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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

товарни
  превози
скални
  материали
услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.61 лв.

Вторник 15 юни 2021г., бр.67 /7067/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Св. прор. Амос.
Св. мчк Исихий

Доростолски

Отсрещният
бряг

Да те смятат за минал на отсрещния
бряг не е добре. В смисъл, че не си част от
статуквото на хетеросексуалните. Кога-
то говорим обаче за политическото ста-
тукво, нещата придобиват обратни изме-
рения. Просто отиват на отсрещния
бряг.

По странна ирония на съдбата Прайдът
в София съвпадна с откриването на пре-
дизборната кампания. И отсрещният бряг
стана актуален като никога. Започва вели-
кото предизборно преброяване на жители-
те на отсрещния бряг. Много са. Както и
да ги гледаш - все са много. Ако досега на
столичните прайдове дефилираха светов-
ни анонимници, вече не е така. Един бегъл
поглед върху имената на концертиращите
пред паметника на Съветската армия е
достатъчен, за да усетиш, че отсрещният
бряг е на една ръка разстояние. Изкуство-
то също има своята открита сцена на от-
срещния бряг. За политиката да не гово-
рим. Даже самият проф. Кантарджиев
опасно доближи бреговете, навивайки се
да плува по течението на популизма и кри-
тикарството. Тия, дето го уволниха, нека
му берат греховете, но но не се ли усети,
че други мигом го приласкаха към отсрещ-
ния бряг. С наближаването на 11 юли от-
срещният бряг ще се запълва с обитатели.
Важното е ние да знаем кой бряг сме.

СЪПЕРНИК

60 / 210

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Предимно
облачно

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
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emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

Ïëàêåò çà  ìëàäåæà, ñïàñèë ñåìåéñòâî îò ïîæàð
Кметът Станислав Владимиров благодари на Кристиан Кирилов за доблестната постъпка
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на Община
Перник Станислав
Владимиров се срещна
с Кристиан Кирилов,
който спаси перниш-
ко семейство от по-
жар в дома им в кв.
"Твърди ливади". Вла-
димиров благодари за
доблестната постъп-
ка и връчи благодарс-
твен плакет. Той зая-
ви, че не всеки би пос-
тъпил така в подобна
ситуация и  добави,
че героите са сред нас
всеки ден и Кристиан
е един от тях.

Кристиан Кирилов
разказа за случката и
коментира, че не се
чувства като герой, а
е постъпил така, как-
то според него би реа-
гирал всеки. Той доба-
ви, че се надява в Бъл-
гария да има повече
добри хора, които да

си помагат в трудни
ситуации.

Кметът и Кристиан
Кирилов обсъдиха и
теми свързани с раз-
витието на община-
та.

Припомняме, че дра-
мата се разигра на 6-
ти юни, малко след 22
часа, когато апарта-
ментът в "Твърди ли-
вади" избухва в пламъ-
ци, предизвикани от
късо съединение в
ел.мрежата. По това
време в дома си е било
цялото семейство -
мъж, жена и двете им
деца - 13-годишно мом-
че и 11-годишно моми-
че. Кристиан разхож-
дал кучето си, когато
видял викащата от
прозореца за помощ
майка с рожбите й.

Младежът успял да
стигне до жилището
и да изведе до покри-

ва жената и децата.
Пристигналите бър-
зо пожарникари успе-
ли да изведат от гор-
ящия апартамент ба-
щата и да свалят от
покрива майката и

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

СТР.3
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ÑÚÂÅÒÍÈÖÈ ÏÈÒÀÒ ÇÀ
ËÅÄÅÍÀÒÀ ÏÚÐÇÀËÊÀ

ÅÄÈÍ ÍÎÂ È ÅÄÈÍ
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ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД

SiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95
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двете хлапета.
"В онзи момент не

мислех за нищо, освен
да помогна. Мисля, че
не съм направил нищо
необичайно от една
човешка реакция и

И губещите транспортни линии коментираха съветници
Любомира ПЕЛОВА

Всеки жител или
собственик на имот в
общината трябва да
има достъп до качес-
твен и навременен
транспорт. Ако един
превозвач отказва да
изпълнява линия, за
която твърди, че е гу-
беща, то нека се отка-
же и от печелившите
линии, които обслуж-

ва. Това заяви предсе-
дателят на групата
на ГЕРБ Денислав Заха-
риев във връзка с от-
говора на зададено от
него питане, касаещо
лошо транспортно
обслужване по линия-
та Перник - Мали Дрен.
Превозвачът призна-
ва, че пропуска курсо-
ве в определени дни, и
заявява, че ще се от-

каже да я обслужва,
ако бъде санкциони-
ран. Общинската ад-
министрация не дава
еднозначен отговор
дали специално назна-
чена комисия е измери-
ла интензитета на
пътникопотока по ли-
нията, каза Захариев.
Той подчерта, че всеки
превозвач извършва
комбинирано тран-

спортно обслужване,
което включва и пече-
ливши, и по-слабо рен-
табилни линии, и не
може да отказва да из-
пълнява задължения-
та си само по линия-
та, която му носи по-
малко приходи. Заха-
риев остана удовлет-
ворен от отговора на
въпроса за напредъка
на дейностите по из-

пълнение на проекти-
те за интегриран и
екологично чист град-
ски транспорт, и зая-
ви, че по въпроси, ка-
саещи по-доброто ка-
чество на живот в об-
щина Перник, общин-
ската администрация
и Общинският съвет
трябва да работят в
синхрон и единодей-
ствие.

мисля, че това ни пра-
ви истински хора, а не
да караш колата с
мръсна газ и да показ-
ваш мускули на улица-
та", споделя Крис-
тиан.
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Ïåðíèê íàïðàâè íåâåðîÿòåí "Àðëåêèí"
Малчуганите бяха очаровани от магията на куклите

Светла ЙОРДАНОВА
ДЮТ "Мускетари-

те" с ръководител
Ваня Михова бе първа-
та формация, която
се представи на сце-
ната на обновеното
лятно кино в Перник
в рамките на Между-
народния детско-юно-

Набъбва дарителската
сметка за Цвети

Любомира ПЕЛОВА
Дарителската сметка за Цвети, злат-

ното момиче на Перник, което се бори
за живота си, набъбва с всеки изминал
ден благодарение на различните бла-
готворителни инициативи, които се про-
веждат в Пернишко. В началото на сед-
мицата кметът на Драгичево съобщи, че
вече е направен паричен превод в смет-
ката на Цвети. Проведените пари са
1750 лв., които бяха събрани на футбо-
лен турнир и онлайн търг. Кметът на се-
лото Виктор Викторов каза още: " Бла-
годарим на всички, които откликнаха на
нашият зов и дариха спортни артикули
и на всички, които участваха в наддава-
нето, споделянето и подкрепянето на
каузата ни! Вярваме, че това обедине-
ние ще вдъхне сила и кураж на Цвети в
битката й с коварната болест."

2120 лева 50 евро и 20 паунда бяха
събрани събрани в помощ на болната от
левкимия Цвети след детския футболен
турнир, провел се в Ковачевци. Турни-
рът "За Цвета" се проведе на 5-ти юни и
в него взеха участие детско-ношеските
школи на "Миньор", "Металург", "Чор-
ни" и "Димитовец".

В турнира, организиран от Явор Йор-
данов - треньор на ФК "Димитровец" в
Ковачевци, победител станаха децата
на "Миньор".

Даренията са преведени по сметката
на момичето, а дарителски кутии са
поставени в магазини и търговски обе-
кти из цяла Пернишка област.

Поредна благотворителна инициатива
се организира на 12 юни на сцената при
ресторант "Байкал" в помощ на Цвета
Страхилова и борбата й с тежкото за-
боляване. Там цял ден имаше базар и
много концертни изяви.

Събитието се проведе с огромната
подкрепа на Община Перник, КАСА БИ-
РА, Езиков център "FORCE" и Българ-
ския Младежки Червен Кръст.

В много училища и детски градини в
Перник също бяха организирани бла-
готворителни инициативи, граждани
превеждат различни суми, всеки спо-
ред възможностите си, за да може да
завърши успешно лечението на девой-
чето.

Ако искате и Вие да помогнете на 17
годишната Европейска и Световна шам-
пионка по фолклор , може да го напра-
вите по няколко начина:

- Участвате в някоя от инициативите в
подкрепа на Цвети;

- Финансово, като преведете пари по
една от сметките на момичето, които са :

Банкова сметка за набиране на средства
за лечението:
IBAN - BG48UBBS80021461559310 в Еuro
- BG50UBBS80021018910250 в лева
- BG69UBBS80021115964810 в USD
BIC :UBBSBGSF
титуляр- Цвета Бойкова Страхилова
телефон за връзка с бащата- Бойко Стра-

хилов Бойчов - 00359 899983757.

Алкохол без бандерол
откриха в Дивотино

Любомира ПЕЛОВА
Над 100 литра нелегален алкохол е иззет

от търговски обект в Пернишко, съобщиха
от пресцентъра на Областната дирекция на
полицията.

Акцията е на служители от сектор "Про-
тиводействие на икономическата престъп-
ност" при ОДМВР в Перник. В четвъртък
спецполицаите проверили магазин и кафе
в пернишкото село Дивотино. От обекта са
иззети 106 литра ракия без акцизен банде-
рол. Локалът се стопанисва от 50-годишен
мъж.

Уведомена е Районна прокуратура - Пер-
ник и работата продължава по чл. 234 от
Наказателния кодекс.

шески театрален фес-
тивал "Арлекин". Мла-
дите таланти на Обе-
динения детски ком-
плекс представиха
"Най-чудното чудо"
по Стефан Цанев.

Пиесата е една
притча за малки и го-
леми и разказва как

м а й м у н и т е
произлезли от
човека и как
после човекът
п р о и з л я з ъ л
от маймуна-
та. Целият
текст е шега
в стихотвор-
на форма, из-
под която
прозират ис-
тини, над кои-
то има за как-
во да помис-
лим - да гледа-
ме нагоре към
върха, да прес-

ледваме мечтите си и
да предаваме всичко
това на онези след
нас.

След това на сцена-
та се качиха малките
актьори от Импро
театър- София, кои-
то направиха невероя-
тно импровизационно

шоу под режисурата
на Мадлен Йорда нова.
Актрисата е възпи-
таник на ДЮТ " Мус-
кетарите" и е сред
първите ученици на
Ваня Михова.

В рамките на фес-
тивала публиката в
Перник имаше въз-
можност да види на
няколко различни сце-
ни много добри спек-
такли на различни

Бюрото по труда търси
анкетьори, сладкари, социални

асистенти, санитари…
Силвия ГРИГОРОВА

Шеста поредна седмица предлагани-
те от Бюрото по труда в Перник свобод-
ни работни места се увеличават, като
през изминалата те нараснаха с още 10
и станаха 266. Добрата новина е, че и
предлаганите свободни работни места
за безработни висшисти се увеличиха,
макар и само с 1 и станаха 24.

Продължават да са актуални оферти-
те за работа на 5 охранители за София,
10 работници в сладкарското произ-
водство за Перник, 15 локомотивни ма-
шинисти, 15 помощник-локомотивни
машинисти и 15 маневристи за Перник,
15 санитари за Радомир, 10 работници-
животновъди, 30 анкетьори за Перник,
Рударци и Кладница, 25 социални аси-
стенти за Радомир.

Освен това, през седмицата на трудо-
вия пазар в Перник се търсеха още:
шивачки, помощник- готвачи,  серви-
тьори,  лекари, фелдшери, склададжии,
общ работник с ТЕЛК, чистач-хигиенис-
ти, оператори на абкант-машина, опера-
тори на машина за лазерен разкрой,
заварчици и др.

Ако анализираме трудовия пазар в
Перник, то се налага изводът, че с
преодоляването на пандемията от коро-
навиус, трудовият пазар в региона се
съживява и то бързо. Доказателство за
това е фактът, че предлаганите свобод-
ни работни места вече месец и полови-
на нарастват.  Сред най- търсените кад-
ри в момента са: социални асистенти,
анкетьори,  санитари, животновъди,  ра-
ботници в сладкарското производство,
локомотивни машинисти, маневристи,
помощник-локомотивни машинисти, ма-
невристи машинисти, монтажници и
други.

На трудовия  пазар в региона през из-
миналата седмица преобладаваше тър-
сенето на кадри за обслужващите дей-
ности, а след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва
тенденцията  хората със средно и по-
ниско образование да имат по-големи
шансове да си намерят работа. На тях
Бюрото по труда предлага 242 свобод-
ни места и 24 за безработни висшисти.

Събор на звънчарите в Люлин
Светла ЙОРДАНОВА

Един уникален праз-
ник премина под звуч-
ността и силата на
звънците на уча-
стниците във Вто-
рия "Звънчарски съ-
бор по Спасовден"
Люлин 2021г., в кой-
то се включиха сурва-
карски групи от Пер-
нишко и гости от
страната.

Целта на празника
бе да се популяризира
звънчарското изкус-
тво от различни бъл-

гарски региони.
В центъра на село-

то имаше изложба на
чанове,а майстори на
звънци, маски, църву-
ли, калпаци, ямурлуци
демонстрираха изкус-
твото си. Чрез масо-
во "наддрънкване" в
продължение на час
всички участници по-
казаха звучността,
красотата, издръжли-
востта и тежестта
на звънците си.

Тази година се със-
тоя и благотворите-

лен търг, на който се
продаваха ръчно изра-
ботени маски. Събра-
ните средства ще бъ-
дат предоставени за
лечението на болно
17-годишната Цве-
та,която се нуждае
спешно от костно-
мозъчна трансплан-
тация.

Съборът бе органи-
зиран от кметство-
то в Люлин, НЧ "Хрис-
то Ботев-1961 г.", с
подкрепата на общи-
на Перник.

Любомира ПЕЛОВА
Още 98 излезли от

употреба моторни
превозни средства
бяха маркирани от
Общинския инспекто-
рат. Автомобилите,
които заемат места-
та за паркиране, но не
се използват, ще бъ-
дат премахнати при-
нудително, ако собс-
твениците им не го
направят доброволно
в установения от за-
кона срок.

От началото на го-
дината вече са марки-
рани над 340 автомо-
била на територията
на града и част от се-
лата. Част от тях
бяха преместени от
техните собствени-
ци.

Припомняме, че но-
вите промени в На-
редбата за излезлите
от употреба мотор-

Още близо 100 трошки
маркира общината в Перник

ни превозни
с р е д с т в а
вече влязоха
в сила. Спо-
ред доку-
мента из-
лязло от
у п о т р е б а
МПС вече се
счита за
отпадък, ко-
гато авто-
мобилът се
намира в
имот об-
щинска или
д ъ р ж а в н а
с о б с т в е -
ност за по-
вече от три
месеца след прекрат-
яване на регистрация-
та. Ако знакът за тех-
нически преглед не е
подновен повече от
три месеца след изти-
чането му и МПС-то
се намира върху имот
държавна или общин-

ска собственост, то
също се третира ка-
то отпадък и се мар-
кира за премахване.
Досега срокът, след
който автомобилът
можеше да се премах-
не принудително, бе-
ше две години.

театрални форма-
ции.

Най-малките зрите-
ли бяха очаровани от
магията на куклите.
Дървените марионет-
ки на Елфира Синсерус
оживяха и чрез танц
на емоции омагьосаха
публиката в прос-
транството пред
ГУМ, където през дни-
те на фестивала има-
ше куклен театър.
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Искат да знаят кои точно са спонсорите

Любомира ПЕЛОВА
Поради липса на

ясен отговор от
страна на общинска-
та администрация об-
щинските съветници

Милена Миланова и
Любомир Жотев от-
правиха отново пита-
нията си от предиш-
ното заседание. Миле-
на Миланова настоя

МБАЛ "Р. Ангелова" и Белодробната
болница ще бъдат финансирани

с европейски средства
Силвия ГРИГОРОВА

Министерството на здравеопазването
подготвя проектно предложение по про-
цедура BG16RFOP001-9.001 "Мерки за
справяне с пандемията", по приоритетна
ос 9 "Подкрепа за здравната система
за справяне с кризи" на Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014-
2020. Това информираха от здравното
министерство.  Основната цел на проце-
дурата е да осигури подкрепа за здрав-
ната система в България за ефективна
реакция при възникнали кризисни си-
туации чрез инвестиции в продукти и
услуги. Реализацията на проектите ще
осигури достъп до качествено лечение
и развитие на телемедицината, повиша-
ване на качеството на медицинската по-
мощ и преход към цифровизация на
здравното обслужване. Съгласно Насо-
ките за кандидатстване  ще бъдат оси-
гурени условия за поддържане на го-
товност в лечебните заведения за бол-
нична помощ, които са държавна и/или
общинска собственост за посрещане на
нови заплахи от разпространение на ин-
фекциозни заболявания.

