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У В Е Д О М Л Е Н И Е 
 

Уважаеми клиенти,  
 
С последните изменения на Закона за енергетика и приети от Народното събрание на 18.06.2020 г., 

крайните снабдители ще изпращат  уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия, 
считано от 1 октомври 2020 г., до всеки  небитов краен клиент, за обекти, присъединени към 
електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия.  

Готвените промени в законодателството ще позволят изваждането на небитовите потребители от 
регулирания на свободния енергиен пазар. Сред тях са и всички държавни и общински структури, 
еднолични търговци, които досега са се възползвали от регулираните цени. Енергийният регулатор ще 
определя цените само за домакинствата. 

За целта, в срок до 10-ти Септември 2020 г., всеки небитов потребител на електрическа енергия 
трябва да си избере доставчик на електроенергия, различен от електроснабдителното предприятие. 
Срокът е краен и включва предприемането на процедури по смяна на доставчик, което предвижда 
подготвителни действия и документи от страна на новия доставчик и потребителя, който ще е страна по 
договор за покупко-продажба на електроенергия. Препоръчително е всеки потребител да влезе в контакт 
с лицензиран търговец на електроенергия и да договори условия по доставката си преди 31.08.2020 г. За 
преминаването към търговец на електроенергия по свободно договорени цени е необходимо да няма 
просрочени финансови задължения по фактури за електроенергия към 10.09.2020 г.   

Договарянето на условията с търговец става в писмен или устен вид, но договорните вече условия 
като цена и начин на плащане влизат в двустранен договор за покупко-продажба на електроенергия на 
свободен пазар. Договорът се изготвя от търговеца, съгласува и подписва с потребителя, на чието име се 
води партидата от електроснабдителното предприятие. Изпълнението на всеки договор започва само на 
първо число на месеца след като е станала смяната на доставчика  на електроенергия. След 
преминаването към търговец на електроенергия, всички потребители заплащат с една фактура всички 
разходи за електроенергия, които включват цена на активна електрическа енергия, мрежови такси, цена 
Задължение към обществото, акциз и ДДС.  С търговец се договаря само цената на активната 
електрическа енергия. Всички останали компоненти на фактурата – мрежови такси, цена Задължение към 
обществото, акциз и ДДС се заплащат съгласно утвърдените тарифи от Комисията за водно и енергийно 
регулиране и законодателя за съответния ценови период и срок на действие на договора с търговец. За 
целите на договаряне на условията по доставка са необходими данни от измерено количество 
електроенергия, налични във фактурите за последните 6 месеца.  

 
При възникнали въпроси, екипът на „Енерджи Съплай“ остава на разположение. 
 
 
гр. София                                                                                                        ………………………………………………. 
25.06.2020г.                                                      / Соня Николова - Кадиева /                

                                                                                                            Управител на „Енерджи Съплай“ ЕООД 

“Граф Игнатиев” №2, ет.3, aп. 6 
гр. София, България 
телефон: +359 2 9848785 
e-mail: office@energysupply-bg.com 
www.energysupply-bg.com   
 

 

mailto:office@energysupply-bg.com
http://www.energysupply-bg.com/

		2020-08-13T16:27:53+0300
	Sonia Petrova Nikolova-Kadieva




