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2 Създаване и цели 

Потребителският съвет към 
групата на Електрохолд е съз-
даден в изпълнение на стремежа 
на компаниите да застанат 
по-близо до потребителите, да 
анализират задълбочено про-
блемите, да се вслушат по-вни-
мателно в техните препоръки и 
да съобразят своите бизнес 
практики с изискванията на 
потребителите.

Съветът е учреден на 23.05.2013 г. 
Той работи в тясно сътрудни-
чество с всички, които са приели 
защитата на правата на 
потребителите за своя кауза.



3 Основни принципи на работа

Надеждност: във физическата 
доставка на електроенергия, и 
на процесите, които осигуряват 
бързото, честно и прозрачно 
разрешаване на проблеми и
спорове.
Достъпност: ясни тарифи и 
социални политики в областта 
на енергетиката.
Разбираемост: простота на 
представянето на информация-
та на клиентите, за да се 
постигне по-добро разбиране за 
енергийното им потребление и 
ефективното му управление.
Защита и права на потребите-
лите: клиентите да са защите-
ни от несправедливи търговски 
практики, да могат да упраж-
няват правата си като
енергийни потребители, като се 
базират на доверие и на знания 
за функционирането на енер-
гийния сектор.

Съветът е независим орган 
спрямо търговските дружества 
Електрохолд Продажби,
Електрохолд Трейд и ЕРМ Запад, 
които притежават лицензи да 
работят с клиенти.

Независимостта му се гаран-
тира чрез участието в него на 
утвърдени неправителствени 
организации и експерти.

За връзка с Потребителския 
съвет: 
potrebiteli@electrohold.bg



4 ПРЕДСЕДАТЕЛ

Представител на
ЕЛЕКРОХОЛД БЪЛГАРИЯ

Представител на
ЕРМ ЗАПАД

Представител на
ЕЛЕКРОХОЛД ПРОДАЖБИ

От групата
ЕЛЕКТРОХОЛД

Потребителски, 
експертни, организации

Институт за енергиен 
мениджмънт

Технически университет - 
София

Евромейски 
потребителски център

Български потребителски 
център

Федерация на 
потребителите в 

България

Българска национална 
асоциация активни 

потребители

Независим съюз на 
потребителите

Комисия за защита на 
потребителтеЕНЕРГИЕН ОМБУДСМАН



5

Уважаеми потребители и партньори,

Изминаха 10 години от създаването на Потребителския съвет към 
Електрохолд (с предишно наименование ЧЕЗ) – една институция, 
създадена, за да работи в тясно сътрудничество с всички, които 
са приели защитата на правата на потребителите като своя 
кауза. 

Използвам случая, за да изразя благодарност към всички, които 
допринасят за подобряване на процесите за обслужване на 
потребителите в дружествата от групата на Електрохолд и за 
повишаване на клиентската удовлетвореност. Със сигналите и 
препоръките, с участието в заседанията на съвета вие 
допринасяте за успеха му и за утвърждаването му като значима 
потребителска институция в електроенергийния сектор.

Надявам се да продължим съвместното си сътрудничество и в 
бъдеще.

С уважение,
Маргарита Насева
Председател на Потребителския съвет на Електрохолд

От:

До:

Тема:

ИЗПРАТИ           |   Прикачи   |   Прикачи от Dox   |   Запази в чернови   |   Oще       | Oткажи 

Председател на Потребителски съвет



6 Проведени  заседания 

29 заседания



7 Основни теми

Отчитане, фактуриране на 
консуми- раната 
електроенергия и защита на 
интересите на потребителите

Постигане на по-голяма 
разбираемост на фактурите за 
електроенергия

Енергийна ефективност и 
съвети към потребителите как 
да намалят консумацията и 
сметките си за ток

Либерализация на енергийния 
пазар – етапи, основни въпроси 
и отговори (съвместна 
кампания с Министерство на 
енергетиката и КЕВР)

Киберсигурност и защита на 
информа- цията на клиентите 
на Електрохолд

Защита на личните данни в 
компаниите от групата 

Електрохолд

Кражби на електроенергия и на 
съоръ- жения - последици за 
потребителите 

Последици от несъгласуваните 
изкопни дейности и възможни 
решения

Подготовка на 
електроразпреде- лителната 
мрежа за зимните сезони

Дигитализация и електронни 
услуги и ползите за 
потребителите от тях



Постъпили запитвания и казуси за 10 години8

2595  имейла 
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