За определяне на лечебните заведе-
ния за болнична помощ - обекти на ин-
тервенция, са разработени  критерии за
включване. Взети са предвид следните
параметри: провеждано лечение на па-
циенти с коронавирусна инфекция, зап-
лащано от НЗОК през последните 6 ме-
сеца; наличие на инфекциозна клиника/
отделение в структурата на лечебното
заведение; изпълнение на критериите
за субсидиране по Наредба № 3 от 2019
г. за медицинските дейности извън об-
хвата на задължителното здравно оси-
гуряване, за които Министерството на
здравеопазването субсидира лечебни
заведения; изпълнение на критериите
за субсидиране на лечебни заведения
за поддържане готовността на клиники/
отделения по инфекциозни болести за
оказване на медицинска помощ при
епидемично разпространение на зараз-
ни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Зако-
на за здравето и отговарящи на крите-
риите за субсидиране.

В резултат от извършените анализи и
прилагане на посочените критерии са
определени 131 лечебни заведения за
болнична помощ, разпределени в три
инвестиционни групи по отношение на
предвидената за закупуване медицин-
ска апаратура:

-    Група I - лечебни заведения с раз-
крити структури по инфекциозни болес-
ти и/или спешна медицина, в която е
поставена МБАЛ"Р. Ангелова"-Перник;

-   Група II - специализирани болници
за активно лечение по белодробни бо-
лести и специализирани болници за ак-
тивно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания, в която е поставена
"СБАЛ по белодробни болести - Пер-
ник";

-    Група III - МБАЛ и СБАЛ в трудно-
достъпни и/или отдалечение райони, без
инфекциозно отделение и/или спешно
отделение, субсидирани по Наредба № 3
от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и
ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, осъществяващи
болнична помощ на специфични групи
от населението и специализирани дей-
ности по интензивно лечение, както и
общински многопрофилни болници за
активно лечение, провеждали заплатено
от НЗОК лечение през последните 6 ме-
сеца на пациенти с коронавирусна ин-
фекция и с разкрити структури по меди-
цински специалности, пряко ангажира-
ни с лечение на COVID-19, както и с на-
лични медико-диагностични структури,
осигуряващи 24-часов непрекъснат ра-
ботен график.

ОбС се съгласи да се удължи
срокът на безлихвения заем
Любомира ПЕЛОВА

Общинският съвет
в Перник отмени свое
решение от 18 декем-
ври м.г. в частта му,
с която се дава съгла-
сие Община Перник
да поеме дългосрочен
общински дълг за обо-
ротен кредит в раз-
мер на 4 000 000 лв.
за преодоляване и
ликвидиране на после-
диците от форсма-
жорни обстоятелс-
тва, свързани с COV-
ID-кризата.

Вместо това съ-
ветниците дадоха
съгласие да бъде
сключен договор за
поемане на дългосро-
чен общински дълг
под формата на ин-
вестиционен заем в
размер на 2 135 000
лв. за финансиране на
проекти и оборотен
кредит от 1 865 000
лв. за преодоляване и

ликвидиране на после-
диците от форсма-
жорни обстоятелс-
тва, свързани с COV-
ID-кризата.

Промяната се нала-
га заради необходи-
мостта от подобр-
яване на пътната ин-
фраструктура и бла-
гоустрояване на насе-
лени места, посочва в
докладната си до Об-
щинския съвет кме-
тът Станислав Вла-
димиров. Инвести-
ционният кредит ще
бъде използван за ре-
хабилитация на улици
с изграждане на две
кръгови кръстовища
в централната град-
ска част, за благоус-
трояване на две жи-
лищни и квартални
пространства, за
проектиране, изграж-
дане и паспортизация
на външни асансьори
за осигуряване на дос-

тъп до надлез "Иван
Вазов" и за изгражда-
не на пешеходен мост
над река Струма в кв.
"Хумни дол".

Според кмета Ста-
нислав Владимиров за-
ради финансовата не-
сигурност в резул-
тат на COVID- криза-
та, предстоящите
плащания по проекти
по ОП "Региони в рас-
теж", както и погас-
яване на краткосро-
чен кредит от 3.5
млн. лв. до края на го-
дината, община Пер-
ник няма да бъде в
състояние да въз-
станови и безлихве-
ният заем. С удължа-
ването на срока ще се
избегне утежняване-
то на бюджета за ид-
ната година с допъл-
нителните разходи и
санкции по реда на За-
кона за публичните
финанси.

да получи
еднозна -
чен отго-
вор на
в ъ п р о с а
асфалти-
рани ли
са всички
улици по
с е л а т а ,
за да мо-
же да се
говори за
изпълне-
ние на
к о м п о -
н е н т а
"миене и

почистване" на такса
битов отпадък, и оси-
гурен ли е достъпът
на всеки жител на об-
щината до сметосъ-
бирателен съд. Мила-

Концерт под земята в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

За първи път в Подземния минен музей
ще има концерт. На 17-ти юни, на 50 м под
земята ще свири проф. Йосиф Радионов -
цигулка и проф. Росен Балкански - китара,
съобщиха от Регионалния исторически му-
зей в Перник. В галериите на Подземния
минен музей ще прозвучат произведения
на Шуберт, Паганини, Христосков, Сараса-
те, Таррега, Балкански, Пиацола. Концер-
тът е с начален час 18,00ч. Ще се допуснат
30-40 души, колкото е капацитетът на за-
лата.

Досега в Подземния минен музей са
провеждани няколко изложби, модно ре-
вю, два театрални спектакъла. Преди де-
сетина години тук е пял и хор "Агапе".

Обновиха лятното кино
с 600 нови седящи места

Светла ЙОРДАНОВА
Лятното кино в Перник вече е обновено с

600 нови седящи места и до дни ще започ-
нат първите прожекции на най-хитовете
филми и премиери, които се прожектират в
големите кина у нас. Сцената, която също
е обновена предлага възможност за про-
веждане на концерти и театрални поста-
новки.

Възстановяването на киното в Перник,
което започна през миналата година, е
съвместна инициатива между Община
Перник и "CineLand". Преди това лятното
кино, което се намира над сградата на ОД
МВР, не бе отваряно повече от 7 години.

През тази година перничани ще могат
да видят "Бързи и яростни 9", "Вечна чис-
тка", "Космически легенди: Нови забив-
ки", "Зайчето Питър: По широкия свят",
"Черната вдовица", както и най-новите
български филми.

От ГЕРБ апелират за извънредна
сесия заради Профилакториума
Любомира ПЕЛОВА

За спешни дей-
ствия за спасяване
на Профилакториума
призова председа-
телят на групата съ-
ветници от ГЕРБ. Де-
нислав Захариев пред-
ложи, ако се наложи,
промяна на списъка с
капиталови разходи
на община Перник, за
да може да се извър-
ши ремонт на покри-
ва, болничните стаи
и санитарните поме-

щения, и да се реши
проблема с отопле-
нието на лечебното
заведение. Поводът
е достатъчно зна-
чим за свикване на
извънредна сесия на
Общинския съвет,
смята Захариев. Той
коментира, че избо-
рът на Емил Ненков
за управител на

болницата е бил
правилен ход. За
краткото време, от-
както е встъпил в

длъжност, Ненков е
свършил много полез-
ни неща, включител-
но стъпки за предо-
говаряне на дългове-
те към НАП, а ене-
ргията му е зарази-
телна за колектива.
Амбициозният и деен
управител има нужда
от нашата подкрепа
и подобряване на ма-
териалната база в
спешен порядък, апе-
лира Денислав Заха-
риев.

нова отправи пов-
торно и въпросът
счита ли кметът, че
осигурените парко-
места в периметъра,
в който се намират
Съдебната палата,
Агенцията по кадас-
тър, НОИ и др. са дос-
татъчни за граждани-
те на Перник и гости-
те на града, които по-
сещават тези инсти-
туции.

Любомир Жотев
настоя да получи от-
говор за точния раз-
мер на редствата,
вложени в ремонта и
поддръжката на леде-
ната пързалка. Моти-
вът е, че ако тази го-
дина те са осигурени
от спонсор, догодина

може да се наложи да
бъдат от общинска-
та хазна, тоест, от
джоба на данъкоплат-
ците.

Спомоществовате-
лите не са платили
тока за ползването
на това енергоемко
съоръжение, така че
гражданите трябва
да са наясно с точна-
та цена за ползване-
то на тази атракция,
аргументира се Жо-
тев. Той настоя име-
ната на благодетели-
те да бъдат огласени,
защото хората, кои-
то правят безвъзмез-
дно добри дела за род-
ния си град, трябва
да бъдат поощрява-
ни!
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ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
Глава първа

Общи положения
Раздел I

Въведение
Чл. 1. (1) С тези Общи условия се уреждат условията за ползване на електроразпределителната мрежа на “ЧЕЗ Разпределение

България” АД, разположена на територията, съгласно Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-135-07/13.08.2004 г.
(„Лицензията“), издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

(2) „ЧЕЗ Разпределение България” АД, в качеството си на оператор на електроразпределителна мрежа, осъществява дейност съгласно
условията на Лицензията.

Чл. 2. (1) „ЧЕЗ Разпределение България” АД извършва експлоатация и поддръжка на електроразпределителната мрежа и осигурява
достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през нея в съответствие с изискванията на действащото
законодателство.

(2) Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ) и се
извършва при спазване на принципите на публичност, равнопоставеност и прозрачност и при съблюдаване на техническите изисквания,
регламентирани в действащото законодателство.

Раздел II
Понятия и определения

Чл. 3. По смисъла на тези Общи условия:
1. „Битов клиент“ е КЛИЕНТ, който купува електрическа енергия за собствени битови нужди.
2. „Граница на собственост на електрическите съоръжения“ са точките в конструкцията на предназначените за пренос на

електрическа енергия съоръжения в присъединявания обект или електрическа централа, към които са свързани съоръженията за
присъединяване, така както са определени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия.

3. „КЕВР“ е Комисия за енергийно и водно регулиране.
4. „Доставчик от последна инстанция“ е енергийно предприятие, което осигурява снабдяването с електрическа енергия на

обекти на битови и небитови крайни КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“
АД, които са упражнили правото си да изберат друг доставчик, когато  избраният доставчик не извършва доставка по независещи от
крайния КЛИЕНТ причини.

5. „Достъп до електроразпределителната мрежа” е предоставеното право на КЛИЕНТА от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
да разполага с предоставената мощност в точката на присъединяване към електроразпределителната мрежа, както и да ползва самата
електроразпределителна мрежа, срещу заплащане на цена и при условия, определени в действащото законодателство.

6. „Електроразпределителна мрежа” е съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение,
която служи за разпределение на електрическа енергия.

7. „Компетентен орган” е всеки централен или местен орган, който по силата на действащото законодателство има правомощия
да дава задължителни препоръки, решения, разрешения или указания на страните по тези Общи условия.

8. „Краен клиент” е физическо или юридическо лице, присъединено към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение
България” АД с цел ползване на електрическа енергия, с доставчик краен снабдител, търговец на електрическа енергия или доставчик
от последна инстанция. Крайните КЛИЕНТИ са битови и небитови.

9. „Краен снабдител” е енергийно предприятие, снабдяващо с електрическа енергия обекти на битови крайни КЛИЕНТИ,
присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези
КЛИЕНТИ не са избрали друг доставчик на електрическа енергия.

10. „Мрежови услуги” означава достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа, пренос на електрическа енергия
по електропреносната и електроразпределителната мрежа, извършване на измерване на количествата електрическа енергия съгласно
тези Общи условия, както и други услуги, определени от КЕВР.

11. „Място на измерване” e мястото на монтаж на измервателната система, където се измерват потоците от активна и реактивна
енергия между електроразпределителната мрежа, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД и обекта на КЛИЕНТА.

12. „Място на присъединяване към електрическата мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД” е
всяка от точките в конструкцията на разпределителната електрическа мрежа, към която са свързани съоръженията за присъединяване
на един или повече КЛИЕНТИ или производители.

13. „Небитов клиент“ е КЛИЕНТ, който купува електрическа енергия за небитови нужди.
14. „Обект” е всеки обособен по отношение на измерването на електрическа енергия имот на ползвател, в който се консумира

електрическа енергия. Обектът е съвкупност от терен, сгради, технологично оборудване, електрически съоръжения и уреди, обособени
самостоятелно по отношение измерването на електрическа енергия.

15. „ПИКЕЕ“ е Правила за измерване на количеството електрическа енергия.
16. „ПТЕЕ“ е Правила за търговия с електрическа енергия.
17. „Пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа” е правото за използване на

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ
НА

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
Общи положения

Чл. 1. (1) С настоящите Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правилата) се уреждат реда и начина за работа
с клиентите на “ЧЕЗ Разпределение България” АД („ЧЕЗРБ“, „Дружеството“), в качеството му на оператор на
електроразпределителната мрежа, съгласно изискванията на чл. 38в и чл.38д от Закона за енергетиката.

(2) Настоящите Правила са изготвени на основание на чл. 38в и чл. 38д от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 14 от Наредба №
3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за осъществяване
на дейността „разпределение на електрическа енергия“, издадена на “ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Чл. 2. (1) Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес, която се предоставя при условията на
равнопоставеност за всички клиенти.

(2) ЧЕЗРБ разработва и използва при работата с клиентите стандартизирани формуляри и бланки.
Чл. 3. (1) Дружеството създава и поддържа информационна база данни относно всички сключени договори с отделните

клиенти в съответствие с нормативно определените срокове.
(2) Дружеството създава и поддържа регистър относно:
· жалбите, сигналите и предложенията на клиентите;
· отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения.

Центрове за обслужване на клиенти
Чл. 4. (1) Звеното за връзка между ЧЕЗ РБ и неговите клиенти и между клиентите и звената в дружеството, отговарящи за

процедурата по присъединяване, сключване на договори и предоставяне на други услуги, свързани с лицензионната дейност на
Дружеството са Центровете за обслужване на клиенти и търговските офиси на ЧЕЗ РБ. Актуален списък на Центровете за
обслужване на клиенти и търговските офиси се поддържа на Интернет страницата на дружеството. Актуален списък на същите
се обявява и на видно място в Центровете за обслужване на клиенти и търговските офиси на дружеството.

(2) Служителите в Центровете за обслужване на клиенти са длъжни да съдействат на клиентите по всички въпроси, свързани
с процедурата по присъединяване, достъпа и преноса на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа и други
услуги, да приемат подаваните от тях заявления или жалби, сигнали и предложения, включително да оказват съдействие на
клиентите при попълването им.

(3) В Центровете за обслужване на клиенти на разположение на клиентите е осигурен списък с нормативни актове, свързани
с разпределението на електрическа енергия от ЧЕЗ РБ.

Чл. 5. (1) В местата за обслужване на клиентите се приемат жалби, заявления, сигнали и предложения.
(2) В местата за обслужване на клиенти:

1. може да се получи информация за реда и условията за подаване и разглеждане на различните видове заявления,
необходимите документи и др.

2. могат да се направят справки за подадени заявления, искания, жалби и други документи. Справки се правят също
така и по телефона и по електронен път.

(3) В местата за обслужване на клиенти се предоставя на разположение и за сведение на клиентите следната информация,
свързана с дейността на ЧЕЗРБ, за процедурата за присъединяване, достъпа и преноса на електрическа енергия през
електроразпределителната мрежа:

1. Копие от Общи условия на договорите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната
мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (Общите условия“). При поискване всеки клиент може да получи копие от Общите
условия.

2. Информация за адресите и работното време на местата, в които клиентите могат да извършват плащане в брой
на дължимите суми за мрежови услуги.

3. Информация за началната и крайната дата на периода за плащане на дължимата от клиентите сума за мрежови
услуги.

4. Информация за цените за мрежови услуги.
5. Информация за видовете услуги, свързани с лицензионната дейност, предоставяни от ЧЕЗРБ и техните цени.

(4) В местата за обслужване на клиенти се осигуряват безплатно формуляри/бланки на видовете заявления, използвани от
ЧЕЗРБ.

