Указания
за използване на платформа за обмен на данни
Съгласно разпоредбите на чл. 89 от Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и следващите от това
задължения за предоставяне на почасови данни за клиенти на либерализиран пазар, „Електроразпределение Юг“
ЕАД (ЕР Юг) разработи електронна система като следваща стъпка от процеса за обмен на данни в условията на
развиващ се либерализиран пазар и увеличаване на потока от данни.
Електронната система предоставя възможност за индивидуален достъп до почасови данни, предназначени за
всеки пазарен участник, съгласно регламентираните в чл. 89 от ПТЕЕ срокове и предоставя сигурност по
отношение на обмена на данни и максимална степен на защита от нерегламентиран достъп от трети лица.
I. Достъп до системата
Системата осигурява достъп до данните посредством индивидуален линк и въвеждане на потребителско име и
парола. Потребителското име и паролата ще бъдат предоставени индивидуално в запечатан плик, след
подписване на протокол.
Достъпът до портала се осъществява посредством интернет браузър. В адресното поле е необходимо да бъде
въведен адрес, който ще бъде получен индивидуално с формуляр.
Задължителни реквизити за въвеждане при всеки осъществен достъп до платформата:
1. CAPTCHA
2. Потребителско име
3. Парола
ЗАБЕЛЕЖКА: Паролата за достъп до платформата ще бъде постоянна. Ако по някаква причина е необходима
промяна на паролата, мрежовият оператор трябва да бъде уведомен писмено на имейл metering@elyug.bg.
Съобщението следва да съдържа номер на мобилен телефон, на който ще бъде изпратено SMS съобщение,
съдържащо новата парола.
След публикуване на данни на портала от страна на ЕР Юг, всеки пазарен участник ще получава електронно
съобщение с информация за това, че данните са налични за изтегляне.
За осигуряване на максимална сигурност и защита от нерегламентиран достъп, файловете с данни ще бъдат
архивирани в един защитен с парола архив. Паролата за отключване на архива ще бъде предоставена в запечатан
плик съгласно приложения формуляр.
II. Формат на имената на файловете
Имената на файловете, съдържащи почасовите данни, ще бъдат непроменени и ще съдържат номера на
измервателната точка на клиента във формат BG5521900423000000000000001234567.xlsx
Наименование на архивите, съдържащи файлове с почасови данни, се образуват по следния начин:
LP_ГГГГММДДЧЧММ.ZIP
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След публикуване на нов файл, съдържащ коригирани данни, всеки пазарен участник ще получи ново
електронно съобщение с информация за това, че коригираните данни са налични за изтегляне. Поради
елиминиране на възможността за припокриване на файлове имената на архивите ще съдържат час и минути.
III. Период за съхраняване на данните на портала
С цел защита от неправомерен достъп данни на портала ще се съхраняват максимум 45 календарни дни, което
осигурява наличие на данни за текущия период и три предходни календарни седмици.
IV. Контакти
Адрес във връзка с технически въпроси и въпроси, касаещи достъп до портала и промяна на потребителско име
и/или парола за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. “Хр. Г. Данов” № 37, м 0882834975, имейл: metering@elyug.bg,
лице за контакт: Костадин Славчев.
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