайни във връзка с извършваните от тях
правни и фактически действия по сключването и изпълнението на Договора.
15.1.2. Страните се задължават:
i.
да третират като конфиденциална цялата информация, предоставяна им от насрещната Страна във връзка
със сключването и изпълнението на Договора и тези Oбщи условия, като не я разкриват пред трети лица по
време на срока на действие на Договора, както и за срок от 3 (три) години след
прекратяването/развалянето на Договора
ii.
да използват информацията единствено с цел изпълнение на задълженията си по Договора и Общите
условия, като се ангажират да не възпроизвеждат информацията, да не я разпространяват или по какъвто и
да е друг начин да не я правят достояние на трети лица без предварителното писмено разрешение на
другата Страна по Договора.
15.2. Защита на лични данни
15.2.1. Страните се задължават да спазват действащото на територията на Република България законодателство, както
и пряко приложимите в българското законодателство нормативни актове на Европейския съюз, свързани със
защитата на лични данни на територията на държавите членки.
15.2.2. Страните уговарят условията, които се задължават да спазват във връзка със защитата на личните данни в
Споразумение за обработване на лични данни, представляващо неразделна част от Договора.
15.3. Непреодолима сила
15.3.1. Непреодолима сила (Форсмажор) означава събитие извън разумния контрол на Страната, позоваваща се на
Непреодолима сила ("Позоваващата се страна"), което тя не би могла с разумни усилия да избегне или
преодолее и което прави невъзможно за Позоваващата се страна да изпълни своите задължения по тези Общи
условия
15.3.2. Ако Страната е изцяло или частично възпрепятствана поради Непреодолима сила да изпълни своите
задължения по Договора и тези Общи условия се счита, че Позоваващата се страна не е допуснала нарушение
или неизпълнение и тя се освобождава от съответните задължения за срока и доколкото Непреодолимата сила
препятства тяхното изпълнение
15.3.3. За Позоваващата се страна не възниква задължение за изплащане на обезщетение за вреди съгласно тези Общи
условия.
15.4. Приложимо право и Решаване на спорове
15.4.1. При изпълнението и тълкуването на Договора и настоящите Общи условия, както и за уреждането на
отношения между Страните, възникнали при или във връзка с изпълнение на Договора и тези Общи условия, но
неуредени от тях, се прилага българското законодателство;
15.4.2. Спорове между страните по Договора и тези Общи условия могат да се решават:
i.
чрез преговори между страните с цел постигане на съгласие по възникнал между страните спор
ii.
по предвиден от закона ред за разглеждане и решаване на спорове от административен орган,
упражняващ предоставените му законови правомощия, свързани с предоставено съгласно Договора и
тези Общи условия право на достъп до и ползване на Стълбове-част от ВМНН, собственост на ЕР ЮГ
iii.
от компетентния български съд съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
15.5. Общи текстове
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Ако някоя от разпоредбите на Договора или тези Общи условия е или стане недействителна или неприложима, това
няма да засегне действителността на останалата част от Договора или тези Общи условия, която остава валидна и в сила,
като в този случаи Страните се съгласяват, че:
i.
разпоредбата се заменя от повелителните норми на закона и не влече недействителността на
останалите разпоредби
ii.
ако замяна на недействителната разпоредба от повелителните норми на закона е невъзможна, то
същата ще бъде или изменена, така че да е валидна и по начин, който да отразява възможно найточно волята на Страните, или, ако това се окаже невъзможно – Споразумението ще бъде тълкувано
по начин, все едно недействителната част никога не се е съдържала в него.
15.6. Общите условия са одобрени от Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД с решение,
протоколирано на 11.03.2019 г. и влизат в сила, считано от датата на тяхното публикуване на следната интернет
страницата на ЕР ЮГ - https://elyug.bg/SpecialPages/Operatori-ESM.aspx
15.6.1. (нова – в сила от 07.01.2020 г.) Изменения в Общите условия извършени съобразно т. 2.1. от Решение №
470/12.12.2019 г. на Комисия за регулиране на съобщенията са одобрени от Съвета на директорите на
„Електроразпределение Юг“ ЕАД с решение, протоколирано на 07.01.2020 г. и влизат в сила, считано от датата на
тяхното публикуване на описаната в т. 15.6. интернет страницата на ЕР ЮГ.
15.7. Приложения
Неразделна част от тези Общи условия са следните приложения:
1. Приложение 1 - Технически условия за достъп до и ползване на стълбове-част от въздушна мрежа
ниско напрежение на „Електроразпределение Юг“ ЕАД от оператори на електронни съобщителни мрежи;
2. Приложение 2 - Цени и механизъм за ценообразуване.
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