Заявления за информационно обслужване
Чл. 6. (1) Клиентът може да подаде писмено заявление за предоставяне на информация от ЧЕЗ РБ относно:

1. количествата пренесена електрическа енергия по отчетни периоди за последните 36 месеца;
2. издадени фактури и дължими суми;
3. смяната на доставчик на електрическа енергия за обект на клиента;
4. видовете услуги, които ЧЕЗ РБ предоставя и цените за тях;

(2) Поисканата информация по ал.1 се предоставя на клиента в писмена форма, по телефон, факс, електронна поща, в местата

за обслужване на клиенти или по друг подходящ начин.
(3) Клиентът и Дружеството спазват правилата за конфиденциалност и неразкриване на трети страни на чувствителна

търговска информация без писменото съгласие на друга страна.
Чл. 7. (1) Лицето, получило статут на уязвим клиент в съответствие със Закона за социалното подпомагане и подзаконовите

нормативни актове по прилагането му, подава заявление в мястото за обслужване на клиенти, като представя към него и
необходимите документи, доказващи ползването на целеви помощи за електрическа енергия.

(2) ЧЕЗРБ предоставя безплатно информация, свързана с потреблението на уязвим клиент през предходен отоплителен
период. За целта е необходимо клиентът да подаде заявление в мястото за обслужване на клиенти.

(3) Преустановяване на снабдяването за уязвим клиент се извършва 20 (двадесет) дни след крайният срок за плащане, като
през този период уязвимият клиент има възможността да плати натрупаните задължения.

Ред и условия за подаване на жалби, заявление и и предложения
и срокове за разглеждането им

Чл. 8. (1) Клиентите могат лично или чрез надлежно упълномощено от тях лице, да подават до ЧЕЗ РБ заявления, жалби,
сигнали и предложения.

(2) Всеки клиент може да изпрати мнение, становище или препоръка, с което да подпомогне подобряване качеството на
работа на ЧЕЗ РБ.

(3) Заявленията, жалбите, сигналите и предложенията се подават в писмен вид в местата за обслужване на клиенти или с
писмо, по факс или електронна поща. Всяко заявление, жалба, сигнал и предложение се завеждат в съответни регистри в
местата за обслужване на клиенти с входящ номер и дата на получаване.

(4) Заявленията, жалбите, сигналите и предложенията, които са изпратени до ЧЕЗ РБ, но на адреси, различни от тези на
местата за обслужване на клиенти, се изпращат служебно в съответния Център и се вписват  в съответния регистър с входящ
номер и дата на получаване.

Чл. 9. (1) При подаване на заявление, жалба, сигнал и предложение клиентът посочва трите си имена, и/или наименование
на юридическото лице, точен адрес, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

(2) ЧЕЗ РБ има право да изисква допълнителна информация относно отделните случаи, както и да извършва проверки и
констатации на място.

(3) Не се приемат и обработват анонимни заявления, жалби, сигнали и предложения.
Чл. 10. (1) ЧЕЗ РБ разглежда заявления и жалби и отговаря в сроковете по Общите условия.
(2) При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в срок, ЧЕЗ РБ уведомява клиента, като му

посочва причините, наложили удължаването на срока.
Чл. 11. Комуникационни канали за предоставяне на актуална информация от ЧЕЗ РБ на Клиентите са:
· центрове за обслужване на клиенти на ЧЕЗ РБ;
· официална интернет страница на дружеството;
· платени публикации в средствата за масово осведомяване на национално и регионално
ниво;
· публикации в специализирани издания;
· изходящи телефонни кампании;
· смс известия;
· електронни бюлетини и известия, изпращани по имейл.

Ред и условия за уреждане на спорове
Чл. 12. ЧЕЗ РБ използва всички допустими от закона способи за разрешаване на спорове, включително:
· провежда преговори, в които ЧЕЗ РБ се стреми изчерпателно да изложи пред Клиента своите мотиви за предприети

действия, както и да даде всички необходими разяснения, свързани със спецификите на осъществяваната от дружеството
лицензионна дейност с оглед избягване на един бъдещ спор;

· участва в инициираните пред КЕВР специални производства по доброволно уреждане на спорове между Клиенти и ЧЕЗ РБ
съгласно действащите правила на КЕВР, приети в тази връзка.

Чл. 13. В случаите когато ЧЕЗ РБ и Клиентът не могат да решат спора по пътя на преговорите или прилагайки алтернативни
форми за решаване на спорове, Клиентът или ЧЕЗ РБ могат да отнесат спора за решаване пред компетентен държавен орган,
като се прилага съответния закон, относим за решаване на възникналия спор.

Чл. 14. Настоящите правила се одобряват от Комисията за енергийно и водно регулиране, публикуват се в един централен
и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата на Дружеството и влизат в сила след публикуването им.

Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги са разработени в съответствие с нормативните актове,
свързани с реда и начина за използване на електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ РБ. При промяна на който и да е
нормативен акт, имащ връзка с условията и реда за предоставяне на услугите „достъп“ и „пренос“ на електрическа енергия
през електроразпределителната мрежа, както и при промяна в Общите условия на договорите за достъп и пренос до
електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ РБ, приоритет имат текстовете на нормативния акт, съответно, на Общите
условия.

електроразпределителната мрежа за транспортиране на електрическата енергия през нея, срещу заплащане на цена, утвърдена от
КЕВР.

18. „Пренесена електрическа енергия” е транспортираната през електроразпределителната мрежа енергия по смисъла на
Правилата за търговия с електрическа енергия, Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и
електроразпределителните мрежи и измерена със средствата за търговско измерване.

19. „Предоставена мощност“ е онази договорена максимална активна мощност, за която „ЧЕЗ Разпределение България” АД,
осигурява на КЛИЕНТА възможност за ползване на границата на собственост на електрическите съоръжения и се характеризира с ниво
на номинално напрежение и брой на фазите, на които се доставя, при фактор на мощността не по-нисък от 0,9.

20. „Присъединена мощност“ е допустимата максимална активна мощност, съответстваща на преносните възможности на
съответната мрежа и на съоръженията за присъединяване в мястото на присъединяване на обект на краен КЛИЕНТ.

21. „Присъединяване към мрежата” e свързването към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
на електрическите съоръжения на КЛИЕНТА.

22. „Реактивна електрическа енергия“ е енергията, произведена и доставена от генераторите за определен период от време,
способна да поддържа напрежението и електромагнитното поле, измервана във варчас и неговите производни.

23. „Средства за търговско измерване (СТИ)” са технически средства за измерване, които имат определени метрологични
характеристики и са предназначени да се използват за измерване на величините при продажба на електрическа енергия, самостоятелно
или свързано с едно или повече технически средства.

24. „Стандартизиран товаров профил“ е поредица от коефициенти, която отразява почасовото разпределяне на потреблението
на активната електрическа енергия за тип обект на КЛИЕНТ за даден период от време. Стандартизираният товаров профил дава
възможност на битови и небитови КЛИЕНТИ, които нямат електромер за почасово отчитане на електрическа енергия, да избират
доставчика си на електрическа енергия.

25. „Търговец с електрическа енергия” лицензирано за дейността си лице, което отговаря на условията за финансово гарантиране
на сключваните от него сделки с електрическа енергия, определени в ПТЕЕ и което има право да купува електрическа енергия и да
снабдява крайни потребители по свободно договорени цени.

26. „Измервателна система” включва:
1. измервателни трансформатори;
2. средства за измерване – търговски, контролни и за техническо измерване;
3. устройства за комуникации и предаване на данни;
4. допълнителни и спомагателни устройства и вериги, включително табла (шкафове);
5. вторични вериги за измерване, клемореди и предпазители.

27. „Непреодолима сила“ са непредвидени и/или непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер,
извън контрола на страните, включващи, но неограничаващи се до:

- от човешки фактор – военни действия, тероризъм, саботаж, експлозия, пожар, ембарго, правителствени забрани, революция,
бунтове, стачки, безредици;

- природни – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, мълнии, снежни затрупвания, заледявания, земетресения, свличане
на земни маси;

доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по настоящите общи условия, на основание чл. 306 от Търговския
закон.

28. „Услуги свързани с лицензионната дейност” – услуги,  допълнително предоставяни от разпределителното дружество,
свързани с лицензионната дейност и различни от пренос и достъп, които се предоставят по цени, определени от КЕВР.

Раздел III
Страни

Чл. 4. Страни по тези Общи условия са:
1. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, бул. “Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, район „Младост”, вписано в Търговския

регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958, в качеството му на оператор на електроразпределителна мрежа за
определената територия съгласно издадената му лицензия, наричано по-нататък за краткост „ЧЕЗ РБ”;

2. собственик или титуляр на вещното право на ползване на обект, който е присъединен към електроразпределителната мрежа,
съгласно действащото законодателство и е приел общите условия за продажба на крайния снабдител или има договор за продажба на
електрическа енергия с друг доставчик, наричано за краткост „КЛИЕНТ“.

Чл. 5. (1) Правата и задълженията на КЛИЕНТ може временно да упражнява и друго лице при условие, че собственикът или титулярят
на вещното право на ползване на имота е представил изрично писмено съгласие, дадено пред ЧЕЗ РБ или пред нотариус с нотариална
заверка на подписа, това лице да бъде КЛИЕНТ за определен срок.

(2) КЛИЕНТ на ЧЕЗ РБ е и възложителят, в случаите на временно захранване с електрическа енергия, необходима за извършването
на строителство, ремонт или реконструкция, както и лицето, на чието име е издадено разрешението за поставяне в случаите на
временно електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(3) В случаите, когато правото на собственост принадлежи на няколко лица, то правата и задълженията на КЛИЕНТ се упражняват
от всички тях заедно или чрез пълномощник.

(4) В случаите на режим на етажна собственост правата и задълженията на КЛИЕНТ по на страница 8



ПРОДАВА:

1. Ново помещение, Център, партер, 47 м2 - 26 000 евро.

2. Магазин, Мошино, 51 м2, нов, - 65 000 лв.

3. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.

4. Гарсониера, гр. Радомир, ет. 2, НОЕ, тер., с обзавеждане - 65 000 лв.

5. Двустаен, Хумни дол, ет. 5, 59 м2, саниран, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер. - 62 000 лв.

6. Тристаен, Ид. център, ет. , 84 м2, мазе 18 м2, таван 18 м2 , 2 тер., ТЕЦ    - 60 000 евро

7. Тристаен, Ид. център, ет. 1, ТЕЦ, тер., 78 м2, с гараж 18 м2 - 66 000 евро

8. Тристаен, Пригаров район, ет. 3(9), преходен, 3 тер. - 82 000лв.

9. Тристаен, Изток, ул. Рашо Димитров, ет. 5, две тераси - 95 000 лв.

10. Тристаен, Тева, ет. 3, лукс, 2 тераси, 96 м2, 2 мазета - 95  800 лв.

11. Тристаен Димова махала, ет. 6(8), ТЕЦ, асансьор, 78 м2 - 65 500 лв.

12. Къща, над Профилакториума, 3 етажа+мазе+сутерен - 370 000 лв.

13. Къща, Клепало, сутерен + 2 етажа, РЗП:210 м2, двор:271 м2, ПВЦ - 80 000 евро

14.  Къща, Дивотино, дв:1430 м2, 2 етажа по 61 м2, с две стоп. сгради - 59 000 евро

15. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП:170 м2, подобр. , двор 1/3 от 416 м2  - 85 000 евро

16. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,

      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 145 000 евро

17. УПИ, Дивотино, 625 м2, лек наклон - 20 000 лв.

18. УПИ, с. Дивотино, 1100 м2, кладенец, равен - 29 000 лв.

КУПУВА, за реални клиенти,

всякакви видове апартаменти в центъра и кварталите

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Едностаен, ул. Кракра, ет. 3, преустр.,тх, без тер. - 68 500 лв.
3. Едностаен, Тева, ет.2, панел, ТЕЦ, обзаведен, с изолация, поддържан вход - 49 500 лв.
4. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет: 4/4, тх - 54 800 евро
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 000 евро
8. Тристаен, Център, ет. 2, тх - 52 900 евро
9. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
10. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
11. Първи етаж от къща, Владая, ЗП:80кв.м., тх, пл - 35 500 евро
12. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
13. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
14. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
15. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
16. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
17. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл,
       за осн. ремонт, ток, вода - 31 000 евро
18. Стара къща, с.Ярджиловци, гредоред, за тотален ремонт,
       ъглов парцел 820 м2, на две улици, в центъра на селото - 45 000 лв.
19. Къща близнак, Радомир, двор: 295 м2, 2 етажа по 75 м2,
       отделни входове, санирана - 57 000 лв.

НАЕМ
1. Магазин, ул. Брезник, 40 м2, ъглов, големи витрини - 850 лв.
2. Двустаен, Център, 9-етажните блокове, ет:2 - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади - 400 лв.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Вторник, 15 юни 2021 г., брой 67 /7067/ година XХIX

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9

0884 32 47 03

0888/222 656
0879 338 244

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

27 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Гарсониера, идеален център, ет. 3 - 72 000 лв.

2. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,

    бърз достъп до  София           - по договаряне

3. Вила, Кошарево, 3 етажа, нова баня, чисто нов покрив,

   двор: 550 м2, канал, асфалт, бунар, ток, вода - 26 000 евро

4. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

5. УПИ, 700 М2 , НА ГАРА "АЛ. ДИМИТРОВ", НА 10 КМ. СЛЕД РАДОМИР   - 6 000 ЛВ.

6. УПИ, 900 М2 , НА ГЛАВНИЯ ПЪТ ЗА КЮСТЕНДИЛ - 12 000 ЛВ.

7. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, груб строеж, без дограма,

   двор: 200 м2  (облагороден) - 32 000 лв.

8. Къща Мошино, 1 етаж, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,

    двор: 380 м2          - по договаряне

9. Двустаен, Бела вода, 63 м2, ет. 1, ПВЦ - 32 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2                     - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2 - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2 - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2 - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2 - 35 000 лв.

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
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ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

багери. Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

АК ЕЛЕКТРИК АД, град Радомир е част от шведският индустриален гигант AQ GROUP, който е
световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания.
Във връзка с увеличаващото се производство, предлагаме следните позиции за постоянна работа

E Л Е К Т Р О И Н Ж Е Н Е Р
Е Л Е К Т Р О М О Н Т Ъ О Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

Компанията предлага:
Предизвикателна работа в достойна среда
Придобиване на квалификация за работа с високотехнологични
машини
Мотивиращо заплащане и ежемесечни бонуси
Ваучери за храна
Допълнително здравно застраховане
Поемане на разходи за транспорт

Кандидатите могат да предоставят CV на "Рецепция" в АК Електрик АД, на адрес: град
Радомир, ул. Райко Даскалов 68 /срещу автогара Радомир/. Телефон за връзка: 0879 80 70 02.

                                        "Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ"                                   ЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчици
          Оператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машини                                   Монтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкции

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

РРРРРекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифи
на вестникна вестникна вестникна вестникна вестник

Първа страницаПърва страницаПърва страницаПърва страницаПърва страница
Черно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./см22222

Пълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./см22222

До главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месец
В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:
- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец
- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец

Вътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страница
- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см22222

Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:
- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец
- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец
- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец

Последна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страница
- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см22222

- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см22222

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

ГражданскаГражданскаГражданскаГражданскаГражданска
до 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./ден

ФирменаФирменаФирменаФирменаФирмена
до10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./ден

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.
забавачка и др. - 28 600

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ

2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98
тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16

e-mail : office@vento-k.com
www.vento-k.com

Гр .  Батановци,  ул .  Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент

Да готвим на български

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД
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Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820

636

Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.

Добро възнаграждение. Тел.: 0887

122 124

"Менпауър Груп" търси машинни

оператори за международна

производствена компания.

Предлагаме ви  атрактивно

стартово възнаграждение между

1000-1200 лв. и осигурен транспорт.

Позвънете на 0879 958 620 -

Герасим Найденов

Печатница търси монтажистка,

може и пенсионерка. Тел.: 0898 704

678

Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

категории С и С + Е - с надница 70

лева, автомонтьори, машинисти

пътно - строителна техника, ел.

монтьори. Тел.: 076/ 67 1000, 0889

338 388 или на адрес “Кралевски

път” №1

“АСФ Сървис” ЕООД търси да

назначи ел. инженер и ел. монтьор.

Тел.: 0885 525 211 или гр. Перник,

ул. "Пирин" 12А

Фирма спешно набира шофьори

за работа с категория D, трудов

договор, добро заплащане. Тел.:

0889 279 727

"АК Електрик" АД, град Радомир

търси да назначи настройчици на

абканти с ЦПУ, електрозаварчици,

оператори на машини, монтажници

метални конструкции. Тел.: 077 78

22 02, email:  filip.vitanov@aqg.se

или на адрес град Радомир, ул.

