
  

 

Вх. № …………………/..................2020 г. 

 
ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ  

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Д  О  К  Л  А  Д 
 

от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и 

дирекция „Правна”, 

 

Относно: Проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката 

(обн. ДВ, бр. 57 от 2020) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Съгласно § 15, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 

2020 г.) в 30-дневен срок от 26.06.2020 г. - датата на влизането в сила на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, 

бр. 57 от 2020 г., крайните снабдители изпращат уведомление до всеки небитов краен клиент 

за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 01.10.2020 г. на обекти, 

присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната 

лицензионна територия. Според § 15, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 

2020 г. в случай, че до 30.09.2020 г. небитов клиент на електрическа енергия не е сключил 

договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на 

електрическа енергия следва да се извършва от досегашния му доставчик в качеството му на 

титуляр на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, като за целите на 

доставката на електрическа енергия страните следва да сключат типов договор със срок от 

01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. По силата на § 15, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 

2020 г. КЕВР до 31.08.2020 г. следва да утвърди образец на типовия договор, с който се 

уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия 

и за прекратяване на договора. 

Предвид горното от „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ 

ЕАД, „Енерго-Про Продажби“ АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД с писмо с изх. № Е-13-47-38 

от 07.07.2020 г. са изискани примерни варианти на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от 

ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г., които са представени от посочените дружества 

съответно с писма с вх. № Е-13-47-38 от 15.07.2020 г., с вх. № Е-13-49-21 от 16.07.2020 г., с 

вх. № Е-13-47-38 от 14.07.2020 г. и с вх. № Е-13-47-38 от 17.07.2020 г. 

С оглед изложеното и във връзка с изпълнението на правомощието на КЕВР по § 15, 

ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г. със Заповед № З-Е-126 от 23.07.2020 г. 

на председателя на КЕВР е сформирана работна група със задача да изготви доклад и проект 

на образец на типов договор. 

Предвид горното е изготвен проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от ПЗР 

на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г., който урежда правата и задълженията на страните, 

условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора. Клаузите на 

проекта на образец на типов договор са систематизирани в десет части, които съдържат: 

предмета на договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на 

страните, цени, фактуриране и плащания, условията и реда за временно преустановяване и 
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възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за изменение и 

прекратяване на договора, отговорности и санкции, решаване на спорове и непреодолима 

сила. 

В хода на процедурата по утвърждаване на образец на типов договор следва да бъде 

проведено обществено обсъждане със заинтересованите лица, в съответствие с чл. 14 от ЗЕ, 

тъй като по силата на § 15, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г. 

присъединените на ниско напрежение небитови крайни клиенти, които до 30.09.2020 г. не са 

сключили договор за доставка на електрическа енергия с търговец ще трябва да сключат 

типов договор с доставчиците на електрическа енергия по § 15 от ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, 

обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г., който типов договор да е в съответствие с образеца, утвърден от 

КЕВР. В тази връзка на заинтересованите лица следва да бъде предоставен подходящ срок за 

изразяване на становища и предложения по проекта на образец на типов договор по § 15 от 

ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г. Предвид удължената с Решение № 482 

от 15.07.2020 г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка до 31.07.2020 г., 

общественото обсъждане следва да се проведе в съответствие с решение на КЕВР по 

Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 от Закона за енергетиката, § 15, 

ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г. и на чл. 43, ал. 1, чл. 49 и чл. 51 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, предлагаме на Комисията да обсъди и приеме следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да утвърди проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г.; 

3. Да насрочи обществено обсъждане на проекта по т. 2, което да се проведе по 

реда на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по Протокол № 78 от 

10.04.2020 г., т. 1;  

4. Датата и часът на общественото обсъждане бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

5. Да публикува проекта по т. 2, ведно с доклада, на интернет страницата на 

Комисията за енергийно и водно регулиране. 

6. Да определи 14-дневен срок за предложения и становища във връзка с 

публикувания проект по т. 2. Да покани за участие в общественото обсъждане 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 


