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 Всички лицензирани и активни търговци на електроенергия, 
които могат да предложат доставка на активна електроенергия с 
включени разходи за небаланси (т.н. Координатори на 
стандартни балансиращи групи)  могат да бъдат открити в 
съответен списък, поддържан от Електроенергийния Системен 
Оператор (ЕСО) на следния адрес:  

            http://www.eso.bg/?did=26&mmsType=2  
            Към днешна дата техният брой е 75. 
 
 Първата стъпка е избор на известен брой търговци с които да се 

осъществи първоначален контакт.  
 

 Критериите за подбор на потенциалните доставчици са изцяло 
персонални, като е възможно да се потърси комуникация с 
всички регистрирани дружества 
 

   Как да си намерим доставчик на 

електроенергия 

http://www.eso.bg/?did=26&mmsType=2
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 Контактът може да бъде осъществен по телефон, електронна 
поща или на място в офиса на  търговеца.            
 

 За изготвяне и получаване на максимално конкурентно 
предложение за доставка на електроенергия следва да сe 
изпрати запитване, обикновено по електронна поща.   За да 
даде максимално добра цена, търговецът се нуждае от 
възможно най-подробна информация, включително почасов 
товаров профил (когато клиентът разполага с такъв) или 
подробни фактури за 6 или 12 месеца. Цената на 
електроенергията зависи от часовите диапазони, в които има 
максимално натоварване, прекъсванията на работата, 
прогнозируемост на потреблението в рамките на деня и 
седмицата, период на договора и сроковете за плащане. 
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 Обикновено комуникацията по време на процеса по избор на 
доставчик дава насоки и какво обслужване да очакваме от нашия 
доставчик в периода на договора. 

 
 Поради динамиката на пазара търговците избягват сключването 

на договори с продължителност повече от една година.  
 

 Валидността на предоставените оферти обикновено е от 2 до 10 
дни.  
 

 Предпочитан период за искане на оферта са пролетно-летните 
месеци, в които търсенето на енергия е спаднало и се предлагат 
по-добри цени. Зимните месеци традиционно са по-скъпи и 
тогава трябва да се избягва предоговаряне. 
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 След получаване на няколко оферти за доставка на 
електроенергия следва да се сравнят по някои от основните 
показатели:  

  -  Цена на доставяната електроенергия  
  -  Срок на предлагането 
  -  Включени допълнителни услуги и разходи 
  -  Начин на прекратяване на договора и от двете 
страни, наличие на евентуални такси и неустойки  

 
 Следва да се обърне внимание дали офертата е с включени  

разходи за небаланси и дали има някакви допълнителни 
ангажименти за информиране на търговеца. 
 

 Да се избягва договарянето на прогнозни количества 
електрическа енергия. Периодът на доставка също е много 
важен, като винаги е от 1-во число на месеца.  

 

 

 

Водене на преговори с търговец 
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 Желателно е договорите да бъдат с „огледални условия“ и двете 
страни да могат да го прекратят с отправяне на поне 30-дневно 
предизвестие. Това ще даде свобода на двете страни и яснота в 
отношенията.       
 За да може да направите пълноценен избор следва на този 
етап да се разполага и с проект на договор като същият подлежи 
на предоговаряне и коментари във всичките му части освен 
регламентираните клаузи по отделни нормативни документи – 
като например срокове за смяна на доставчик, цени и такси и 
данъци, определени чрез закон.  
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Съществуват няколко форми на ценообразуване при търговците: 

 

 Договори с фиксирана цена.  

 

 Договори с цена, индексирана по цена „Ден напред“ на 
Българска независима енергийна борса,  плюс надбавка. 

 

 Договори с цена, индексирана по цена „Ден напред“ на 
Българска независима енергийна борса, плюс такса за 
администриране.    
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 При първия тип договори крайната цена по договор фиксира всички 
разходи на търговеца за покриване потрелението на клиента. 
Цената по договор не включва обаче регулаторноопределените 
такси пренос и достъп, цена „Задължение към обществото“, както и 
акциз и ДДС.  

 Вторият тип договори определят цената на база почасовата цена на 
Българска независима енергийна борса за всеки ден на доставка, 
като към нея се добавя надбавка договорена с  търговеца. 
Надбавката включва разходите за балансиране на консумацията на 
потребителя, финансиране на закупуваната електроенергия и 
печалбата на търговеца.  

 Третият тип договори  е ориентиран към най-малките консуматори, 
където няма почасово мерене на потреблението на електрическа 
енергия, а пазарът отчита само профила на консумация по 
възприети стандартизирани профили, регламентирани от 
електроразпределителните оператори на мрежи.   
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 Стартирането на процедурата  по смяна на доставчика трябва да се 
съобрази със законовите срокове за подаване на заявления за 
смяна на координатор, до 10-то число на месеца, предхождащ 
месеца на доставка. Препоръчваме при клиент с почасово 
измерване процедурата  за излизане на пазара да стартира до 20-то 
число на  месеца, предхождащ месеца за смяна на доставчика.  

 Когато клиент с почасово мерене вече е минал първоначална 
регистрация на свободен пазар и иска да смени координатора си , 
то търговецът е този, който трябва да подаде електронно 
заявленията за смяна на координатор съгласно срока по-горе и 
посредством пълномощно, при което не се изисква нотариална 
заверка. За първоначална регистрация на пазара при тези клиенти 
обаче, все още се изисква нотариано заверено пълномощно от 
потребителя на електроенергия. Такова пълномощно е необходимо 
за подписване на договори за пренос и достъп до 
електропреносната мрежа.  
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 СТП – Процедурата по излизане на свободен пазар е далеч по-
опростена. За разлика от потребителите с  почасово мерене, СТП 
клиентите имат само една стъпка чрез подаване само на едно 
заявление пред електроразпределитеното дружество – ведно с 
регистрация на пазара се извършва и смяната на координатора. 
Срокът за подаване на документите е 10-то число на месеца, а 
необходимите договор за достъп и пренос се изработват от 
съответните мрежови оператори и се подписват в даден от тях срок, 
непосредствено след входиране на заявленията от страна на 
координатора.  

 Независимо от типа мерене клиентът трябва да има подписан 
договор за доставчик от последна инстанция /ДПИ/. Наличието на 
този договор е задължително условие за смяна на координатор. 
Подписва се посредством електронен подпис от страна на 
търговеца или в клиентски център от клиента.  
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За контакти: 

Асоциация свободен енергиен пазар 
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    За контакти: 

Благодаря за вниманието! 

mailto:maria.krasteva@asep.bg