"Райко Даскалов" № 68 - отдел

"Човешки ресурси".

Хлебар с опит търсим за пекарна в

с. Кладница. Тел.: 0889 494 112

Продавам 4 бр. зимни гуми с

джанти 175/70/14, перфектно

състояние. Тел.: 0888 137 885

Продавам обективи за

смартфони с щипка

(широкоъгълен, макро и обектив

рибешко око) и телеобектив

HD12X Zoom. Тел. : 088 594 9293

Продавам картофи за посев, сорт

“Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР,

ЕТ: 2, ТХ,

52 900 евро

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево, 3
етажа, РП 150 м2,  двор
550 м2 , канализация,

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vitara

Двигател Бензинов Скоростна ку-

тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса

база В отлично състояние. Разход

8лв/100км. Свалящ се таван. Тел.:

0895 725 609

Продавам FIAT, 2008 г. - всичко

платено! Тел.: 0886 162 256, 0886

977 993

Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на

Перник. Цената включва обзавеж-

дане, стока в наличност(обувки и

чанти) и депозит за един наем за

магазина.Тел.: 098 613 4789

Продавам къща в Перник, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен етаж,

41 000 лв. Изложение: юг/за-

пад.Частично обзаведена,обширна

панорамна гледка към града и око-

лните планини. Тел.: 0897 951 954

Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.

Ноевци, ремонтиран покрив. Цена

42 000 лв. Тел.: 0884 753 013

Продавам Еднофамилна къща с

три спални, разположена в луксоз-

ния и реномиран комплекс от затво-

рен тип Делта Хил. Местоположе-

нието е уникално, представлява чу-

десно съчетание от панорамни

гледки, свеж въздух, спокойствие и

същевременно удобен достъп до

столицата посредством автомагис-

трала Люлин. Тел.: 0882 817 442

Продава къща, кв. Мошино, двор:

380 м2, масивна, санирана, ЗП: 52

м2, 1 етаж, цена по договаряне.

0893 702 592

Продава място в кв. Драгановец

 850 м2, с ток. Цена 40 000 евро,

възможно споразумение. Тел.: 0878

853 799 - Василка Христова

Продавам УПИ, 700 кв.м., гара

"Ал. Димитров, на 10 км. след

Радомир, 5 000 лв. Тел.: 0892 774

899

Продавам помещение в центъра

за живеене и офис. Тел.: 0894 615

757

Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.

Смирненски и гараж в района на

печатницата. Тел.: 0888 137 885

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

Тристаен, Пригаров район,

ет:3(9), преходен, 3 тер.,

82 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

гр. Петрич, Индустриална зона, ул. “Места” 3

Офис: 0743 92 292 моб.: 0888 35 00 38;

0887 090 662; 0888 37 00 71

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работаSiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95

ИзработванеИзработванеИзработванеИзработванеИзработване

  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални

    модели и размери    модели и размери    модели и размери    модели и размери    модели и размери

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
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отношение на използване на разпределителната мрежа за общите части на сградата се
упражняват от управителен съвет (управител), избран от общото събрание на етажната

собственост или избран от сдружението на собствениците в съответствие със Закона за управление на етажната собственост.
(5) Ако лицето, което е отразено като КЛИЕНТ в базата данни на ЧЕЗ РБ е починало, правата, задълженията и отговорностите на

КЛИЕНТА се поемат от негов наследник, наследници или упълномощено от тях лице по реда на настоящата разпоредба. Разпоредбата
не се прилага ако наследника/наследниците са се отказали от наследство и са го удостоверили пред ЧЕЗ РБ.

Чл. 6. Всички фактури се издават на КЛИЕНТА на ЧЕЗ РБ по смисъла на предходния член.
Глава втора

Същност
Раздел I

Предмет на Общите условия
Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между страните във връзка с услугите „достъп до

електроразпределителната мрежа” и „пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа” на ЧЕЗ РБ на
лицензионната територия съгласно чл. 1, ал. 2.

(2) Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за предоставяне на КЛИЕНТИТЕ на услуги, свързани с лицензионната
дейност.

 (3) Настоящите Общи условия уреждат реда и:
1. условията за ползване на електроразпределителната мрежа;
2. правата и задълженията на ЧЕЗ РБ и Клиента;
3. периодите и начините на заплащане на услугите по ползване на електроразпределителната мрежа;
4. определяне на групи Клиенти по обоснован признак;
5. условията за качество и надеждност на снабдяването с електрическа енергия;
6. информацията, която се предоставя на Клиентите от ЧЕЗ РБ;
7. начина на измерване, реда за достъп до СТИ за поддръжка и отчитане;
8. начина на причисляването и прилагане на СТП по отношение на обектите на Клиентите;
9. отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им;
10. условията за преустановяване на услугите пренос на електрическа енергия и достъп до електроразпределителната мрежа;
11. срок на действие;
12. прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена

сума и за обезщетяване за претърпени вреди;
13. съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или природен
газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени;

14. предварително уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при извършване на ремонтни
работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на
планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на качеството на услугата;

15. уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за
одобряване в комисията;

16. предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до негови помещения;
17. публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация;
18. съхраняване за определен срок на данните, необходими за разплащанията;
19. ред за уведомяване на клиента при извършване на преизчисляване на количеството електрическа енергия, съгласно правилата

по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ;
20. видовете лични данни, които задължително се обработват ЧЕЗ РБ, включително, но не само: имена; единен граждански номер;

адрес.
Раздел II

Цени
Чл. 8. (1) КЛИЕНТИТЕ дължат ежемесечно на ЧЕЗ РБ стойността на предоставените мрежови услуги утвърдени от КЕВР цени.
(2) Небитовите КЛИЕНТИ заплащат цена за достъп до електроразпределителната мрежа ежемесечно, включително и при липса на

консумирана електрическа енергия за отчетния период.
(3) КЛИЕНТИТЕ, снабдявани от доставчика от последна инстанция, от  крайния снабдител, или имат сключен договор за комбинирани

услуги с търговец на електрическа енергия заплащат дължимите суми по ал. 1 на съответния доставчик в сроковете и при условията
за заплащане на използваната електрическа енергия.

(4) КЛИЕНТИТЕ, извън тези по ал. 3, снабдявани от търговец на електрическа енергия, заплащат дължимите суми по ал. 1 на
търговеца или директно на ЧЕЗ РБ, съобразно договореност между КЛИЕНТА и търговеца.

Чл. 9. (1) За използваните и отдадените количества реактивна електрическа енергия се заплаща и надбавка, която се определя
съгласно действащото законодателство.

(2) Дължимите суми за реактивна електрическа енергия се заплащат по реда на чл. 8, ал. 3 или ал. 4.
Чл. 10. (1) Цените на услугите, свързани с лицензионната дейност, се определят от ЧЕЗ РБ и се утвърждават от КЕВР, като

информация за това се предоставя на КЛИЕНТИТЕ в Центровете за обслужване на КЛИЕНТИ, чрез телефонна линия, интернет страница
на дружеството и др.

(2) Услугите, свързани с лицензионната дейност, се извършват след заплащане на стойността им, като срокът за изпълнение на
услугата започва да тече от деня, следващ деня на плащането.

(3) Дружеството предоставя и услуги, несвързани с лицензионната дейност, които се извършват на пазарен принцип. Информация
за това се предоставя на КЛИЕНТИТЕ в Центровете за обслужване на КЛИЕНТИ, чрез телефонна линия, интернет страница на дружеството
и др.

Чл. 11. (1) В случаите на преизчисление на количества електрическа енергия по реда на чл. 32 ЧЕЗ РБ фактурира преизчисленото
количество електрическа енергия по действащата за периода на преизчисление прогнозна пазарна цена на електрическа енергия за
покриване на технологични разходи, определена от КЕВР.

(2) КЛИЕНТИТЕ заплащат директно на ЧЕЗ РБ дължимата сума, определена по реда на ал. 1 ,  независимо дали се
снабдяват при условията на договор за комбинирани услуги.

Чл. 12. ЧЕЗ РБ публикува утвърдените от КЕВР цени на мрежовите услуги на интернет страницата си в срок до 7 (седем) дни след
получаване на решението за утвърждаването им. Информация за цените се предоставя и в Центровете за обслужване на клиенти, чрез
телефонна линия и на интернет страница на дружеството.

Раздел III
Срок на действие

Чл. 13. Използването на електроразпределителната мрежа от КЛИЕНТИТЕ с оглед снабдяването им с електрическа енергия не се
ограничава със срок, с изключение на случаите съгласно тези Общи условия за предсрочно прекратяване.

Чл. 14. Срокът на действие на настоящите Общи условия е в рамките на валидността на лицензията за разпределение на електрическа
енергия на ЧЕЗ РБ или до влизане в сила на нови общи условия по предвидения за това ред.

Раздел IV
Ред и условия за встъпване в договорни отношения

Чл. 15. (1) КЛИЕНТЪТ подава писмено заявление по образец на дружеството за встъпване в договорни отношения по настоящите
Общи условия.

(2) При подаване на заявлението по ал. 1 КЛИЕНТЪТ представя на ЧЕЗ РБ идентифицираща информация и документи, относно
следното:

1. краен КЛИЕНТ на електрическа енергия за битови нужди – трите си имена по документ за самоличност, единен граждански номер
(ЕГН), постоянен адрес, телефон за контакт, административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, адрес за
кореспонденция, имейл;

2. краен КЛИЕНТ на електрическа енергия за небитови нужди – фирма / наименование на юридическото лице и/или име на физическото
лице (ЕТ), единен идентификационен код (ЕИК) съгласно Закона за търговския регистър или номер на решение, том, партида и/или
фирмено дело за вписване в окръжния съд по адрес на седалище и адрес на управление, ИН по ДДС, номер по БУЛСТАТ, седалище
и адрес на управление, адрес за кореспонденция, трите имена на лицето представител, телефон за контакт, банкова сметка,
административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, имейл;

3. документи, легитимиращи заявителя като КЛИЕНТ по смисъла на настоящите Общи условия, в това число документ за собственост/
документ удостоверяващ учредено вещно право на ползване върху имота, документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден
при условията и по реда на ЗУТ - в случаите на нов или преустроен обект, договор за наем заедно с нотариално заверена декларация
за съгласие от собственика по чл. 5, ал. 1, пълномощно в посочените в настоящите Общи условия случаи, както и други официални
документи, удостоверяващи правото на собственост на заявителя (удостоверения за наследници, постановления на съдебни изпълнители
за възлагане на недвижим имот, протокол от заседание на общо събрание за общите части, съдебни решения и др.);

4. документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издадени при условията на ЗУТ - в случаите на нов
или преустроен обект;

5. декларация от заявителя за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите
норми - в случаите на нов или преустроен обект.

(3) В случай че заявлението по ал. 1 се подава от неперсонифицирано дружество (гражданско дружество по ЗЗД), то следва да бъде
подписано от всички съдружници или от лице, упълномощено от тях чрез пълномощно в нотариално заверена форма. При подаване на
заявлението се предоставят и съответните данни за участващите в дружеството лица и копие от нотариално заверения учредителен
договор.

(4) Заявлението по ал. 1 за обекти в сгради в режим на етажна собственост, които съгласно чл. 38 от Закона за собствеността са
предназначени за общо ползване (асансьори, стълбищно осветление и др.) се подписва от управителя на сдружението на собствениците
или лице, упълномощено от общото събрание на етажната собственост. В тези случаи към заявлението се представят доказателства,
че решението е взето в съответствие със Закона за управление на етажната собственост.

(5) В случаите на временно снабдяване с електрическа енергия на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ лицето, подало
заявлението, предоставя и разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на ЗУТ от съответния компетентен орган.

(6) КЛИЕНТЪТ представя пред ЧЕЗ РБ „за справка” и информация оригиналите или нотариално заверени копия от документите,
удостоверяващи правото на собственост или вещното право на ползване върху имота.

(7) Всички документи, с изключение на тези по ал. 6 от настоящия член, се предоставят като копие на ЧЕЗ РБ.

(8) Във всички случаи лицето, което подава заявлението, представя документ за самоличност, а в случай че заявлението се подава
от пълномощник, последният предоставя на ЧЕЗ РБ пълномощно в нотариално заверена форма.

(9) Предоставените лични данни на основание на предходните алинеи се обработват съгласно действащото законодателство.
Чл. 16. (1) Електрическите съоръжения за присъединяване на нов или преустроен обект се поставят под напрежение от ЧЕЗ РБ в

срок до 7 (седем) дни от датата на представяне на доказателства за сключен договор за продажба на електрическа енергия. За
новоприсъединявани обекти за началото на договорните отношения се счита моментът на поставяне под напрежение на електрическите
съоръжения до границата на собственост.

(2) В случаите, когато е необходим достъп до имота, КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури възможност на лицата, на които е възложено
от ЧЕЗ РБ да извършат монтирането на електрическите съоръжения.

(3) Когато поставянето под напрежение на електрическите съоръжения за присъединяване на обекта на СрН е свързано с прекъсване,
ограничаване или намаляване на категорията по осигуреност на електроснабдяването на други КЛИЕНТИ и/или производители,
поставянето под напрежение се извършва в сроковете по ал. 1, съответно увеличени с времето, необходимо за спазване на нормативно
определените срокове за уведомяване на засегнатите КЛИЕНТИ и/или производители.

Чл. 17. (1) ЧЕЗ РБ има право да откаже предоставянето на услугите „достъп до електроразпределителната мрежа” и „пренос на
електрическа енергия през електроразпределителната мрежа”, в следните случаи:

1. лицето не е предоставило съответните документи, посочени в чл. 15;
2. лицето, подаващо заявлението по чл. 15, има неплатени просрочени парични задължения към ЧЕЗ РБ;
3. в случаите, предвидени в нормативни актове.
(2) ЧЕЗ РБ изпраща писмено съобщение за отказа в срок до 7 (седем) дни от датата на подаване на писменото заявление по чл. 15

от заявителя. Отказът е мотивиран, като се посочват причините за него и срока за отстраняването им. След отпадане на основанието
за отказ, заявителят уведомява писмено ЧЕЗ РБ и заявлението му се разглежда отново. В случай че заявителят не е съгласен с
решението на ЧЕЗ РБ, спорът се решава по предвидения в закона ред.

