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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА 

на постъпилите след проведеното на 13.08.2020 г. обществено обсъждане предложения и възражения по Проект на образец на типов договор за покупко-

продажба на електрическа енергия, приет с решение на КЕВР по Протокол № 171 от 30.07.2020 г., т. 3 

№ на разпоредба 

/наименование на 

лицето 

Предложен текст Предложения на лицето за 

изменение и допълнение 

Мотиви на лицето Мотиви на КЕВР за 

приемане/отхвърляне на 

предложенията за изменение и 

допълнение 

Чл. 1 

Гражданска 

платформа  

Изправи се.БГ 

(Изправи се.БГ) 

Чл. 1. (1) ДОСТАВЧИКЪТ 

продава, а КЛИЕНТЪТ купува 

количествата нетна активна 

електрическа енергия за 

обекта/обектите, уговорени по-

долу в настоящия договор. 

Чл. 1. (1) ДОСТАВЧИКЪТ 

продава, а КЛИЕНТЪТ купува 

количествата нетна активна 

електрическа енергия с 

показатели за качество на 

електроснабдяването, одобрени 

от КЕВР с решение № ... за 

обекта/обектите, уговорени по-

долу в настоящия договор. 

Сдружението предлага чл. 1, ал. 1 

от проекта на договора да се 

измени като се допълни, че 

електрическата енергия, която 

клиентът ще закупува, ще отговаря 

на изискванията за показателите за 

качество, одобрени от КЕВР. 

Предложението не се приема. 
Изпълнението на показателите за 

качество на електрическата енергия 

се осигурява от съответното 

електроразпределително дружество 

и няма връзка с дейността на 

доставчика в качеството му на 

титуляр на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

Чл. 2. 

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Чл. 2. (2) За целите на 

първоначална регистрация на 

пазара по свободно договорени 

цени, КЛИЕНТЪТ се съгласява 

ДОСТАВЧИКЪТ да сключи от 

негово име и за негова сметка 

договори със съответния 

мрежови оператор и с 

доставчика от последна 

инстанция, както и да подаде 

заявлението за първоначална 

регистрация. 

Чл. 2. (2) За целите на 

първоначална регистрация на 

пазара по свободно договорени 

цени, КЛИЕНТЪТ се съгласява 

и упълномощава 

ДОСТАВЧИКА да сключи от 

негово име и за негова сметка 

договори със съответния 

мрежови оператор и с 

доставчика от последна 

инстанция. КЛИЕНТЪТ се 

съгласява, че за сключването на 

договор с доставчика от 

последна инстанция 

ДОСТАВЧИКЪТ има право да 

договоря сам със себе си. 

Дружеството счита, че с 

предложената редакция се 

уточнява, че клиентът освен, че се 

съгласява, също така и 

упълномощава доставчика да 

сключи горепосочените договори. 

Тази редакция отразява последните 

промени в чл. 95, ал. 6 от Закона за 

енергетиката (ДВ, бр. 57 от 2020 г., 

в сила от 26.06.2020 г.), съгласно 

който при първоначална 

регистрация на пазара на 

електрическа енергия, с договора 

за доставка клиентът 

упълномощава доставчика да 

сключи от негово име и за негова 

Предложението по чл. 2, ал. 2 се 

приема по принцип. Чл. 2, ал. 2 се 

изменя така: 

Чл. 2. (2)  За целите на първоначална 

регистрация на пазара по свободно 

договорени цени, КЛИЕНТЪТ се 

съгласява и упълномощава 

ДОСТАВЧИКА да сключи от негово 

име и за негова сметка договори със 

съответния мрежови оператор и с 

доставчика от последна инстанция, 

както и да подаде заявлението за 

първоначална регистрация, в случай, 

че такава не е извършена по 

служебен път. 
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сметка договори със съответния 

оператор на мрежата и с 

доставчика от последна инстанция, 

както и да подаде заявлението за 

първоначална регистрация. 

За да се осигури снабдяването на 

големия брой засегнати клиенти 

при условията на § 15, ал. 3 от ПЗР 

на ЗЕ, считано от 01.10.2020, и 

същевременно - спазването на 

основните правила на пазара на 

електрическа енергия (финансов 

сетълмент на месечна база), ще се 

наложи мрежовият оператор 

служебно да извърши регистрация 

на тези клиенти в съответната 

балансираща група на доставчика. 

Това означава, че към 01.10.2020 г. 

фактически ще е налице 

регистрация на пазара по свободно 

договорени цени без да е подадено 

заявление за първоначална 

регистрация. В тази връзка 

предлагаме в ал. 2 да отпадне 

текста „както и да подаде 

заявлението за първоначална 

регистрация". 

