
Полезни контакти:

• Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
- http://www.dker.bq
отдел „Жалби и работа с потребители"- 
тел/факс: 980 15 51, 988 41 14 
Топлоенергетика: 935 97 26 
Енергетика: 935 96 09

• Министерство на икономиката и енергетиката -
денонощен безплатен телефон за възникнали проблеми с 
електрозахранването: 0800 15 665

• Комисия за защита на потребителите - гореща 
линия: 0700 111 22 (разговорите към националния 
телефон се таксуват на цената на един 
градски/селищен разговор и според избрания тарифен 
план о т  потребителя)

• Омбудсман на Република България
Телефон: 02/81-06-955; 02/980-95-10 
факс: 02/81-06-963,
E-mail: priemna@ombudsman.bg

• ЧЕЗ - денонощна информационна линия: 0700 10 010; 
е -  mail: zaklienta@cez.bg

• ЕВН -  информация: 07001 7777; аварии: 07001 0007, 
е -  mail: info@evn.bg

• ЕОН -  информация: 0700 161 61, 
е -  mail: service@eon-bulgaria.com

Този материал се издава в рамките на Комуникационната 
стратегия за членството на България в Европейския съюз.

http://www.dker.bq
mailto:priemna@ombudsman.bg
mailto:zaklienta@cez.bg
mailto:info@evn.bg
mailto:service@eon-bulgaria.com


ОМБУДСМАНЪТ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВЯ:

Вашите ПРАВА, к а то потребител на топлинна и 
електроенергия:

I. Право на информация за:

❖  Общите условия за предоставяне на обществените услуги -  те  се 
публикуват в интернет страниците на търговските дружества и 
се предоставят в информационните им центрове.

❖  Актуалните цени на енергията и на предоставяните услуги;

Периода на отчитане, количеството и дължимата сума за 
използваната енергията, както и за сроковете за плащане;

❖  Енергийното потребление за текущия период, сравнено с 
енергийното потребление за същия период през предходната 
година;

❖  Ясни и разбираеми сметки за дължими суми, о т  които да 
получавате подробна информация за начина на формирането им;

❖  Начините на пестене на енергия;

❖  Осигуряване на 24 часово телефонно обслужване с регистрация на 
телефонните обаждания;

♦> За работата на помирителните комисии - в регионалните дирекции 
на Комисията за защита на потребителите;

❖  Координати за връзка с потребителски организации, енергийни 
агенции или други институции, включително адреси в Интернет, 
о т  които може да се получи информация за възможните мерки за 
повишаване на енергийната ефективност;

II. Право на добро административно обслужване:

❖  Справедливо и безпристрастно административно обслужване в 
разумен срок;

❖  Учтиво и коректно поведение на служителя, професионален подход и 
компетентност;



♦> Спазване на предвидените В общите условия срокове за писмени 
отговори по жалби, възражения и рекламации;

•J* Всяко решение на администрацията, което може да засегне
правата или интересите ви, трябва да бъде мотивирано, като се 
посочват правните основания за решението.

III. Право на качествена услуга:

❖  Да получавате сигурна и безопасна услуга на доставка на енергия;

❖  Качеството на доставяната услуга трябва да отговаря на 
Показателите за качеството на услугата, утвърдени о т  
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране:

1. качество на електрическата и топлинната енергия;

2. сигурност, непрекъснатост и ефективност на снабдяването;

3. качество на търговските услуги;

IV. Право на избор:

❖  На начина на отчитане на потребената енергия;

❖  На начина на заплащане на сметката -  касово или безкасово.

V. Право на защита

❖  срещу некачествено предоставена услуга;

❖  срещу неправилно съставена сметка за дължими суми;

❖  при неспазване на срокове, предвидени в Общите условия на 
търговските дружества;

❖  при нарушено право на информация;
♦I* нарушени икономически интереси с неравноправни договорни 

условия;

VI. Право на жалба:

❖  до търговските дружества /за потребителите на топлинна 
енергия и до фирмата за дялово разпределение/;

❖  до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;



♦I» go Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;

❖  до Комисията за защита на потребителите;

♦> до Омбудсмана на Република България;
*> до неправителствени организации за защита на правата на 

потребителите.

VII. Право на доброволно уреждане на споровете чрез 
помирителни комисии, създадени о т  министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма или чрез 
помирителна процедура, провеждана о т  ДКЕВР.

Вашите ЗАДЪЛЖЕНИЯ, като потребител на т оплинна 
и електроенергия;

• да заплащате дължимите суми в срок;

• да осигурявате безпрепятствен достъп В имота си на служителите 
на търговските дружества в случаите, предвидени в общите им 
условия. При неосигуряване на достъп за отчитане на изразходената 
енергия, същата Ви се начислява служебно.

• да изпълнявате предписанията на търговското дружество, дадени в 
рамките на неговата компетентност;

• да не използвате топлинна и електро- енергия без тя да се отчита 
от средство за търговско измерване;

• да не снемате самоволно или да повреждате средство за търговско 
измерВане, знак, пломба или друго контролно приспособление;

• да уведомите търговското дружество в 30-дневен срок за всяка 
промяна, свързана с личните Ви данни, със собствеността на имота 
или другите основания, на които се предоставя услугата;