Глава трета
Права и задължения на страните

Раздел I
Права и задължения на клиентите

Чл. 18. КЛИЕНТЪТ има право:
1. да получава електрическа енергия по мрежата с определено качество в съответствие с показателите за качество на

електроснабдяването, определени с решение на КЕВР;
2. да избира свободно начина на плащане съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2;
3. да изисква спазването от ЧЕЗ РБ на всички срокове по тези Общи условия;
4. да бъде информиран по реда на тези Общи условия за графика и периода на отчитане на средствата за търговско измерване;
5. да поиска от ЧЕЗ РБ да извърши проверка и/или да организира извършването на метрологична експертиза на средството за

търговско измерване от БИМ по реда на глава V от Закона за измерванията и глава VI от настоящите Общи условия;
6. след съгласуване с ЧЕЗ РБ да изгради контролна измервателна система, отделна от търговската без да използва намотките на

измервателните токови и веригите на напреженовите трансформатори, към които е свързан търговският електромер. Контролните
измервателни системи не могат да бъдат с по-ниски метрологични показатели от тези на средствата за търговско измерване. В този
случай никоя от страните няма право без представител на другата страна да преустройва, ремонтира или да заменя елементите на
средствата за контролно измерване, както и да нарушава пломба, знак или друго контролно приспособление на тези средства;

7. при спазване на законодателството и на техническите изисквания, да изгради собствено резервно електрическо захранване за
обекта;

8. да бъде своевременно уведомяван за прекъсванията на снабдяването на електрическа енергия от ЧЕЗ РБ в случаите и по реда
на тези Общи условия;

9. да му бъде предоставена информация за предстояща планирана подмяна на средството за търговско измерване по реда на чл. 22,
т.3;

10. да поиска изменение на предоставената мощност по реда на Наредбата за присъединяване на производители и КЛИЕНТИ на
електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи;

11. да избира тарифността на измерване на пренесената електрическа енергия съгласно ПИКЕЕ;
12. да му бъде предоставено копие от констативен протокол за извършена подмяна на средството за търговско измерване;
13. да отчете показанията на средствата за търговско измерване, което не се отчита дистанционно от ЧЕЗ РБ и веднъж месечно в

периода на отчитане, да ги предостави за информация на ЧЕЗ РБ, което може да ги използва за фактуриране;
14. да подаде искане до ЧЕЗ РБ по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия за смяна на доставчика му на електрическа

енергия и/или координатора на балансиращата група, в която участва;
15. да получи обезщетение в случаите, предвидени в настоящите Общи условия;
16. да получава срещу заплащане, при поискване информация на хартиен и/или електронен носител за консумираната от него

електрическа енергия по периоди на отчитане за период до 36 (тридесет и шест) месеца преди датата на заявяване.
Чл. 19. КЛИЕНТЪТ се задължава:
1. да ползва мрежата в съответствие с тези Общи условия и действащото законодателство;
2. да заплаща дължимите суми за предоставените мрежови услуги в сроковете и по начина, определени в настоящите Общи условия

или в договорите за продажба, както и дължимите суми за заявените от него и изпълнени от ЧЕЗ РБ услуги, свързани с лицензионната
дейност;

3. да заплаща дължимите суми по фактури, издадени в случаите на преизчисление на количества електрическа енергия по реда на
чл. 32;

4. да осигурява достъп на упълномощени представители на ЧЕЗ РБ в имота за проверка на собствения източник за резервно
захранване;

5. да изпълнява предписанията на ЧЕЗ РБ за техническото състояние и условията за експлоатация на съоръженията и уредбите,
собственост на Клиента, за предотвратяване на случаи, които застрашават сигурността на електроразпределителната мрежа, водят до
влошаване на качеството на електрическата енергия или застрашават здравето и сигурността на хора или животни;

6. да не променя схемата на свързване на електрическите съоръжения сам или чрез друг, да не преустройва, ремонтира или да
заменя елементите на средствата за търговско измерване, да не снема самоволно или поврежда средство за търговско измерване,
знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от служители на ЧЕЗ РБ, овластен държавен орган или трети лица, на
които ЧЕЗ РБ е възложило дадената дейност;

7. да не използва електрическа енергия, без тя да се измерва от средствата за търговско измерване, монтирани от ЧЕЗ РБ;
8. да не възстановява самоволно захранването, след извършено прекъсване от ЧЕЗ РБ;
9. да уведоми ЧЕЗ РБ в 30 (тридесет) дневен срок в писмена форма за всяка промяна, свързана с личните му данни или със

собствеността, както и други параметри, свързани с условията за присъединяване, при които ЧЕЗ РБ пренася електрическа енергия
до обекта;

10. да не допуска присъединяване на трети лица до собствените си уредби и съоръжения без писмено съгласие на ЧЕЗ РБ;
11. да инсталира, поддържа и експлоатира технически правилно и безопасно собствените си електрически уредби и съоръжения след

границата на собственост, съгласно действащото законодателство.
Чл. 20. Собствениците на електрически съоръжения, присъединени на ниво високо и средно напрежение, освен другите задължения

по тези Общи условия, са длъжни:
1. да имат действащо споразумение за съвместна техническа експлоатация на тези съоръжения;
2. да инсталират, въведат в действие и поддържат в техническа изправност и за своя сметка техническите средства за защита и

противоаварийна автоматика (релейна защита, автоматика за повторно включване, автоматично честотно разтоварване и др.) по
предписание на ЧЕЗ РБ;

3. да осигурят достъп на представители на ЧЕЗ РБ до разпределителните си уредби, за да извършва самостоятелно оперативни
превключвания и манипулации за възстановяване на електрозахранването при аварийни състояния;

4. да представя за съгласуване от ЧЕЗ РБ ремонтният график на електрическите си съоръжения за следващата календарна година
до 1-ви (първи) септември на предходната календарна година;

5. да съгласува с ЧЕЗ РБ дейностите в случаите, когато е необходимо извършване на ремонт, реконструкция и/или модернизация
на собствените му електрически уредби и съоръжения с оглед на нормалното им функциониране и това налага прекъсване на преноса
и достъпа или изменение на условията за ползване на електроразпределителната мрежа. В тези случаи КЛИЕНТЪТ следва да уведоми
писмено ЧЕЗ РБ в 14 (четиринадесет) дни предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на преноса и достъпа и предполагаемата
му продължителност, а ЧЕЗ РБ е длъжно в 10 (десет) дневен срок от получаване на уведомлението да даде мотивирано писмено
становище за датата, часа и продължителността на поисканото прекъсване;

6. да осигурят възможност на ЧЕЗ РБ да монтира, поддържа и експлоатира средства за автоматизация, телемеханика и контрол на
качеството на пренасяната електрическа енергия и сигурността на електроразпределителната мрежа;

7. когато оперативният персонал на КЛИЕНТ със собствени съоръжения на средно напрежение извършва оперативно превключване
или друга дейност по разпореждане на диспечера на електроразпределителното дружество, отношенията между КЛИЕНТА и ЧЕЗ РБ
се уреждат със споразумение за съвместна техническа експлоатация.

Раздел II
Права и задължения на ЧЕЗ РБ

Чл. 21. ЧЕЗ РБ има право:
1. на достъп и преминаване за експлоатация, извършване на оперативни превключвания и контрол на енергийни съоръжения, за

монтиране, проверка, ремонт, замяна на електрически съоръжения и средства за търговско измерване, както и за отчитане и контрол
на техните показания, в случай че те се намират след границата на имота на КЛИЕНТА и/или на трето лице. Тези права се отнасят и за
лицата, на които ЧЕЗ РБ е възложило изброените по-горе дейности. Собственикът на имота има право на обезщетение за нанесени
вреди. Това не изключва правото на КЛИЕНТА да потърси обезщетение за нанесените вреди;

2. при установяване на неизпълнение на задължения от страна на КЛИЕНТА да съставя констативни протоколи по реда на тези Общи
условия

3. да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване с такива със същите или по-добри технически
характеристики, като състави констативен протокол по реда на тези Общи условия;

4. да прекъсва или ограничава преноса и/или достъпа до електроразпределителната мрежа при спазване на тези Общи условия и
действащото законодателство;

5. да ползва безвъзмездно части от сгради и прилежащите им имоти, огради и други за
монтиране на средства за търговско измерване и други свои съоръжения, свързани с преноса
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на електрическа енергия;
6. ЧЕЗ РБ има право на достъп до резервния източник за извършване на проверки;

7. да дава задължителни предписания за техническото състояние и условията за експлоатация на съоръженията и уредбите, собственост
на КЛИЕНТА, за предотвратяване на случаи, които застрашават сигурността на електроразпределителната мрежа или водят до влошаване
на качеството на електрическата енергия;

8. да прекъсва електрозахранването на КЛИЕНТИ – собственици на съоръжения, когато са довели до аварии по съоръженията,
собственост на ЧЕЗ РБ;

9. да монтира, поддържа и експлоатира средства за автоматизация, телемеханика и контрол на качеството на пренасяната
електрическа енергия и сигурността на електроразпределителната мрежа в обекти на собственици на електрически съоръжения,
присъединени на високо и средно напрежение;

10. да следи размера на ползваната от КЛИЕНТА предоставена мощност;
11. да извършва периодични, извънредни технически проверки и проверки на място на средствата за търговско измерване, на

целостта и функционалността им и на свързващите ги електрически инсталации;
12. да организира извършването на последващи проверки на средствата за търговско измерване по реда на действащото

законодателство;
13. да изготвя справки за преизчислените количествата пренесена електрическа енергия по реда на действащото законодателство

;
14. да събира вземанията си за мрежови услуги, вземания по издадени фактури в случаи на преизчисление на количества електрическа

енергия, както и за оказаните други услуги, по реда на действащото законодателство.
Чл. 22. ЧЕЗ РБ се задължава:
1. да пренася електрическа енергия до границата на собственост на електрическите съоръжения при условията на равнопоставеност

и при отсъствие на дискриминация, на всеки КЛИЕНТ на територията, обслужвана от ЧЕЗ РБ, който има електрически уредби, отговарящи
на техническите норми и на изискванията за безопасна работа, и е присъединен към електроразпределителната мрежа съгласно
нормативните изисквания;

2. да осигурява на КЛИЕНТИТЕ до границата на собственост на електрическите съоръжения електрическа енергия в съответствие
с изискванията за качество, приети от КЕВР и изискванията за безопасност съгласно действащото законодателство;

3. да уведомява най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително КЛИЕНТИТЕ за времето и продължителността на прекъсване
или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия при действия, които подлежат на планиране чрез съобщение в централни
или местни медии (печатни или електронни) или по други подходящи начини, освен ако действащото законодателство не изисква друг
ред за уведомяване;

4. да пази поверителност и да осигури съхраняването на личните данни на КЛИЕНТИТЕ, съгласно изискванията на законодателството;
5. в срок до 2 (два) часа в градски и до 4 (четири) часа в извънградски райони от получаване на съобщение за авария да създаде

необходимата организация и да започне възстановяване на снабдяването. В случай че за възстановяването ще са необходими повече
от 8 (осем) часа, да извърши уведомление на засегнатите КЛИЕНТИ чрез средствата за масова информация и/или органите на областната
или местната администрация;

6. в срок до 5 (пет) дни след писмено уведомление от страна на КЛИЕНТ да осигури проверка на средството за търговско измерване
и при необходимост подмяна, ако то е негодно да отчита използваната от КЛИЕНТА електрическа енергия;

7. в срок до 7 (седем) дни след писмено уведомление от страна на КЛИЕНТ за поискана експертиза на средството за търговско
измерване от БИМ, да демонтира същото по определения в чл. 34 ред и да монтира друго средство за търговско измерване;

8. при получаване на писмено искане от КЛИЕНТ за проверка на качеството на електрическата енергия, ЧЕЗ РБ е длъжно да го
разгледа незабавно и да започне проверката в срок до 3 (три) работни дни;

9. да обявява периодите и графиците на отчитане на средствата за търговско измерване по реда на тези Общи условия;
10. да осигури номер на денонощно дежурен телефон за подаване на сигнали за повреди и оплаквания;
11. да дава писмени отговори на подадени от КЛИЕНТ писмени заявления и жалби в срок до 30 (тридесет) дни, отчитани от деня,

следващ получаването им;
12. при планирани ремонтни работи ЧЕЗ РБ е длъжно да уведоми КЛИЕНТА за необходимостта от осигуряване на достъп в имота

7 (седем) дни предварително;
13. по искане на КЛИЕНТА да осигури приемане по телефон или електронен път на заявления за предлагани от ЧЕЗ РБ услуги,

свързани с лицензионната дейност, за което предварително се подписва допълнително споразумение;
14. да заплаща на КЛИЕНТИТЕ обезщетенията, предвидени в настоящите Общи условия;
15. да предоставя на КЛИЕНТИТЕ при поискване информация на хартиен и/или електронен носител за консумираната от него

електрическа енергия по периоди на отчитане до 36 (тридесет и шест) месеца преди датата на заявяване, срещу заплащане.
Глава четвърта

Технически условия и условия за качество
Раздел I

Електрически мощности
Предоставена мощност

Чл. 23. (1) За всички обекти на КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителната мрежа преди влизането в сила на Наредба
за присъединяване към преносната и/или разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (ПМС № 76 от
9.05.2000 г., ДВ, бр. 40 от 2000 г.), за предоставена мощност на обекта се приема размерът на работната мощност, указан в документ
за разрешение на мощност от съответния клон на „Национална електрическа компания” ЕАД или в договора за продажба на електрическа
енергия.

(2) За всички обекти на КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителната мрежа след влизането в сила на НАРЕДБА № 6 от
24.02.2014 г. за присъединяване на производители и КЛИЕНТИ на електрическа енергия към преносната или към разпределителните
електрически мрежи, за предоставена мощност на обекта се приема размерът на предоставената мощност в договора за присъединяване.

(3) За обекти на КЛИЕНТИ, за които няма документи, удостоверяващи искани и предоставени или договорени технически
характеристики и параметри за вече присъединени обекти към разпределителната мрежа, размерът на предоставената мощност се
определя от ЧЕЗ РБ съгласно експертна оценка с основен критерий пропускателна способност на елементите на присъединителните
съоръжения, както следва:

1. за КЛИЕНТИ присъединени на ниско напрежение с директно измерване на електрическата енергия (без измервателни
трансформатори) – съгласно мощността, лимитирана от номиналния ток на главния предпазител във веригата на търговския електромер
и монтиран в електромерното табло;

2. за КЛИЕНТИ, присъединени на ниско напрежение с индиректно измерване на електрическата енергия (с токови измервателни
трансформатори) – съгласно най-малкия номинален ток на някой от елементите в първичните вериги на средствата за търговско
измерване;

3. за КЛИЕНТИ, присъединени на средно напрежение (индиректно измерване на електрическата енергия с токови и напреженови
измервателни трансформатори) – съгласно най-малкия номинален ток на някой от елементите в първичните вериги на средствата за
търговско измерване.

(4) ЧЕЗ РБ писмено уведомява КЛИЕНТА за определената по реда на ал. 3 предоставена мощност.
(5) В случаите по ал. 3, КЛИЕНТИТЕ имат право:
1. да декларират реално необходимата им предоставена мощност в рамките на определената за обектите им мощност съгласно ал.

3;
2. да подадат искане за увеличаване или намаляване на определената за обектите им мощност от ЧЕЗ РБ по ал. 3.
(6) КЛИЕНТЪТ се задължава да не надвишава договорената (предоставената) за обекта мощност, както и да експлоатира

електрическите уредби и инсталации съобразно действащите нормативни актове.
(7) В случай че КЛИЕНТЪТ поиска намаляване на предоставената мощност за негов обект, ЧЕЗ РБ има право да монтира

токоограничаващи елементи в силовата верига на захранване. ЧЕЗ РБ има право да разполага с освободената мощност.
Контрол на предоставената мощност
Чл. 24. (1) ЧЕЗ РБ има право да ограничи мощността на КЛИЕНТА в рамките на предоставената му мощност.
(2) Когато максималната използвана от КЛИЕНТА в обекта мощност в рамките на 6 (шест) календарни месеца надвиши предоставена

мощност и КЛИЕНТЪТ не е заявил увеличение в други по-големи размери, ЧЕЗ РБ има право да ограничи мощността на КЛИЕНТА в
рамките на предоставената му мощност или да преустанови електрозахранването съгласно действащото законодателство.

Раздел II
Условия за качество

Чл. 25. Категорията по осигуреност, при която ЧЕЗ РБ пренася електрическата енергия през електроразпределителната мрежа до
КЛИЕНТИТЕ, е трета, освен ако при присъединяването на обекта не е договорена друга, по-висока категория по осигуреност. При
условията на трета категория по осигуреност на електроснабдяването съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 год. за устройство на
електрическите уредби и електропроводните линии означава, че електроснабдяването се извършва от един източник на захранване
и ЧЕЗ РБ има право да прекъсва преноса на електрическа енергия при необходимост за ремонт или подмяна на повреден елемент от
системата на електроснабдяване, за не повече от 24 (двадесет и четири) часа.

Чл. 26. (1) При получаване на писмено искане от КЛИЕНТ за проверка на качеството на електрическата енергия, ЧЕЗ РБ е длъжно
да започне проверката в срок до 3 (три) работни дни.

(2) Проверката трябва да бъде с продължителност, позволяваща достоверно установяване на стойностите на съответните показатели,
но не по-малко от 7 (седем) дни. ЧЕЗ РБ представя на КЛИЕНТА резултатите от проверката в срок до 5 (пет) работни дни от приключването
й.

(3) При установяване на отклонения от нормативно установените  показатели за качество на електрическата енергия ЧЕЗ РБ е
длъжно да изпълни мерки за подобряване на характеристиките на доставяната електрическа енергия в срока и при условията на
правилата по чл. 83, ал.1, т. 5 от Закона за енергетиката.

(4) В случай че резултатите от проверката докажат, че няма отклонения, разходите за проверката са за сметка на КЛИЕНТА, а във
всички останали случаи за сметка на ЧЕЗ РБ.

Глава пета
Информация, предоставяна от ЧЕЗ РБ

Чл. 27. (1) ЧЕЗ РБ предоставя на КЛИЕНТИТЕ си в центровете за обслужване на клиенти, на страницата си в интернет или по друг
подходящ начин следната информация за:

1. действащи цени на предоставяните услуги;
2. начини и срокове за плащане;
3. график на отчитане на използваната електрическа енергия;

4. планирани и непланирани прекъсвания на преноса на електрическа енергия;
5. процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания

при смяна на доставчика си;
6. информация относно средствата за уреждане на спорове;
7. местонахождение на центровете за обслужване на клиенти, телефонен номер за връзка, електронен адрес за

кореспонденция на Дружеството и местонахожденията на местата за плащане;
8. друга допълнителна информация в съответствие с нормативните изисквания;
9. разяснения относно цените на мрежовите услуги при тяхната промяна;
10. правата на КЛИЕНТИТЕ.

