Протокол за предоставяне на достъп до измервателни данни
чрез интернет базирана електронната система за предоставяне на информация за измервателни данни по
реда на чл.89 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ)
№

/

г.

на КБГ/Доставчик: ……………………………………………………….…………… ЕИК………………….…….
Код от системата на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД ………………………..
с представител: ………………………………………..……………………………………………….……….…..
с ………………………………………………………………………………………………………………………

А. Информация за предоставяне на достъп до системата чрез:
1. индивидуален линк за достъп до Системата
2. индивидуално потребителско име
3. парола за достъп до Системата
Информацията за достъп се предоставя в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост.
Получил:
…………………...
/подпис/

Б. Информация за предоставяне на достъп до измервателните данни чрез:
1. парола за достъп до файлове с измервателни данни.
Информацията за достъп се предоставя в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост.
Получил:
…………………...
/подпис/

КБГ / Доставчикът декларира, че е запознат с правата и задълженията на страница втора на този протокол.
Протоколът се състави и подписа в два еднакви оригинала – по един за мрежовия оператор и за
КБГ/Доставчик.
Предал:
Име

Електроразпределение Юг ЕАД
ЕИК 115552190

Получил:
…………………... Име
/подпис/

ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив, България

…………………...
/подпис/

Свържете се с нас:
т 0700 1 0007

info@elyug.bg
www.elyug.bg

1. В изпълнение на задълженията си за предоставяне на данни с измерените стойности електрическа енергия
по реда на ПТЕЕ (наричани по-долу „Информацията“), считано от 1.1.2017 г. ЕР Юг предоставя на
КБГ/Доставчика Информацията чрез интернет базирана електронната система за предоставяне на
информация за измервателни данни.
2. КБГ/Доставчикът получава: индивидуален линк за достъп до системата, потребителско име, с което ще
осъществява достъп до Системата, и пароли.
3. КБГ/Доставчикът потвърждава, че негови представители са получили от ЕР Юг запечатан, непрозрачен
плик, с ненарушена цялост: 1. индивидуален линк за достъп до системата, потребителско име, с което ще
осъществява достъп до Системата, и парола; 2. парола за достъп до файлове с измервателни данни.
4. КБГ/Доставчикът декларира, че е уведомен за правото си, ако по някаква причина е необходима промяна
на паролата, да уведоми ЕР Юг писмено на имейл metering@elyug.bg, като съобщението следва
задължително да съдържа следната информация: мобилен номер, лице за контакт, имейл адрес. Новата
парола се изпраща чрез кратко текстово съобщения (SMS) на посочения от КБГ/Доставчика номер.
5. ЕР Юг не носи отговорност пред КБГ/Доставчика и/или трети лица за достъпа им до системата, за
извършването на справки от него, за оспорването на получени и/или заредени в системата измервателни
данни, в случаите, когато е налице някое от изброените по- долу събития, или комбинация от тях:
а. Лошо или влошено качество на доставката на интернет или липсваща такава доставка и/или свързаност до
устройства на КБГ / Доставчика, чрез които осъществява достъп до системата;Неправилна употреба на
паролата и/или потребителското име;
б. Неправилно въведени от КБГ / Доставчика данни за оспорване или данни, въведени от него след
установените с ПТЕЕ срокове в резултат на липсата на свързаност;
в. Други обстоятелства, свързани със задълженията на КБГ/Доставчика да получава измерените стойности по
обекти за всеки пряк или непряк член на балансираща група, когато те произтичат от лошото качество или
липсата на интернет – свързаност на устройствата на КБГ/Доставчика.
6. КБГ/Доставчикът декларира, че е ще полага дължимата грижа и ще предприема необходимите мерки,
които разумно се налагат, с цел опазване в тайна на потребителското име и паролата си, като няма ги прави
достояние на трети лица.
7. В случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв, КБГ/Доставчикът носи
пълна отговорност за последиците от неопазването на своята информация за достъп, както и за всички
действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
8. В случаите на установен неправомерен достъп до Системата или съмнение за потребителското име и/или
паролата са станали известни на трети, неоторизирани лица, КБГ/Доставчикът е длъжен незабавно писмено
да уведоми ЕР Юг на имейл metering@elyug.bg, като поиска смяна на паролата по реда на т.4 от този
протокол.
9. Страните са длъжни да се уведомяват взаимно за всички промени, отнасящи се до обстоятелства по достъп
до системата в срок до 5 (пет) работни дни от настъпване на промените. Адресите за кореспонденция между
страните са както следва:
Електроразпределение Юг (ЕР Юг)
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов37, м 0882834975, имейл: metering@elyug.bg, лице за
контакт: Костадин Славчев.
КБГ/Доставчик:
Адрес за кореспонденция: гр./ с.
, обл.
, п.к. , р-н
, кв.
бул./ ул.
№ , вх. , ет. , ап. , офис , тел.:
имейл адрес:
, лице за контакт:
10. КБГ/Доставчикът се съгласяват, че ЕР Юг ще предоставя информация само на посоченото в предходната
точка, като в случай, че то бъде сменено, Доставчикът се задължава да уведоми ЕР Юг писмено за това
обстоятелство.
11. За избягване на всякакво съмнение, КБГ/Доставчикът се съгласява, че ЕР Юг може да откаже да
предоставя информация на лице, различно от посоченото в т.9, в случай че не е получено уведомлението по
т.10.
Декларатор КБГ / Доставчик…………………...
/подпис/
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