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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ 

НА ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ 
(публикувани на дата 20.03.2017) 

 

 

1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

ПРОГРАМА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" НА ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ има за цел да 

насърчи въвеждането на разнообразни мерки за енергийна ефективност при крайни потребители 

на електрическа енергия, клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД чрез предлагане на 

енергоефективни уреди, замяна на стара електрическа техника с нова, по-добри алтернативи от 

гледна точка консумацията и управлението на потреблението на електрическата енергия, както и 

внедряване и стимулиране на използването на „умни“ устройства и уреди от ново поколение. 

2. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

2.1. Настоящите Общи условия определят механизма на ПРОГРАМА "ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ" НА ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ (наричана за краткост „Програмата“) и 

уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни Услуги ЕООД, ЕИК 131512672, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. 

„Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс, регистрирано на пазара на балансираща енергия 

като ТЪРГОВЕЦ с идентификационен номер на търговски участник „TZZ 034”, осъществяващо 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия” съгласно Лицензия за търговия с 

електрическа енергия № Л-199-15/27.02.2006 и клиентите, включени в Програмата. 

2.2. Програмата представлява система за ползване на отстъпки, промоции, кеш-бонуси или 

други преференции при ползване на продукти и услуги на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД 

или партньори на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД. 

2.3. Участник в Програмата (наричан за краткост „Участник“) е всяко физическо или юридическо 

лице, което е краен клиент на електрическа енергия на ниво средно или ниско напрежение и което 

отговаря на условията за включване и участие в Програмата, изброени по-долу в тези Общи 

условия. 

2.4. Участниците в Програмата се разпределят в три сегмента/групи в зависимост от 

предназначението на използваната от тях електрическа енергия и характера на дейността им: 

Сегмент/група Характеристики на клиентите, включени в сегмента/групата 

Битови клиенти 
Крайни потребители на активна електрическа енергия, които я използват 
за битови нужди и имат съответстващ тип причислен стандартизиран 
товаров профил. 

Бизнес клиенти 

Крайни потребители на активна електрическа енергия, които я използват 
за стопански нужди и имат съответстващ тип причислен стандартизиран 
товаров профил или възможност за почасово измерване на 
консумираното количество електрическа енергия. 

Обществени клиенти 

Крайни потребители на активна електрическа енергия, които имат 
публичен/обществен характер на дейността си и имат съответстващ тип 
причислен стандартизиран товаров профил или възможност за почасово 
измерване на консумираното количество електрическа енергия. 

 



 

Страница 2 от 2 
 

3. УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА 

3.1. За да получат преференциални условия под формата на отстъпки, промоции, кеш-бонуси 

или други преференции, включени в Програмата, Участниците следва да имат сключен договор с 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД по някой от посочените в Приложение № 1 продукти и 

осъществена покупка на уред от Приложение № 2 Списък на уредите и преференциите към тях 

(наричан за краткост „промо уред“); 

3.2. Всеки участник в Програмата може да заяви покупка на до 3 (три) промо уреда чрез 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД, даваща му право на съответната преференция по 

Приложение № 2, като Заявлението следва да е подадено не по-късно от 3 (три) месеца преди 

изтичането на срока на договора за доставка на електрическа енергия; 

3.3. Заявката за покупка на промо уред следва да е отправена чрез подадено Заявление за 

поръчка на промо уред по ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ НА ЕНЕРГО-ПРО 

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ по образец съгласно Приложение № 3 през търговската мрежа на ЕНЕРГО-

ПРО Енергийни Услуги ЕООД или на имейл адрес market@energo-pro.bg, подписано с електронен 

подпис; 

3.4. Покупко-продажбата на промо уред се осъществява директно между Участника, заявил 

съответния промо уред и доставчика/производителя, към който е насочена заявката по т. 3.3. от 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД; 

3.5. Преференциите по програмата са посочени за всеки промо уред в Приложение № 2 и са 

дължими на Участника от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД след изпълнение на следните 

условия: 

 Участникът е заплатил съответния промо уред на производителя/доставчика; 

и 

 доставката по сключения договор за покупко-продажба на електрическа енергия с ЕНЕРГО-

ПРО Енергийни Услуги ЕООД е стартирала, съгласно посочените в договора условия; 

3.6. Участникът получава преференцията в срок до 30 (тридесет) дни от изпълнение на 

условията по т. 3.5. по посочения в Приложение № 2 начин. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

4.1. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД си запазва правото да променя едностранно 

настоящите Общи условия с уведомление чрез публикуване на интернет страницата си.  

4.2. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД има право по всяко време да прекрати действието 

на Програмата, като информира за това Участниците на интернет страницата си най-малко 

тридесет дни преди датата на прекратяване. 

 

 