(2) КЛИЕНТИТЕ могат да получат информацията по точките в ал. 1 и на телефонния номер, както и на електронния адрес за връзка
на ЧЕЗ РБ.

(3) ЧЕЗ РБ публикува настоящите Общи условия на страницата си в интернет и ги помества в центровете за обслужване на клиенти,
издава брошури и ги разпространява по други подходящи начини, включително чрез персонала на клиентските центрове.

Глава шеста
Измерване, отчитане, коригиране и заплащане

Раздел I
Измерване

Чл. 28. (1) Пренесената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване, вписани в държавния регистър на
одобрените в страната типове средства за измерване или с оценено съответствие съгласно действащото законодателство.

(2)  Собствеността на средствата за търговско измерване на електрическата енергия, управляващите и комуникационни устройства
към тях, както и таблата, в които те са разположени, се определя съгласно действащото законодателство.

Чл. 29. (1) За всички КЛИЕНТИ, заявили желание за излизане на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени и/
или смяна на доставчика си, които са без инсталирани СТИ (електромери) за почасово отчитане на електрическа енергия се прилагат
стандартизирани товарови профили (СТП).

(2) Причисляването на конкретен СТП към обект се заявява от КЛИЕНТА и се осъществява от оператора на разпределителната мрежа
по съответстващ на обекта на КЛИЕНТА тип на профила и влиза в сила към датата на регистрация при промяната на доставчик/
координатор на балансираща група.

(3) СТП, които се прилагат от ЧЕЗ РБ, се представят в КЕВР и се публикуват на интернет страницата на ЧЕЗ РБ не по-късно от един
месец преди въвеждането им.

Чл. 30. ЧЕЗ РБ предоставя на пазарния оператор и на Координатора на балансиращата група, в която е включен обектът на
КЛИЕНТА, измерени стойности за обекта при условията и в сроковете съгласно ПТЕЕ, като за обекти, за които се прилага СТП, данните
са съобразно стандартизирания товаров профил, избран от КЛИЕНТА, при условията и в сроковете съгласно ПТЕЕ.

Чл. 31. (1) Отчетният период за обекти с почасово измерване е от 00.00 часа на първо число до 24.00 часа на последния ден от
месеца.

(2) За обекти със СТП ЧЕЗ РБ отчита средствата за търговско измерване на КЛИЕНТА по график при спазване на изискванията на
ПИКЕЕ, като периодът на отчитане не съвпада с календарния месец.

Чл. 32. (1) Редът и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно
и/или неточно измерена електрическа енергия или за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за
търговско измерване се уреждат в ПИКЕЕ, приети с решение на КЕВР или друг нормативен акт.

(2) Редът, начините и сроковете за уведомяване на КЛИЕНТИТЕ в случаите по ал. 1 са съгласно чл. 40, чл. 65 и чл. 71 от настоящите
Общи условия.

Чл. 33. (1) КЛИЕНТЪТ може да поиска от ЧЕЗ РБ да извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване.
Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на глава пета от Закона за измерванията.

(2) В срок до 7 (седем) дни след писмено уведомление от страна на КЛИЕНТА, ЧЕЗ РБ демонтира и съхранява средството за
търговско измерване и осигурява изпращането му в Българския институт по метрология в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от
проверката, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.

(3) Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на:
1. ЧЕЗ РБ, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване;
2. КЛИЕНТА, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване.
Чл. 34. (1) ЧЕЗ РБ изпраща демонтираното средство за търговско измерване за метрологична експертиза, когато при проверката

се установи несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните,
нарушения в целостта и/или функционалността на средството за търговско измерване, съмнения за добавяне на чужд за системата
елемент.

(2) Средството за търговско измерване се демонтира и се поставя в безшевен чувал, който се затваря с пломба със знака на
Дружеството и уникален номер. Номерът на пломбата и уникалният номер се записват в констативния протокол.

(3) В случаите на ал. 1 ЧЕЗ РБ монтира изправно средство за търговско измерване.
(4) В случай че метрологичната експертиза установи че средството за търговско измерване е манипулирано и/или не измерва или

измерва с грешка извън допустимата, и/или има изменение на електрическата схема, което не съответства на одобрения тип ЧЕЗ РБ
извършва преизчисление на количествата електрическа енергия съгласно чл.32.

Чл. 35. (1) В случаите, когато при проверката се установи добавяне на чужд за системата елемент или друга намеса, представляваща
промяна на схемата на свързване, което не влияе на изправността на средството за търговско измерване, ЧЕЗ РБ възстановява
правилната схема на свързване, без да монтира средство за търговско измерване и извършва преизчисление на количествата
електрическа енергия съгласно чл.32.

(2) В случаи когато при техническа проверка се установи присъединение към електроразпределителната мрежа без или преди
средство за търговско измерване, неправомерно присъединяване, несъответствие между данните за параметрите на измервателната
група и въведените в информационната база данни, както и в случаите, когато са налице измерени количества  електрическа енергия
в невизуализираните регистри на средството за търговско измерване ЧЕЗ РБ извършва преизчисление на количествата електрическа
енергия съгласно чл.32.

Чл. 36. (1) В случай че средството за търговско измерване е поставено в имота на КЛИЕНТА, включително в общите части на
етажната собственост, КЛИЕНТЪТ/етажната собственост има задължение да осигурява достъп на упълномощени представители на ЧЕЗ
РБ до него за контрол, отчитане и обслужване.

(2)  В случай че достъпът за отчитане на средствата за търговско измерване не бъде осигурен, пренесеното количество електрическа
енергия се изчислява на база на средноаритметичната величина на използвани количества енергия по съответните тарифни зони през
предходния отчетен период и същия съответен отчетен период от предходната година.

(3) Потребителят се уведомява за извършеното по ал. 2 изчисление с документа за дължимите суми за електрическа енергия. При
последващо осигуряване на достъп се извършва корекция според реалните показания на средствата за търговско измерване.

Чл. 37. (1) При промяна на цената на електрическата енергия и/или на мрежовите услуги, КЛИЕНТИТЕ не се отчитат допълнително.
Пренесената към тях енергия се разпределя по ценови периоди за отчетения период по старите и новите цени, съответно пропорционално
на дните преди и след датата на промяна на цената. КЛИЕНТЪТ може да декларира пред ЧЕЗ РБ показанията на средството за търговско
измерване в срок до 3 (три) дни от датата на влизане в сила на новата цена.

(2) За всички Клиенти, чиито обекти са оборудвани със СТИ, включени в система за дистанционно отчитане на потреблението, за
фактуриране се вземат показанията на тарифните броячи на електронните електромери в 00:00 часа на деня на промяната на цените.

Раздел II
Фактуриране и заплащане

Чл. 38. (1) На КЛИЕНТИТЕ, които не са КЛИЕНТИ на крайния снабдител, имат почасово измерване и нямат сключен договор за
комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия, ЧЕЗ РБ издава ежемесечно фактура за мрежови услуги на база количествата
пренесена електрическа енергия през електроразпределителната мрежа, сумите по която следва да бъдат заплатени в срок до 18-то
число на месеца следващ отчетния. Ако последния ден на срока е неприсъствен ден, плащането следва да се извърши до края на първия
следващ присъствен ден.

(2) С фактурата по ал. 1, на КЛИЕНТИТЕ, отговарящи на критериите, определени в действащото законодателство, ЧЕЗ РБ фактурира
и надбавка върху стойността на количеството активна електрическа енергия в зависимост от използваната и/или отдаваната реактивна
енергия, определена по съответния ред.

Чл. 39. (1) Фактурата за мрежови услуги, издавана от ЧЕЗ РБ, задължително съдържа измерените количества пренесена електрическа
енергия за отчетния период и предоставена мощност за обекта, продължителност на периода, срок за плащане, идентификационни
номера на средствата за търговско измерване, цени на мрежови услуги, надбавка за отдадена/използвана реактивна енергия и данък
върху добавената стойност (ДДС).

(2) Във фактурата задължително се посочва и срокът, след изтичането на който, при неплащане, ЧЕЗ РБ може да прекъсне преноса
на електрическа енергия на КЛИЕНТА.

Чл. 40. (1) В случаите по чл. 32 ЧЕЗ РБ издава фактура за преизчислените количества електрическа енергия за минал период по
реда и условията на ПИКЕЕ, за дължимата сума за мрежови услуги (с изключение на цена за достъп до електроразпределителната
мрежа, формирана на база предоставена мощност) и за „задължения към обществото“.

(2) Фактурата по ал. 1 съдържа клиентски номер и стойността на количествата преизчислена електрическа енергия и се издава на
КЛИЕНТА независимо дали се снабдява при условията на договор за комбинирани услуги.

(3) В случаите на ал. 1, в срок от 7 (седем) дни от издаване на фактурата, ЧЕЗ РБ изпраща на КЛИЕНТА по поща или на посочен от
КЛИЕНТА електронен адрес фактурата, изготвена от ЧЕЗ РБ, справка за преизчислените количества електрическа енергия, както и
информация за дължимите суми и сроковете за плащане.

(4) Във фактурата задължително се посочва и срокът, след изтичането на който, при неплащане, ЧЕЗ РБ може да прекъсне преноса
на електрическа енергия на КЛИЕНТА.

Чл. 41. (1) ЧЕЗ РБ изпраща на посочен от КЛИЕНТА адрес оригинал на фактурата за мрежови услуги по чл. 39.
(2) Неполучаване на фактура в оригинал не освобождава КЛИЕНТА от задължението му да заплати сумите по нея в договорения срок,

с изключение на случаите, когато неполучаването на фактура е по вина на ЧЕЗ РБ.
(3) В случаите, когато КЛИЕНТ изрично заяви желанието си да получава фактура за мрежови услуги по електронна поща, ЧЕЗ РБ

изпраща оригинал на фактурата за мрежови услуги по чл. 39 на адрес на електронна поща, посочен от КЛИЕНТА.
Чл. 42. При заплащане по банков път, задължението за плащане се счита за изпълнено в срок, ако цялата дължима сума постъпи

по банковата сметка на ЧЕЗ РБ не по-късно от деня на падежа.
Чл. 43. (1) В случаите на подадено от КЛИЕНТА писмено възражение срещу стойността на

фактурата, ЧЕЗ РБ проверява издадената фактура и при основателност издава съответно на страница 10

от страница 8
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дебитно/кредитно известие, което изпраща на КЛИЕНТА.
(2) При приключила проверка по подадено от КЛИЕНТА писмено възражение срещу стойността

на фактурата, при която е установено, че възражението е неоснователно и на КЛИЕНТА е изпратен отговор от ЧЕЗ РБ на посочения
от него адрес, КЛИЕНТЪТ следва да заплати дължимата сума по фактурата ведно с лихва за забава в съответствие с чл. 45, ал. 1.

(3) За периода на проверката КЛИЕНТЪТ не дължи лихва за забава, ако възражението е основателно.
Чл. 44. (1) При установено надплащане на сума, включително дублирано плащане, ЧЕЗ РБ уведомява КЛИЕНТА за това, както и за

реда и начина за възстановяване на надвзетата сума. КЛИЕНТЪТ има право в срок до датата на издаване на следващата фактура да
заяви писмено до ЧЕЗ РБ искане за възстановяването й.

(2) В случай че КЛИЕНТЪТ е заявил възстановяването по предходната алинея да се извърши по банков път, ЧЕЗ РБ възстановява
сумата в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на получаване на искането, по банкова сметка, посочена от КЛИЕНТА.

(3) В случаите, когато КЛИЕНТЪТ има просрочени дължими, изискуеми и неоспорени задължения към продавача, при установено
надплащане продавачът има право да използва надплатената сума за погасяване на просрочените задължения.

(4) След изтичане на срока по ал. 1 от настоящия член, ЧЕЗ РБ прихваща сумата от следващата издадена фактура.
(5) Когато вземането по следващата издадена фактура на ЧЕЗ РБ е по-голямо от стойността на надвнесената сума, КЛИЕНТЪТ

заплаща разликата в срока за плащане по тази фактура.
Чл. 45. (1) В случай на забавено плащане, КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за

всеки ден забава, считано от първия ден на забавата до пълното погасяване на задължението.
(2) В случай че ЧЕЗ РБ не възстанови на КЛИЕНТА сумата по кредитното известие в срока по чл. 44, ал. 2, ЧЕЗ РБ дължи обезщетение

в размер на законната лихва върху дължимите суми за всеки ден забава, считано от първия ден на забавата до пълното погасяване
на задължението.

Чл. 46. Условията и сроковете за фактуриране и плащане за КЛИЕНТИ, които са КЛИЕНТИ на крайния снабдител или доставчик от
последна инстанция, или имат сключен договор за комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия, се уреждат съответно в
общите условия за продажба на електрическа енергия на крайния снабдител или в договора за комбинирани услуги с доставчика.

Раздел III
Смяна на доставчика

Чл. 47. (1) Всеки КЛИЕНТ има право да избира доставчик на електрическа енергия.
(2) ЧЕЗ РБ извършва смяната на доставчика съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия след получаване на писменото

искане на КЛИЕНТА.
(3) Смяната на доставчика не е съпроводена с допълнителни финансови задължения за КЛИЕНТА към ЧЕЗ РБ.

Глава седма
Уязвими клиенти

Чл. 48. (1) Лицето, получило статут на уязвим КЛИЕНТ в съответствие със Закона за социалното подпомагане и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му подава заявление в мястото за обслужване на КЛИЕНТИ, като представя към него и необходимите
документи, доказващи ползването на целеви помощи за електрическа енергия.

(2) ЧЕЗ РБ предоставя безплатно информация, свързана с потреблението на уязвим КЛИЕНТ през предходен отоплителен период.
За целта е необходимо КЛИЕНТЪТ да подаде заявление в мястото за обслужване на КЛИЕНТИ.

(3) Преустановяване на снабдяването за уязвим КЛИЕНТ се извършва по искане на съответния доставчик на електрическа енергия.
Глава осма

Условия и ред за прекъсване и възстановяване на захранването
Раздел I

Преустановяване на преноса на електрическа енергия
Чл. 49. ЧЕЗ РБ може временно да преустанови преноса на електрическа енергия без предварително уведомление до КЛИЕНТИТЕ

в следните случаи:
1. при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;
2. за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения;
3. при ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;
4. при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на КЛИЕНТА.
Чл. 50. (1) ЧЕЗ РБ е длъжно предварително да уведоми КЛИЕНТИТЕ за времето и продължителността на прекъсването или

ограничаването на достъпа и/или преноса при извършване на ремонтни работи и реконструкция на съоръжения, оперативни
превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране.

(2) В случаите по ал. 1 ЧЕЗ РБ уведомява КЛИЕНТИТЕ най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително чрез съобщение на
интернет страницата на дружеството, в централни или местни медии (печатни или електронни), а там където такива не се издават, чрез
съобщения до органите на местната власт и местното самоуправление, или по друг подходящ начин.

Чл. 51. (1) По искане на крайния снабдител, доставчика от последна инстанция или търговеца на електрическа енергия на КЛИЕНТА,
ЧЕЗ РБ прекъсва или ограничава преноса на електрическа енергия без изрично предупреждение.

(2)  ЧЕЗ РБ не носи отговорност за вредите, причинени от преустановяване на преноса на електрическа енергия по реда на предходната
алинея.

(3) ЧЕЗ РБ има право да преустанови преноса на електрическа енергия, в случай че КЛИЕНТЪТ не заплати стойността на фактурата
за мрежови услуги в срока, посочен във фактурата.

(4) Преустановяването на преноса на електрическа енергия към обект на даден КЛИЕНТ не го освобождава от задължението да
заплаща „цена за достъп до електроразпределителната мрежа“, в случай че тя не е обвързана с количеството консумирана електрическа
енергия.

Чл. 52. (1) ЧЕЗ РБ няма право да прекъсва преноса на основанията, предвидени в чл. 50, ал. 1 в почивен и официален празничен
неприсъствен ден, както и в деня, който го предхожда.

(2)  При подадено писмено възражение срещу основанието за прекъсване, ЧЕЗ РБ се задължава да извърши проверка по възражението.
За периода на проверката ЧЕЗ РБ няма право да прекъсва преноса на електрическа енергия на КЛИЕНТА.

