За въпроси и информация:
Телефон за информация:
Телефон при повреди:

www.evn.bg
07001 7777
07001 0007

Получател на доставката:
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ЕИК(Булстат)/ЕГН:
ИН по ДДС:

Адрес за кореспонденция:
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата на издаване на фактурата:
Дата на данъчното събитие:

31.07.2019
31.07.2019

Фактура № хххххххххх-*ОРИГИНАЛ* – обобщена информация
Клиентски номер:
Отчетен период:

хххххххххх
хх.06.2019 – хх.07.2019

Място на потребление:

Обозначение:

№ ххххххх /ИТН/
НАСЕЛЕНО МЯСТО
УЛИЦА НОМЕР
бит

Електрическа енергия (370 кВтч)

58.13

Данъчна основа на доставката(лева)
Размер на данъка / Данъчна ставка ДДС 20%

58.13
11.63

Обща стойност на фактурата в лева

69.76

Начислени лихви за просрочено плащане
Сума за плащане в срок до 10.08.2019
Просрочени стари задължения
Общо задължения за плащане в лева

0.00
69.76
0.00
69.76

EVN България предлага следните начини на плащане:
----------

EVN Онлайн плюс на www.evn.bg: Проверка и история на сметка. Плащане на нови и стари задължения с банкова карта
Директен дебит – Вашата банка ще Ви издаде съгласие за Директен дебит. Предайте го в удобен EVN Офис
Платежно нареждане – моля вписвайте номер на фактура и клиентски номер
Интернет страници www.epay.bg или www.transcard.bg
SMS-упътване www.easypaygsm.bg
Банкомат
Каси на Български пощи, обслужващи EVN Bulgaria
Каси на Easy pay
През всички кештерминали на територията на страната

Следващо отчитане:
Следващо плащане:

22.08.2019 до 26.08.2019
01.09.2019 до 10.09.2019

Бихме искали да Ви уведомим, че при неплащане 10 дни след крайния срок, ЕВН ЕС има право да поиска преустановяване на електрозахранването Ви.
Можете да заявите безплатна услуга Известяване преди прекъсване в удобен за Вас ЕВН офис.

Фактура № хххххххххх-*ОРИГИНАЛ* - детайлна информация
Клиентски номер:
Отчетен период:

хххххххххх
хх.06.2019 – хх.07.2019

Място на потребление:

№ ххххххх / ИТН /
НАСЕЛЕНО МЯСТО
УЛИЦА НОМЕР

Обозначение:

бит

Отчетени показания
Електромер
№ / тарифа

отчетен период

п.старо

п.ново

xxxxxxx /
xxxxxxx /
xxxxxxx /
xxxxxxx /

хх.06.2019 – 30.06.2019
хх.06.2019 – 30.06.2019
01.07.2019 – хх.07.2019
01.07.2019 – хх.07.2019

26821
10332
26946
10392

26946
10392
27071
10452

дневна
нощна
дневна
нощна

разлика
125
60
125
60

служ.ен.кВтч
Консумирана дневна енергия по цени до 30.06.2019 г.

125
60
125
60

Консумирана дневна енергия по цени до 30.06.2019 г.
Консумирана дневна енергия по цени от 01.07.2019 г.
Консумирана дневна енергия по цени от 01.07.2019 г.

*Крайни цени на електрическа енергия – ниско напрежение /НН/
дневна ел.енергия
нощна ел.енергия
дневна ел.енергия
нощна ел.енергия

хх.06.2019 – 30.06.2019
хх.06.2019 – 30.06.2019
01.07.2019 – хх.07.2019
01.07.2019 – хх.07.2019

Общо:
*Крайната цена на електрическата енергия включва:
Цена на електрическа енергия за дневна тарифа
Цена на електрическа енергия за дневна тарифа
Цена на електрическа нощна за дневна тарифа
Цена на електрическа нощна за дневна тарифа
Акциз
Пренос през ел.разпределителната мрежа НН
Пренос през ел.разпределителната мрежа НН
Достъп до електроразпределителната мрежа НН
Достъп до електроразпределителната мрежа НН
Цена за пренос и достъп през/до електропрен. мрежа
Цена за пренос и достъп през/до електропрен. мрежа

кВтч

Ед. Цена / лв

125
60
125
60

0.17997
0.10226
0.18532
0.10530

370
хх.06.2019 – 30.06.2019
01.07.2019 – хх.07.2019
хх.06.2019 – 30.06.2019
01.07.2019 – хх.07.2019
хх.06.2019 – хх.07.2019
хх.06.2018 – 30.06.2019
01.07.2019 – хх.07.2019
хх.06.2018 – 30.06.2019
01.07.2019 – хх.07.2019
хх.06.2018 – 30.06.2019
01.07.2019 – хх.07.2019

Общо / лв

Крайна цена дневна енергия без ДДС и акциз

22.50
6.14
23.17
6.32		

Крайна цена нощна енергия без ДДС и акциз
Крайна цена дневна енергия без ДДС и акциз
Крайна цена нощна енергия без ДДС и акциз

58.13
0.13224
0.13333
0.05473
0.05331
0.00000
0.03253
0.03576
0.00516
0.00599
0.00984
0.01024

Цени на компоненти, включени в крайните цени

на електрическата енергия
			

* Цените на електрическата енергия,задължения към обществото и мрежовите услуги до 30.06.2019 г. са определени с Решение № Ц – 11/01.07.2018 г. на КЕВР,
а цените на електрическата енергия,задължения към обществото и мрежовите услуги от 01.07.2019 г. са определени с Решение № Ц – 19/01.07.2019 г. на КЕВР.
В крайните цени на електрическата енергия е включена и цената за задължения към обществото
Данъчна основа на доставката
Размер на данъка / Данъчна ставка ДДС 20%

58.13
11.63

Обща стойност на фактурата в лева
Словом: шестдесет и девет лева и 76 ст.
Съставил: /шиф. 0911/

69.76

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
На интернет страницата на ЕВН България www.evn.bg Вие можете да проверите дали за обекта, в който консумирате електрическа енергия, е предвидено да се извършипреустановяване на снабдяването поради неплатени задължения, свързани с
доставката на електрическа енергия. Съобщението се изготвя в изпълнение на чл. 38з. от Закона за Енергетиката.За Ваше удобство можете да получавате безплатно известяване и чрез SMS или имейл. За повече информация посетете www.evn.bg
или се свържете с нас на 0700 1 7777 (телефон за информация, от 08:00 до 17:00 часа всеки ден).
Доставчик:
ЕВН България Електроснабдяване EАД
ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив, България
Тел. +359 (0) 07001 7777
Факс +359 (0) 032 99 00 10
e-mail: info@evn.bg

Вписано в Търговския регистър към
Агенция по вписванията с ЕИК 123526430,
ИН по ДДС BG123526430

Ситибанк Н.А. Софи
CITIBGSF
BG39 CITI 9250 1000 1090 01

