
Обяснение на фактура
за битови клиенти

  



  

  
  
 

  



    
     

 



  

  
       

 

 


     


 
 
   


    


   
     

  
 
        

        
  

     
     

     
     

  
  
        
       
   
          
       
    
        
        
  
         
                  
             

                  
                
 

    
        

    
       


 
 

     
   
   

           



            
                   
              
                 

№ 0123456789 от дата 19.08.2020

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
УЛ. ХХХХ № ХХ БЛ. ХХ ВХ. Х 
ЕТ. Х АП. ХХ
ГР. ХХХХ 0000

Получател: ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
Адрес: УЛ. ХХХХ № ХХ БЛ. ХХ ВХ. Х ЕТ. Х АП. ХХ, ГР. ХХХХ 0000

Обект №.: 0123456789
УИН: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес на обекта:  ГР. ХХХХ 0000, УЛ. ХХХХ № ХХ БЛ. ХХ ВХ. Х ЕТ. Х АП. ХХ

Основание: електрическа енергия за периода от 05.07.2020 до 04.08.2020
за електромер 12345678

Сума за плащане:                                                                                                         76.55 

Срок за плащане до: 10.09.2020
Период на следващо отчитане: от 31.08.2020 до 06.09.2020
Начин на плащане: в брой / по банков път
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Образец на фактура за битови клиенти
Име и адрес за кореспонденция на клиента

Номер и дата на издаване на фактурата за 
консумирана електроенергия

Данни на клиента

Данни за обекта, за който е издадена фактурата 
(номер на обекта, адрес на обекта, УИН - съгл. 
ПИКЕЕ - Чл.4. (1) Всяко място на измерване 
трябва да има постоянен буквено-цифров 
идентификационен код)

Канали за комуникация с доставчика на 
електроенергия - ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Клиентски номер - уникален за всеки един 
клиент. Представлява десетцифрен номер, който 
улеснява Вашия достъп до инфомация и услуги

Данни на доставчика на електроенергия - 
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Основание - дава информация за кой период е 
консумацията, включена във фактурата и на база 
на показанията на кой електромер е издадена тя

Енергия - наименование на отделните тарифи, 
показания, количество (разлика), крайни цени и 
стойност на консумираната електроенергия за 
всяка една от тях

Сума за плащане с начислен ДДС

Срок за плащане на сметката за електроенергия. 
В случай на неработен ден, падежът е първият 
работен ден след посочената дата

Следващо отчитане - периодът, в който ще 
се състои следващият отчет на консумирана 
електроенергия

Начини за плащане - имате възможност да 
заплатите сметката си за електроенергия по 
касов и безкасов път. В брой можете да платите 
във всеки Център за ослужване на клиенти 
на ЕНЕРГО-ПРО, както и на касите на нашите 
партньори Български пощи, EasyPay и Fast-
Pay. Допълнително, имате възможност да се 
възползвате от следните безкасови начини на 
плащане:
• Чрез разплащателна сметка - Директен дебит;
• Онлайн на адрес: https://vp.energo-pro.bg/
• През интернет страницата на ePay - www.epay.bg;
• По банков път на следната банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
BG80UNCR70001523953311, BIC: UNCRBGSF
• Чрез банкомат от Вашата дебитна карта.
Подробно описание на всички методи за 
плащане ще намерите на www.energo-pro-sales.
bg и на телефон 0700 800 61

Информация за преустановяване на захранването - съгласно Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия 
на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД (ОУ на ДПЕЕ), компанията има право да преустанови захранването на клиента 20 дни след 
изтичане на срока за плащане на сметката за електроенергия

Допълнителна информация за крайната цена - включва отчетния период, за който е начислена консумираната електроенергия. 
Допълнително, изброява видовете енергия по тарифи, мрежовите услуги към всяка тарифа и техните единични цени. Крайната 
цена на всяка тарифа, показана в т. 9, се получава като към всяка една от единичните цени на тарифите се прибави сбора от 
единичните цени на трите мрежови услуги. Всички цени са одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в 
сила от 01.07.2018 година. Мрежови услуги, които са неразделна част от образуването на крайната цена на всяка тарифа:

Пренос и достъп (високо напрежение) - отразява преноса на електрическа енергия през електропреносната мрежа високо 
напрежение и достъпа на всички потребители до тази мрежа. Заплаща се на Електроенергиен ситемен оператор ЕАД (ЕСО)

Пренос (ниско напрежение) - отразява преноса на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа ниско напрежение 
и се заплаща на Електроразпределение Север АД

Достъп (ниско напрежение) - отразява достъпа на всички потребители до електроразпределителната мрежа ниско напрежение и 
се заплаща на Електроразпределение Север АД
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