Чл. 53. (1) ЧЕЗ РБ може да прекъсне преноса на електрическа енергия за определен срок по писмено искане от КЛИЕНТА.
(2) Искането следва да съдържа датата, часа и продължителността на желаното от КЛИЕНТА прекъсване и се подава не по-късно от

15 (петнадесет) дни преди датата на прекъсването.
Раздел II

Условия и ред за възстановяване на преноса на електрическа енергия
Чл. 54. (1) ЧЕЗ РБ възстановява преноса след отстраняване на причините за преустановяването. В случай че преустановяването

е по вина на КЛИЕНТА, той компенсира разходите за преустановяване и възстановяване на снабдяването чрез заплащане на съответната
цена за услуга, свързана с лицензионната дейност по ценоразпис.

(2) Преустановеният пренос на електрическа енергия се възстановява от ЧЕЗ РБ в срок до 12.00 (дванадесет) ч. на следващия
календарен ден след изпълнението на всички условия за възстановяване. Срещу допълнително заплащане възстановяването на
преноса се осигурява в срок до 6 (шест) астрономически часа след изпълнението на всички условия за възстановяването.

(3) Когато възстановяването на преноса за КЛИЕНТИ, присъединени на СрН, е свързано с прекъсване, ограничаване или намаляване
на категорията по осигуреност на електроснабдяването на други КЛИЕНТИ и/или производители, възстановяването се извършва в
сроковете по ал. 2, съответно увеличени с времето, необходимо за спазване на нормативно определените срокове за уведомяване на
засегнатите КЛИЕНТИ и/или производители.

Чл. 55. При неправомерно възстановяване на преноса на обекта, без да са отпаднали причините довели до прекъсването, ЧЕЗ РБ
прекъсва отново електрозахранването на обекта. КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на цената по чл. 54, ал. 1 в троен размер.

Глава девета
Отговорност при неизпълнение на задълженията

Раздел I
Отговорност на ЧЕЗ РБ. Основания за изключване на отговорността

Чл. 56. (1) ЧЕЗ РБ носи имуществена отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ, в следните случаи:
1. при отказ да предостави услугите „достъп до електроразпределителната мрежа” и „пренос на електрическа енергия през

електроразпределителната мрежа“ в нарушение на действащото законодателство и/или на тези Общи условия;
2. при неправомерно прекъсване на преноса на електрическа енергия;
3. при нарушаване на непрекъснатостта на захранването на КЛИЕНТИТЕ, определена от договорената категория по осигуреност на

електроснабдяването;
4. при пренос на електрическа енергия в мястото на присъединяване с показатели за качество, несъответстващи на действащата

нормативна уредба;
5. при неосигурена безопасна експлоатация на електрически съоръжения собственост на ЧЕЗ РБ.
(2) В случаите на нанесени щети по ал. 1, ЧЕЗ РБ заплаща на КЛИЕНТА стойността на нанесените вреди, съгласно настоящите Общи

условия.
Чл. 57. При доказано неспазване на срок по вина на ЧЕЗ РБ, определен с тези Общи условия, ЧЕЗ РБ заплаща на КЛИЕНТА

неустойка в размер на 10 лева за всеки 24 (двадесет и четири) часа закъснение.
Чл. 58. В случай че КЛИЕНТИТЕ останат без електрозахранване повече от 24 (двадесет и четири) часа по вина на ЧЕЗ РБ, ЧЕЗ РБ

заплаща на КЛИЕНТА неустойка в размер на 30 (тридесет) лева. В случай че преустановяването на електрозахранването е с
продължителност над 36 часа, ЧЕЗ РБ дължи на КЛИЕНТА допълнително неустойка в размер на 20 лв. (двадесет лева) за всеки започнал
период от 12 (дванадесет) часа, през който КЛИЕНТЪТ е без електрозахранване.

Чл. 59. (1) В случаите, когато не е превишена предоставената мощност за обект, ЧЕЗ РБ дължи неустойка на КЛИЕНТИТЕ при
доказано отклонение на параметрите на доставяната електрическа енергия от допустимите показатели за качество на електрическата
енергия в размер на 5 лв. на ден от датата на получаване на искането на Клиента за проверка на качеството на доставяната електрическа
енергия до отстраняване на причините за регистрираните отклонения. Отклоненията на параметрите на електрическата енергия от
допустимите показатели за качество следва да са измерени и регистрирани от изправни регистриращи устройства, монтирани на място
съгласно действащото законодателство.

(2) ЧЕЗ РБ не дължи неустойка на КЛИЕНТИТЕ при отклонение от допустимите показатели за качество на електрическата енергия,
регистрирано от изправни регистриращи устройства, монтирани на място съгласно действащото законодателство, без да е превишена
предоставената мощност в случаите, когато отклонението се дължи на неизправност на съответните уредби, инсталации и/или уреди,
собственост на КЛИЕНТА, когато същите се използват за целите на преноса на електрическа енергия до КЛИЕНТА.

Чл. 60. (1) ЧЕЗ РБ не носи отговорност в случаите по чл. 49 от настоящите Общи условия.
(2) ЧЕЗ РБ не носи отговорност в случаите на чл. 50 от настоящите Общи условия за времето и/или продължителността на прекъсването

или ограничаването за период до 24 (двадесет и четири) часа.

Чл. 61. ЧЕЗ РБ не носи отговорност за поддръжка, обслужване и контрол на електрическите съоръжения след границата на собственост
на съоръженията.

Чл. 62. ЧЕЗ РБ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си във връзка с качеството на снабдяването, когато от страна
на КЛИЕНТИТЕ не са изпълнени изисквания, свързани с осигуряването на нормална работа на консумиращите електрическа енергия
устройства, в следните случаи:

1. когато електрическите уредби и инсталации на КЛИЕНТА не отговарят на нормативните изисквания и/или на българските стандарти;
2. когато е бил възпрепятстван или не е осигурен достъпът на ЧЕЗ РБ до електрическите съоръжения на КЛИЕНТА при условията

на нормативните изисквания;
3. когато за нормалната работа се изисква по-висока от договорената между страните категория по осигуреност на

електроснабдяването;
4. когато за нормалната работа се изисква собствен източник за резервно електрическо захранване и той не е осигурен от

КЛИЕНТА;
5. когато електрическите съоръжения и консумиращите устройства на КЛИЕНТА изискват защита от пренапрежения и тя не е

осигурена;
6. когато консумиращите устройства на КЛИЕНТА изискват специален режим на заземяване, отделен от заземяването,

осигурявано от електрическата мрежа и той не е осигурен;
7. когато е бил възпрепятстван достъпът на представители на ЧЕЗ РБ или на упълномощените от него лица до неговите собствени

съоръжения за присъединяване, разположени в имота на КЛИЕНТА.
Раздел II

Отговорност на клиентите
Чл. 63. (1) КЛИЕНТЪТ носи имуществена отговорност за щети, нанесени на ЧЕЗ РБ, в следните случаи:
1. когато самоволно променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, снема или поврежда средство за търговско

измерване или друго контролно приспособление, поставено от представител на ЧЕЗ РБ или оправомощени органи;
2. когато се присъединява самоволно към електроразпределителната мрежа, собственост на ЧЕЗ РБ;
3. когато ползва електрическа енергия, без тя да се отчита от средство за търговско измерване, манипулира средствата за

търговско измерване или препятства правилната им работа;
4. когато използва неизправни или необезопасени електрически уредби, мрежи и инсталации;
5. когато внася смущения в електроразпределителната мрежа чрез собствените си електрически инсталации и съоръжения;
6. когато самоволно възстанови захранването след извършено прекъсване от ЧЕЗ РБ.
(2) За установяване на действията по ал. 1 се съставя констативен протокол.

Раздел III
Ред за реализиране на имуществената отговорност и отговорност при неспазване на договорните

задължения
Чл. 64. (1) Пострадалата страна е длъжна в срок до 5 (пет) дни от узнаването писмено да уведоми другата страна в случаите,

когато е претърпяла вреди от действие или бездействие на другата страна.
(2) Другата страна в срок до 24 часа от уведомяването изпраща свой представител за съставяне на констативен протокол за

нанесените вреди.
(3) ЧЕЗ РБ и КЛИЕНТЪТ разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си.

При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване по съдебен ред.
Чл. 65. (1) В случаите, в които по силата на тези Общи условия се съставя констативен протокол, той се подписва от представител

на ЧЕЗ РБ и от КЛИЕНТА или негов представител.
(2) Ако КЛИЕНТЪТ не присъства или откаже да подпише протокола, протоколът се подписва от представител на дружеството и

един свидетел, който не е служител на ЧЕЗ РБ.
(3) В случай че КЛИЕНТЪТ не присъства при съставянето на протокола, ЧЕЗ РБ му го изпраща с препоръчано писмо с обратна

разписка или по друг начин в съответствие с предоставените от КЛИЕНТА данни за контакт.
(4) В случаите по чл. 32, ал. 1 ЧЕЗ РБ изпраща на  КЛИЕНТА с препоръчано писмо с обратна разписка или по друг начин в

съответствие с предоставените от КЛИЕНТА данни за контакт,  констативния протокол, съставен по реда на ПИКЕЕ в 7 (седем)
дневен срок от датата на съставянето му.

Чл. 66. (1) Споровете между ЧЕЗ РБ и КЛИЕНТИТЕ се решават по пътя на преговорите.
(2) Всеки КЛИЕНТ има право да подаде жалба срещу действия на ЧЕЗ РБ, което трябва да я разгледа и изпрати отговор в срок

до 30 (тридесет) дни от датата на получаването на жалбата.
(3) При неуреждане на спора по реда посочен по-горе, случаят може да бъде отнесен за решаване от компетентния съд.

Раздел IV
Ред и условия за прекратяване на договорни отношения

Чл. 67. ЧЕЗ РБ прекратява едностранно договора при решение/разпореждане на компетентен орган.
Чл. 68. При прекратяване на договора се съставя протокол, отчитащ изпълнението му до момента и уреждащ финансовите

взаимоотношения между Страните.
Глава десета
Условия за прекратяване на присъединяването – преустановяване на достъпа до разпределителната мрежа
Чл. 69. (1) ЧЕЗ РБ прекратява присъединяването на обекта на съответния КЛИЕНТ в предвидените от закона случаи или по

искане на КЛИЕНТА, заявено писмено най-малко 15 (петнадесет) дни преди датата за прекратяване на присъединяването и след
заплащане на услугата. В случай че правата на КЛИЕНТ се упражняват временно от друго лице, различно от собственика, то със
заявлението се представя и изрично писмено съгласие на собственика за прекратяване на присъединяването.

(2) В случай на подадено писмено заявление от КЛИЕНТ за прекратяване на присъединяването, на взаимно договорени дата и
час, в присъствието на КЛИЕНТА и/или упълномощено от него лице, представител на ЧЕЗ РБ отчита пренесената до този момент
електрическа енергия и преустановява достъпа до мрежата. КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми за пренесената електрическа
енергия в срока, посочен в приключвателната фактура.

(3) В случаите на ал. 1 КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури време на ЧЕЗ РБ, за да демонтира и изнесе цялото свое имущество от
имота на КЛИЕНТА в срок до 30 (тридесет) дни от подаване на заявлението. ЧЕЗ РБ не дължи наем или обезщетение за ползване
за времето на изнасянето на имуществото.

Чл. 70. Възстановяване на присъединяването по чл. 69 се извършва по реда за ново присъединяване по Наредба № 6.
Глава единадесета

Допълнителни условия
Чл. 71. (1) Всякакви документи, включително съобщения, уведомления и други, свързани с настоящите Общи условия ще бъдат

изпращани на адреса на ЧЕЗ РБ, съответно на адрес за кореспонденция – административен или електронен, деклариран от КЛИЕНТА,
освен съобщенията, уведомленията и предизвестията, за които в настоящите Общи условия е предвиден друг ред.

(2) Съобщенията, уведомленията и всякакви други документи, които съгласно тези ОУПЕЕ се изпращат на адреса за
кореспонденция, посочен от КЛИЕНТА, се доставят с обикновена поща при условията на Общи правила за доставяне на пощенски
пратки и пощенски колети, приети от Комисия за регулиране на съобщенията на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските
услуги.

(3) В случай че при посещение на адреса поради отсъствие препоръчаната пощенска пратка не може да бъде доставена и след
неявяване на КЛИЕНТА за получаване на пратката в сроковете определени в оставените му служебни известия, се счита, че
пощенската пратка е доставена на адреса за кореспонденция.

(4) ЧЕЗ РБ не носи отговорност за невярно предоставен адрес на електронна поща или в случаите, когато КЛИЕНТЪТ не е
получил изпратеното съобщение по причини независещи от ЧЕЗ РБ. В случаите, когато ЧЕЗ РБ получи системно съобщение за не
доставяне на изпратеното съобщение до декларираната електронна поща, съобщението, съответно уведомлението се изпраща по
реда на ал. 2.

(5) В случаите по чл. 5, съобщенията и документите, свързани с настоящите Общи условия, могат да се връчват на едно от лицата,
като в този случай ще се считат за уведомени и останалите.

(6) При промяна на адреса за кореспонденция, КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми ЧЕЗ РБ за новия си адрес в 7 (седем) дневен срок
от промяната. При неизпълнение на това си задължение всички изпратени уведомления на посочения пред ЧЕЗ РБ адрес на
КЛИЕНТА се считат за връчени и ЧЕЗ РБ не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на КЛИЕНТА.

Чл. 72. Представителите на ЧЕЗРБ или съответно упълномощени лица, изпълняващи дейности съгласно тези Общи условия,
следва да се легитимират във всички случаи с лична служебна карта, на която има име, фамилия, длъжност и снимка на служителя

Чл. 73. ЧЕЗ РБ е администратор на лични данни, като такъв обработва предоставените му лични данни за негови КЛИЕНТИ,
съгласно разпоредбите на действащото законодателство и не носи отговорност за попълнени неверни данни от КЛИЕНТА ако с това
той е нанесъл или би могъл да нанесе вреда на трето лице. ЧЕЗ РБ се задължава да не предоставя поверената му информация в
качеството му на  администратор на лични данни на други лица, освен в изрично посочените в Политиката за защита на личните
данни на ЧЕЗ РБ случаи. Пълната информация относно обработването на личните данни на КЛИЕНТИТЕ е налична на Интернет
страницата на ЧЕЗ РБ, както и в Центровете за обслужване на КЛИЕНТИ.

Чл. 74. ЧЕЗ РБ публикува одобрените от КЕВР Общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник и на
интернет страницата си, както и ги поставя на видно място в центровете за обслужване на КЛИЕНТИ. Те влизат в сила 30 (тридесет)
дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от КЛИЕНТИТЕ.

Чл. 75. (1) Промени в тези Общи условия се извършват по реда за тяхното влизане в сила, с изключение на случаите по ал. 4
от настоящия член.

(2) Проектите на изготвените предложения за промени в Общи условия се обсъждат публично и се публикуват от ЧЕЗ РБ за
информация на КЛИЕНТИТЕ.

(3) В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Общи условия, които противоречат на измененията, се
заместват от императивните норми на закона.

(4) В случай на окончателен съдебен акт, с който се отменя действието на разпоредби от настоящите Общи условия, отменените
разпоредби в Общи условия не се прилагат. ЧЕЗ РБ оповестява съдебния акт пред КЛИЕНТИТЕ посредством средствата за масова
информация и го помества в центровете си за обслужване на КЛИЕНТИ.

(5) Ако една или повече от клаузите на тези Общи условия са или впоследствие станат недействителни, това не води до
недействителност на целите Общи условия. Страните ще заместят недействителните клаузи с нови действителни клаузи, които са
най-близо до духа и смисъла на недействителните.

Настоящите Общи условия са съставени съгласно чл. 104а от Закона за енергетиката и са одобрени с Решение ОУ- 02/
04.06.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.
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мир обяви, че
той е пожелал да
си тръгне и две-
те страни са се
разбрали да раз-

Симеон Вешев
вече не е част от
„Струмска сла-
ва“.

