
Обяснение на фактура
за повече обекти на небитови клиенти
Образец на фактура за електроенергия за повече обекти на небитов клиент

Допълнителна информация за крайната цена - включва отчетния период, за който са валидни описаните единични цени. Допълнително, изброява видовете енергия по тарифи, 
мрежовите услуги към всяка тарифа и техните единични цени. Крайната цена на всяка тарифа, показана в т. 8, 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 01.07.2020 година. 
Мрежови услуги, които са неразделна част от образуването на крайната цена на всяка тарифа:
Пренос (високо напрежение) - отразява преноса на електрическа енергия през електропреносната мрежа високо напрежение. Заплаща се на Електроенергиен ситемен оператор 
ЕАД (ЕСО)
Достъп (високо напрежение) - отразява достъпа на всички потребители до електропреносната мрежа високо напрежение. Заплаща се на Електроенергиен ситемен оператор ЕАД 
(ЕСО)
Пренос (ниско напрежение) - отразява преноса на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа ниско напрежение Заплаща се на Електроразпределение Север АД
Задължения към обществото - Цената за задължения към обществото е утвърдена от КЕВР с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. в размер на 0,02147 лв./kWh. Тя се дължи от всички 
клиенти на пазара на електроенергия и се заплаща на държавен фонд „Фонд за сигурност на енергийната система“.

Име и адрес за кореспонденция на клиента
Номер и дата на издаване на фактурата за 
консумирана електроенергия
Данни на клиента
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
Енергия - наименование на отделните тарифи, 
количество енергия, крайни цени и стойност на 
консумираната енергия по всяка тарифа
Акциз върху консумираната електроенергия, дължим 
от всички небитови клиенти, съгласно Закона за 
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 
Цена достъп - изчислява се на база заявената и 
предоставена мощност и брой дни за отчетния 
период, без значение от консумацията на обектите 
за този период
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
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 FastPay. 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 
IBAN: BG80UNCR70001523953311 
BIC: UNCRBGSF
Подробно описание на всички методи за плащане 
ще намерите на www.energo-pro-sales.bg и на 
телефон 0700 800 61

(Приложение А) 
Данни за обекта, за който е издадена фактурата (номер на 
обекта, адрес на обекта, товаров профил на потребителя 
- бива два типа: Периодичен (почасов) – реално измерено 
количество електрическа енергия по период на сетълмент; 
Стандартизиран товаров профил - поредица от коефициенти, 
която отразява разпределението на количеството консумирана 
активна електрическа енергия по периоди на сетълмент 
за обект на клиент, регистриран на пазара по свободно 
договорени цени. 
Информация за типовете стандартизирани товарови 
профили, можете да получите на: https://erpsever.bg/bg/
tyrgovci/obekti-za-koito-se-prilagat-standartizirani-tovarovi-pro-
fili/standartizirani-tovarovi-profili. УИН - съгл. ПИКЕЕ - Чл.4. (1) 
Всяко място на измерване трябва да има постоянен буквено-
цифров идентификационен код)

За периода от дд.мм.гггг. до дд.мм.гггг – период на 
отчет за конкретния обект

Номер на електромера на обекта на потребление

Период на следващо отчитане на обекта
Енергия по тарифи – отчетени показния, разлика, 
константа, приспаднати количества /ако има такива/, 
начислени количества, цена за 1кВч, стойност
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Образец на приложение към фактура за електроенергия за повече обекти на 
небитов клиент
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