
 

 

 

Изх.  №   АСЕП –0021/26.04.2016                                                                        

ДО:  
ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
  
КОПИЕ ДО:  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД 
 „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД  
„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД 
 
ОТ:  
СДРУЖЕНИЕ  
„АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” 
ул. „Найден Геров” № 6, ет. 4, офис 7 
e-mail: office@asep.bg 
 

ОТНОСНО:   Финансови взаимоотношения между мрежовите оператори и търговците на електрическа 
енергия, касаещи мрежови услуги за крайни клиенти, сключили комбиниран договор по чл. 11, т. 10 от 
ПТЕЕ с търговец на електрическа енергия  
 

УВАЖАМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,  
 

Във връзка с проектите на Рамкови договори за уреждане на финансовите взаимоотношения, 
касаещи мрежови услуги за крайни клиенти сключили комбиниран договор по чл. 11, т. 10 от ПТЕЕ с 
търговец на електрическа енергия, публикувани на уеб-страниците на мрежовите оператори, бихме 
искали да привлечем Вашето внимание към онези от разпоредбите, които  уговарят изпълнението от 
страна на търговците на финансови функции по събиране на вземанията от клиентите на оператора.  
 

Асоциация „Свободен енергиен пазар“ (АСЕП), обединяваща участници в либерализирания пазар 

на електрическа енергия в България, представи вижданията си относно  прехвърлянето върху 

търговците на финансовата тежест по събиране на вземанията от крайните клиенти,  в контекста на 

обсъждането на проекта на  ПТЕЕ през м. октомври - ноември 2015г. и проекта на Инструкция за реда и 

условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се 

прилагат стандартизирани товарови профили (СТП)  през м. февруари – март  2016г.  

Със съжаление се налага да  констатираме, че становището на търговците на електрическа енергия 
не е отчетено и приетата нормативна уредба задълбочава тяхната неравнопоставеност като участници в 
либерализирания пазар. Това ясно се демонстрира  както от императивното изискване на ПТЕЕ за 
сключване на рамкови договори за мрежови услуги за крайни клиенти със СТП, така и от самите 
разпоредби на рамковите договори, предлагани от операторите:   



 

 

 

 

 Изискването на ПТЕЕ за наличието на рамков договор като непременно условие за регистрация на 
свободния пазар представлява административно препятствие, непазарна бариера пред 
либерализирания пазар на електрическа енергия; 
 

 ПТЕЕ не регламентира точното съдържание на Рамковите договори, с което допуска възможност за 
интерпретативно прилагане на изискването.   В резултат, на територията на Република България на 
търговците на електрическа енергия се предлага да сключват три различни по съдържание рамкови 
договори, в зависимост от местоположението на обекта на клиента; 

 

 Предлаганите от мрежовите оператори текстове  достигат твърде голямо за един рамков договор 
ниво на детайлизация. С референция към  основното предназначение на един рамков договор – да 
установи механизъм на взаимодействие на страните,  гъвкава правна връзка, позволяваща някои от 
условията на бъдещите сделки да бъдат определени по-късно, считаме, че в договорите следва да 
се добавят клаузи позволяващи внасяне на изменения  с цел съобразяване  нуждите на страните, 
които не биха могли да бъдат предвидени при сключването на рамковия договор; 
 

 Предлаганите договори  имат всъщност за предмет разплащателни услуги, като на търговеца се 
възлага ролята на посредник/комисионер в процеса на събиране на вземанията на мрежовите 
оператори от трети лица - крайните клиенти, използващи мрежови   услуги по отделен договор с 
мрежовия оператор. Условията на договорите не предполагат заплащане в полза на  търговеца за 
изпълняваните посреднически разплащателни услуги. При това, търговецът е длъжен: (1) да 
гарантира плащанията за мрежовите услуги чрез учредяване на банкови гаранции или парични 
преводи; (2) да заплати мрежовите услуги на оператора независимо от това, дали крайният клиент 
е платил тези услуги и (3) да понесе финансови санкции при забавяне на плащанията на мрежовите 
услуги, независимо от причината за забавата. С други думи, според предлаганите договори,  
търговецът не само че е длъжен да поеме без заплащане функции, включени в лицензионния 
обхват на  мрежовия оператор и неприсъщи за неговата (на търговеца) лицензионна дейност, а е 
задължен и да стане гарант, обезпечаващ вземанията на мрежовия оператор от крайния 
потребител – трето лице, с което мрежовият оператор има договор.  
 

 В допълнение, операторът осигурява за себе си правото да  прекрати рамковия договор по причина 
невъзстановяване на обезпечение в определен срок от страна на търговеца, то ест предвижда 
прекратяване на правната връзка поради неизпълнение на второстепенно задължение, не засягащо 
изпълнението на предмета на договора, както и спазването на основните права и задължения на 
страните.  
 

 Съгласно условията на рамковите договори, търговецът е длъжен да заплаща на мрежовия 
оператор не само дължимите от клиента измерени количества електрическа енергия, но и суми 
вследствие на неизмерване, непълно или неточно измерване, дължими вследствие  кражба  на 
електрическа енергия или повреда на средствата за търговско измерване. Същевременно, 
рамковите договори не включват задължения на оператора по предоставяне на връчено на 



 

 

 

клиента, по законовия ред,  уведомление за размера на задължението, задължение за 
уведомяване на компетентните органи за самоволни включване на клиента, нито каквито и да било 
финансови санкции за неспазване на сроковете за отчитане и фактуриране от страна на оператора. 

 

Изложеното дотук демонстрира наличието на дисбаланс във финансовите взаимоотношения 
между търговеца на електрическа енергия и мрежовия оператор, водещ до сериозни щети за 
търговеца и нарушаване на неговата конкурентоспособност.  Асоциация  „Свободен енергиен пазар“  
изразява готовност за продължаване на многостранния дебат за отстраняване на изкривяването на 
конкуренцията на свободния пазар на електрическа енергия,  чрез адекватни промени на 
нормативната рамка за осигуряване на равнопоставеност на всички пазарни участници.  

 
Бихме били благодарни на КЕВР за продължаване на високо ценената практика за домакинстване 

на тристранни срещи между представители на регулатора, мрежовите оператори и търговците на 
електрическа енергия.  Моля за обратна връзка относно възможността такава  тристранна среща, в 
рамките на която да бъдат обсъдени възможни решения на въпросите, повдигнати в настоящото 
писмо,  да се проведе през седмицата, започваща на 9 май 2016г.   
 
 

С уважение,  
 

 
 

Соня Кадиева – Николова 
Председател на Управителния съвет 
Асоциация „Свободен енергиен пазар“  
 

 
 
 