Тимът от Радо-

Страницата подготви Яне Анестиев

Åäèí íîâ è åäèí íàïóñíàë â „Ñëàâàòà“
Халф на „Розова долина“ пристигна в Радомир

Кокала не вярва на Диксън
Бившият треньор на Левски

Емил Велев заяви, че няма вяра
на Джоузеф Диксън. Кокала даде
интервю за предаването "Код
Спорт", което беше  излъчено вче-
ра по TV+." Много несериозна бе-
ше пресконференцията на англи-
чанина, даже не можах да я изгле-
дам цялата. Дали му вярвам? Не, в
никакъв случай. Няма как да буди
надежда този човек в мен. А и в
нормалните хора", заяви Велев,
който в момента е наставник на
новака във Втора лига Левски
Лом. Кокала заяви, че и той като
Диксън може да обещае много не-
ща и дори "размаха" по-голяма су-
ма от обещаната инвестиция в раз-
мер на 250 милиона долара от ан-
гличанина:

"Аз също мога да гарантирам, че
ще построя стадион и търговски
център. Бих довел такъв фонд с
300 милиона - вдигам мизата с 50
милиона долара. И ще направя 3
училища, 2 детски градини, няма
да пипам парка, и ще направя два
МОЛ-а и отгоре им ще построя ста-
дион. Мисля, че тези пари ще стиг-
нат.“

Определиха щангистите
за Токио

Българска федерация по вдига-
не на тежести определи двамата
ни участници на предстоящите
Олимпийски игри. В Токио ще ни
представят Божидар Андреев и
Христо Христов. Решението е на
база публикуваните от Междуна-
родната федерация ранглисти, ка-
то са отчетени шансовете ни при
очертаващите се съперници в от-
делните категории, моментна фор-
ма, здравословно състояние и
други важни критерии.

Опозицията в Япония
против Олимпиадата
Лидерът на водещата опози-

ционна партия в Япония Юкио
Едано призова Олимпийските иг-
ри в Токио да бъдат отменени или
отложени.Според него във връзка
с пандемията родината му има
пълното право да затвори грани-
ците за спортисти и членове на де-
легации."Мога да разбера жела-
нието да бъдем домакини на игри-
те заради спортистите. Но Оли-
мпиадата трябва или да бъде отло-
жена отново за една година, или
да бъде отменена изобщо", заяви
Едано пред "Ройтерс".

Политикът добави, че Олимпий-
ските игри ще провокират нова
вълна от коронавирусна инфек-
ция, която е твърде рискова-
на.Олимпийските игри в Токио
трябваше да се проведат от 24 юли
до 9 август миналата година, но
заради пандемията бяха отложени
и насрочени за това лято - от 23
юли до 8 август. На 20 март орга-
низаторите най-накрая решиха да
проведат игрите без чуждестранни
фенове.

трогнат по
взаимно съгласие.

Вешев бе прив-
лечен през зимата
от бургазкия

Община Трън
 на основание Заповед № РД – 05-332/10.06.2021 г. на.Кмета на Община Трън,

I. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем за срок от 1 /една/ стопанска година, за стопанската 2021/2022г. на имоти,
представляващи земеделска земя /пасища, мери и ливади/ от ОПФ, пълен списък на имотите
може да бъде намерен на сайта на община Трън: www.tran.bg

II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе на 14.07.2021 г. от
10:00 ч. в сградата на община Трън, пл. „Вл. Тричков” 1, ет.1 в Заседателната зала.

Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати на първоначално обявената
дата, да се проведе на 21.07.2021 г. от 10:00 ч. на същото място и при същите условия.

III. Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжната документация,
неразделна част от която е списък на земеделските земи по заповедта, подробно описани по
вид, начин на трайно ползване и началната тръжна цена.

IV.  Цената на тръжната документация е 5,00 лв./пет лева/ и може да бъде закупена   в
сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в
рамките на работното време на администрацията от 8:30 ч. до 17:00 ч., а на 12.07.2021 г. до
12,00ч., а за повторния търг до 12.00 ч. на 19.07.2021 г.

V. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска е в размер на  първоначално
обявената начална тръжна цена. Депозитът следва да се заплати  в срок  до 12.07.2021г. по
банкова сметка на Община Трън  IBAN- BG88STSA93003300722169 BIC – STSABGSF, а за
повторния търг до 19.07.2021г.

VI. Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Актуална справка за наличните животни в ОЕЗ
4. Оригинал на документ за внесен депозит
5. Копие от документа за закупена тръжна документация
6. Документ за легитимация:

- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно актуално

състояние на юридическо лице.
7. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от

пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.
VII. Регистрация и подаване на заявления за участие в търга по образец се извършва  до

15:00 ч. на 12.07.2021 г., а  за повторния търг до 15,00 ч. на 19.07.2021 г. в
административната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 - деловодството.

VIII. Информация за земите, обект на търга да се обяви в административната сграда на
общината и на сайта на община Трън – www.tran.bg, допълнителна информация да се
предоставя на тел. 07731/96-16, вътр.104– общинска собственост.      ОТ ОБЩИНАТА

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. (07731) 9616, 9615

„Нефтохи-
мик“, след
като раз-
трогна с
б у р г а з л и и
за неизпла-
тени зап-
лати.

Той обаче
бързо си е
н а м е р и л
нов отбор
- Вешев ще
п р о д ъ л ж и
кариерата
си в „Ма-
рица“, кой-
то си оси-
гури про-
моция във
Втора ли-
га.

Н а п а д а -
телят е
юноша на
„ Ч а в д а р “
( Е т р о п о -

ле), а в кариерата
си е играл още за
„“Банско и „Обо-
рище „от Панагю-
рище.

От „Струмска
слава „му благо-
дариха и му поже-
лаха късмет.
Струмска слава
осъществи вто-
ри трансфер през
този трансферен
прозорец.

Отборът от
Втора лига прив-
лече 22-годишния
Руси Чернаков.
Той пристига от
„Розова долина“
Казанлък.

Ф у т б о л и с т ъ т
се подвизава на
позицията вътре-
шен халф и е вто-
ри играч от ос-
новния състав на
„розите”, които
станаха носители
на Купата на
АФЛ.

Руси е минал
през юношеските
формации на „Бе-
рое „“ Миньор
„(Раднево) и „Ро-
зова долина“.
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Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър

ЛУД УМОРА НЯМА - при-
казка, която често употреб-
яваме за повтаряща се мно-
гократно нелепица. С надеж-

дата, че все пак глупостта има някаква
граница, някаква мярка. Да, ама не. Има
люде, на които както и да им обясняваш
основни неща, на какъвто език и да им го
казваш, те си я карат, както си знаят. Бих-
ме казали - както ги акъл учи, ама в пове-
чето случаи случващото се няма нищо об-
що с акъла. Горе - долу така стои въпросът
с карантинираните - болни или контактни с
носители на коронавируса лица. На нор-
малните хора им омръзна да слушат как-
во не бива да се прави, ако си поставен
под запрещение да излизаш по улиците и
да контактуващ с други човешки същес-
тва. Има обаче личности, на които явно
разпоредбите не стигат до сивото мозъч-
но вещество. И решават, че запрещението
за тях не важи. Та си навличат куп неприя-
тности, пипнат ли ги контролните органи.
Най-смешно, а може би и най-тъжно е, ко-
гато засекат подобни индивиди пред ги-
шетата за смяна на документите за само-
личност в полицията. Няма седмица без
подобен случай. Миналата не прави из-
ключение. Дама от Батановци е хваната
точно в сградата на полицията. Сега ще
има вземане - даване с правосъдието. Ча-
ка я солена глоби, а законът предвижда и
лишаване от свобода. Даже да е условна
присъдата, тя е присъда и ще седи като
черно петно в съдебното й досие. Та дано
й дойде акълът.

ТАЯ ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА ВСЕ Е
ЯБЪЛКА НА РАЗДОРА. Като не работе-
ше минали години - вой до небесата защо
не работи. Тая зима тя бе отворена по
предназначение, за радост на малки и го-
леми кънкьори. И пак угодия няма. Нали
се сещате - за пари става дума… На пос-
ледната сесия съветници от ГЕРБ скочиха
- колко е струвала издръжката на въпрос-
ното съоръжение, а отговорът, че община-
та не е харчила за него средства, тъй като
парите са били осигурени от спонсори, се
оказа незадоволителен за хората на Бой-
ко Борисов. Те искат да знаят кои са точ-
но спонсорите. И колко пари точно са да-
ли. Мотивът - перничани трябвало да знаят
имената на спомоществувателите. Ами
ако въпросните дарители са пожелали да
запазят анонимност? Какво правим тога-
ва? Човек само се пита защо не се вдига-
ше пушилка за пързалката, когато общин-
ската управа беше в ръцете на ГЕРБ?
Още повече, че тогава тя така и не прора-
боти.

ЧЕЗ получи две престижни
отличия на годишните награди

за отговорен бизнес 2020
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ спечели първо място в категория-
та "Инвеститор в знанието" и трето
място в новоучредената категория
"Многообразие на работното място" на
Годишните награди за отговорен бизнес
2020. Те бяха раздадени от Българския
форум на бизнес лидерите на официал-
на церемония на 10 юни. Авторитетният
конкурс има за цел да отличи добрите
примери в областта на социалната отго-
ворност и устойчивото развитие.

 Призът "Инвеститор в знанието" бе
връчен на ЧЕЗ България за проекта
"Енергия за бъдещето". Чрез него ком-
панията подготвя и развива млади спе-
циалисти в сферата на енергетиката, ра-
боти за адаптиране на образованието
съобразно нуждите на бизнеса и прила-
га дългосрочна политика за професио-
нално и личностно развитие на ученици
и студенти. В контекста на бързото раз-
витие на технологиите и пандемията
през 2020 г. фокусът на проекта се на-
сочи към дигиталната трансформация.
Беше разработен уникален за България
образователен сайт за кариерно ориен-
тиране в енергетиката (https://
energyforthefuture.cez.bg/), създаден бе
информационен бюлетин и бяха въведе-
ни дигитални уроци и практики.

"Благодаря на журито за високата
оценка, но най-вече благодаря на всич-
ки колеги и целия екип, които продъл-
жиха да изпълняват плановете и да ра-
ботят всеотдайно въпреки извънредните
условия през 2020 г. Всяка криза е и
възможност, когато има устойчива кау-
за, иновативно мислене и професиона-
лен подход.

Това е нашата формула за успех", ка-
за Карел Крал, регионален мениджър
на ЧЕЗ за България.

Наградата "Многообразие на работно-
то място" се присъжда за първи път от
Българския форум на бизнес лидерите
за високи постижения при въвеждане и
прилагане на ценностите на равенството
и приобщаването на работното място.
ЧЕЗ е една от първите десет компании,
които през 2020 г. подписаха Хартата на
многообразието. Нейната цел е насърча-
ване на многообразието и равенството и
споделяне на добрите практики между
компаниите.

Поредно нарушение
на карантината

Любомира ПЕЛОВА
Д о с ъ д е б н о

производство
за нарушаване
на задължител-
ната карантина
е започнато в
Перник.

В четвъртък
на гишетата на
сектор "Бъл-
гарски доку-
менти за само-
личност" при ОДМВР - Перник се явила 50-
годишна жена от Батановци, за подмяна
на личните си документи. Проверка устано-
вила, че е поставена под задължителна ка-
рантина от РЗИ във връзка с пандемията от
коронавирус.

Започнато е досъдебно производство по
чл. 355, ал. 2 от Наказателният кодекс. За-
конът предвижда лишаване от свобода до
5 години и глоба от 10 до 50 хиляди лева.

Любомира ПЕЛОВА
Омбудсманът Диа-

на Ковачева изпрати
препоръка до слу-
жебния здравен ми-
нистър д-р Стойчо
Кацаров, в която
настоя той да пос-
тави на европейско
ниво проблема на
над 100 000 българ-
ски граждани, които
са преболедували
COVID-19, но не мо-
гат да получат COV-
ID сертификати на
ЕС, информираха от
пресслужбата на ом-
будсмана. Причина-
та е, че при тях ко-
ронавирусната ин-
фекция е установе-
на с положителен
бърз антигенен
тест и въпреки че
са били регистрира-
ни в РЗИ и каранти-
нирани, тези граж-
дани нямат право на
е в р о с е р т и ф и к а т .
Според изисквания-
та на новия регла-
мент такъв се изда-
ва само ако болес-
тта е установена с
положителен PCR.
"Непризнаването на
резултатите от
бързите антигенни
тестове като осно-
вание за издаване на
сертификат за пре-
боледуване, в рамка-
та на Цифрови COV-
ID сертификати на
ЕС, създава предпос-
тавки за неравно-
поставеност, нару-
шава граждански
права и е несправед-
ливо", категорична е
омбудсманът. В пре-
поръката си доц. Ко-
вачева обръща вни-
мание и на факта, че
сериозно се наруша-
ват правата и на
други десетки хил-
яди граждани, при
които болестта е
протекла безсим-
птомно, но е доказа-
на с антитела и има-
т изграден имуните-
т срещу заразата.
Те обаче също не по-
падат по никакъв на-
чин в приетите об-
щи условия за изда-

ването на сертифи-
кат. Освен това, те-
зи хора не могат да
бъдат и ваксинира-
ни, тъй като лекува-
щите им лекари по-
сочват наличието
на висок титър на
антитела срещу
SARS-CoV-2 като про-
тивопоказание за
поставяне на вакси-
на. Във връзка с те-
зи проблеми, омбуд-
сманът поиска от
министър Кацаров
отново да повдигне
темата на срещата
на министрите на
з д р а в е о п а з в а н е т о
на страните от ЕС
на 14 и 15 юни в
Люксембург, когато
ще се проведе засе-
дание на Съвета по
заетост, социална
политика, здравео-
пазване и потреби-
телски въпроси. Ом-
будсманът подчер-
тава, че моментът
е подходящ, въпреки
че възможността за
признаване на пребо-
ледуван COVID-19 с
бърз антигенен
тест засега не полу-
чава достатъчна
подкрепа в рамките
на преговорите по
акта между Европей-
ския парламент и
Съвета. Същевре-
менно доц. Диана Ко-
вачева изпрати и
писма до европей-
ския омбудсман Еми-
ли О'Райли, до пред-
седателя на Евро-
пейската комисия
Урсула фон дер Ла-
йен и двамата евро-
комисари - по въпро-
сите на здравеопаз-
ването и безопас-
ността на храните
Стела Кириакиду и
по правосъдието
Дидие Рейндерс, в
които подробно ги
информира за проб-
лема, като посочва,
че сертификат за
преболедуване би
трябвало да се изда-
ва и при наличие на
положителен бърз
тест за антигени за
COVID-19, и при по-

ложителен резул-
тат от изследване
за антитела срещу
SARS-CoV-2. "Към ом-
будсмана на Репуб-
лика България за съ-
действие се обърна-
ха граждани, във
връзка с издаването
на Цифрови COVID
сертификати на ЕС.
Посочват нарушени
свои права и отбеля-
зват, че към момен-
та е регламентира-
но издаването на
сертификат за пре-
боледуване само в
случаите, при които
COVID-19 е устано-
вен с изследване по
метода на полиме-
разна верижна реак-
ция (PCR). Същевре-
менно, бързите ан-
тигенни тестове за
SARS-CoV-2 в Репуб-
лика България са
официално регламен-
тирани като метод
за доказване на слу-
чаи на COVID-19,
съответно постав-
яне под изолация на
пациентите с поло-
жителен резултат
от бърз антигенен
тест", пише омбуд-
сманът и настоява
да бъде намерено ре-
шение. "Със загриже-
ност за правата на
гражданите се обръ-
щам към Вас с молба
за разглеждане на
поставените пробле-
ми, като очаквам да
бъдат обсъдени
всички възможности
и намерено решение,
с което да се гаран-
тират правата на
всички граждани.
Предвид големия
брой жалби и нали-
чието на данни за не-
равнопоставеност
на преболедувалите
COVID-19 граждани,
намирам за уместно
тези въпроси да бъ-
дат задълбочено об-
съдени в контекста
на правомощието на
Европейската коми-
сия да приема делеги-
рани актове", посоч-
ва още Диана Коваче-
ва.

Радомирец хванат да кара
нерегистриран мотопед
Любомира ПЕЛОВА

Бързо производс-
тво за управление на
нерегистриран мото-
пед е започнато от
служители на Районно
управление на МВР в
Радомир.

Около 17, 35 часа в

четвъртък в Радомир
бил проверен мотопед
"Кимко", управляван
от 36-годишен местен
жител. Органите на
реда установили, че
моторното превозно
средство не е регис-
трирано по надлежния

ред в Република Бълга-
рия. Мъжът бил за-
държан и след разпит
освободен.

Започнато е раз-
следване по чл. 345,
ал. 2 от Наказателния
кодекс и работата
продължава.
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