
1  Данни за дружеството, което обслужва плащането

2  Информация за мястото, където е направено плащането

3  УНП – уникален номер на продажбата

      Данни за доставчика на електроенергия - ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

5  Номер и дата на издаване на фактурата за консумирана електроенергия

6  Срок за плащане на сметката за електроенергия 

7  Име на клиента, встъпил в договорни отношения с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за съответния 
обект (наричан титуляр)

8  Клиентски номер - уникален за всеки клиент десетцифрен номер, който улеснява Вашия достъп 
до информация и услуги

9   Данни за обекта, за който е издадена фактура

10  Отчетен период - период, за който е отчетена консумираната електроенергия

11  Отчетен подпериод - обикновено съвпада с отчетния период, освен когато в рамките на един 
отчетен период има промяна - смяна на електромер, промяна на цените на електроенергията и 
други

12  Данни за отчетените показания от електромера и информация за количеството консумирана 
електроенергия по тарифи (зони в денонощието). Старо представлява показанията на 
електромера при предходното отчитане. Ново представлява показанията на електромера при 
последното му отчитане

13  Енергия - наименование на отделните тарифи, крайни цени, количество и стойност на 
консумираната електроенергия по всяка една от тях

14  Други услуги, които са неразделна част от образуването на крайната цена на всяка тарифа:

A  Достъп (ниско напрежение) - отразява цената и дължимата сума за усугата достъп до 
електроразпределителната мрежа ниско напрежение на Електроразпределение Север АД 

B  Пренос и достъп (високо напрежение) - отразява цената и дължимата сума за усугите 
достъп и пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа високо 
напрежение на Електроенергиен системен оператор ЕАД

C  Пренос (ниско напрежение) - отразява цената и дължимата сума за усугата пренос на 
електрическа енергия през електроразпределителната мрежа ниско напрежение на 
Електроразпределение Север АД

15  Сума за плащане с начислен ДДС

16  Следващо отчитане - периодът, в който ще се състои следващият отчет на консумираната 
електроенергия

17  Информация за преустановяване на снабдяването при неплащане в срок - съгласно Общите 
условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, 
компанията има право да преустанови снабдяването на клиента 10 (десет) дни след изтичане 
срока за плащане на сметката за електроенергия

18  Крайната цена за битов клиент се образува като към всяка една от единичните цени на  
тарифите от т. 12 се прибави сборът от единичните цени на всички други услуги от т. 13

19  Канали на комуникация - денонощен телефонен център 0700 161 61. Допълнително, всеки  
клиент може да се възползва от информацията и услугите, предоставяни на интернет страницата 
www.energo-pro-sales.bg или в най-близкия Център за обслужване на клиенти

      Двумерен баркод (QR) код

ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД
ГР. ВАРНА, БУЛ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 258

ЕИК: 204146759

КАСА
ГР. ВАРНА, УЛ. ДЕВНЯ 2
ЗДДС N: BG204146759

00001                 #01
             
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
ВАРНА 9009
ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. Вл. Варненчик 258
ЕИК: 103533691
Идент. Номер ЗДДС: BG103533691

каса: ВАРНА, ул. Девня 2

--------------*ФИСКАЛЕН БОН*--------------

* ФП 0123456789
Дата на фактура: 13.08.2020

Срок за плащане 01.09.2020

Получател: ИВАНОВ, ИВАН ИВАНОВ

Клиентски номер: 1234567890

Обект No. 0123456789
гр./с.: 
ул.: 
ап.:   / етаж: 

------------------------------------------

Консум. ел. енерг. за периода
от 21.06.2020 до 20.07.2020

------------------------------------------

Енергия за подпериода
от 21.06.2020 до 20.07.2020

------------------------------------------

КОД     Старо     Ново      Разл.    Служ.
А Н      7827      7903        76
А Д      17392     17604      212

------------------------------------------

Тарифа        Цена          КВТЧ     СУМА
Дневна        0.14257        212  30.22      
Нощна   0.05562       76   4.22

------------------------------------------

Други услуги
Дос.НН        0.00890       288   2.56
ПиД ВН        0.01075       288   3.10
Пре.НН        0.03531       288  10.17

------------------------------------------
Данъчна основа:                      50.27
ДДС - 20.00%                         10.05
Обща стойност:                       60.32
------------------------------------------
Платена сума   60.32
------------------------------------------

ОБЩО                                 60.32

В БРОЙ                               60.32
СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ лв. и 22 ст.
------------------------------------------
Касиер: 611 Георгиева, Елка
------------------------------------------

Следв. отчитане до 20.08.2020

При неспазване срока на плащане
10 дни след изтичането му,
ел. захранването ще бъде преустановено
(съгласно Общите условия за продажба
на електрическа енергия).
В срок, не по-кратък от 3 дни
преди прекъсването, ще Ви бъде
изпратено съобщение.

------------------------------------------
Използвани съкращения:
А Д - Активна Дневна
А Н - Активна Нощна
А Е - Активна Еднотарифна
ПиД ВН - Пренос и достъп високо напреж.
Пре.НН - Пренос ниско напрежение
Дос.НН - Достъп ниско напрежение
------------------------------------------

Крайна цена за битов клиент
от 01.07.2020   лв.кВтч (без ДДС)
Дневна          0.19753
Нощна           0.11058
Еднотарифна     0.19753

Телефон за връзка:   0700 161 61

БЛАГОДАРИМ ВИ!

1 АРТИКУЛ
0123456 0123           19-08-2020 10:59:42

ФИСКАЛЕН БОН
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Обяснение на касов бон
за битови клиенти
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