С предложената редакция също 

така се цели уточняване и на 

ситуацията, когато досегашният 

доставчик на клиента, с когото се 

сключва типовия договор, е 

едновременно и доставчик от 

последна инстанция за съответната 

Предложението за създаване на 

изр. второ не се приема, с оглед на 

извършеното изменение на чл. 2, 

ал. 2 изр. първо.  
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лицензионна територия. 

Предложението е с оглед спазване 

на разпоредбата на чл. 38 от ЗЗД, 

съгласно който представителят не 

може да договаря от името на 

представлявания нито лично със 

себе си, нито с друго лице, което 

той също представлява, освен ако 

представляваният е дал съгласието 

си за това. Без тази редакция няма 

да може „ЧЕЗ Електро България" 

АД - в качеството му на титуляр на 

лицензия за „търговия с 

електрическа енергия“ да сключи 

договор от името на клиента с 

„ЧЕЗ Електро България“ АД – в 

качеството му на титуляр на 

лицензия за “доставка на 

електрическа енергия от доставчик 

от последна инстанция. 

Чл. 2. 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Продажби“ АД 

Чл. 2. (2) За целите на 

първоначална регистрация на 

пазара по свободно договорени 

цени, КЛИЕНТЪТ се съгласява 

ДОСТАВЧИКЪТ да сключи от 

негово име и за негова сметка 

договори със съответния 

мрежови оператор и с 

доставчика от последна 

инстанция, както и да подаде 

заявлението за първоначална 

регистрация. 

Да отпадне. В случаите на § 15, ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 57 от 

26.06.2020 г.), не е предвидено като 

условие за доставката небитовите 

клиенти да са преминали 

първоначална регистрация на 

свободен пазар. В допълнение, 

законодателят е предвидил и 

случаите, в които небитов клиент 

изобщо да не подпише типовия 

договор - вж. § 15, ал. 3 от ПЗР на 

ЗИДЗЕ. В тази връзка клаузата на 

чл. 2, ал. 2 от проекта на типовия 

Предложението не се приема. 
Доставката на електрическа енергия 

в хипотезата на § 15, ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗЕ не е предмет на образеца 

на типовия договор, който КЕВР 

следва да утвърди. 
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договор трябва да отпадне, тъй 

като тя ще е приложима за малка 

част от клиентите и не решава 

въпроса за останалите. Считаме, че 

първоначалната регистрация на 

свободен пазар в хипотезата на § 

15, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЕ следва 

да се извърши служебно от 

мрежовия оператор. 

Чл. 2 

Изправи се.БГ 

Чл. 2. (2) За целите на 

първоначална регистрация на 

пазара по свободно договорени 

цени, КЛИЕНТЪТ се съгласява 

ДОСТАВЧИКЪТ да сключи от 

негово име и за негова сметка 

договори със съответния 

мрежови оператор и с 

доставчика от последна 

инстанция, както и да подаде 

заявлението за първоначална 

регистрация. 

(3) няма съществуващ текст 

Чл. 2. (2) На основание чл. 95, 

ал. 6 от Закона за енергетиката 

ДОСТАВЧИКЪТ сключва от 

името на КЛИЕНТА и за негова 

сметка договори със съответния 

мрежови оператор и с 

доставчика от последна 

инстанция, както и подава 

заявлението за първоначална 

регистрация. 

(3) В срок от един работен ден 

от сключването на договорите 

по реда на чл. 2, ал. 2 

ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да ги 

предаде на КЛИЕНТА, като за 

целта се подписва писмен 

протокол. 

Изправи се.БГ предлага чл. 2, ал. 2 

от проекта на договор да се измени, 

като се посочи, че на основание чл. 

95, ал. 6 от ЗЕ доставчикът 

сключва от името на клиента и за 

негова сметка договори със 

съответния мрежови оператор и с 

доставчика от последна инстанция, 

както и подава заявлението за 

първоначална регистрация. 

Предложението по ал. 2 не се 

приема. Изричното посочване на 

законовия текст не променя 

разпоредбата по същество и е 

излишно, тъй като последната 

възпроизвежда в голяма степен чл. 

95, ал. 6 от ЗЕ. 

 

Предложението по ал. 3 се приема 

по принцип. Текстът придобива 

следната редакция: 

„(3) След сключването на 

договорите по реда на чл. 2, ал. 2, 

при поискване ДОСТАВЧИКЪТ е 

длъжен да ги изпрати на КЛИЕНТА 

по електронен път или да осигури 

възможност за получаването им на 

място в център за обслужване на 

клиенти.“ 

Чл. 3 

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ има 

право: 

2. в предвидените в Закона за 

енергетиката случаи да поиска 

от оператора на съответната 

Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ има 

право: 

2. в предвидените в Закона за 

енергетиката случаи да поиска 

от оператора на съответната 

С тази редакция се цели да се 

уточни, че КЛИЕНТЪТ следва да 

възстанови разходите във връзка с 

преустановяването на преноса на 

електрическа енергия и/или с 

Предложението не се приема. 
Въпросите, свързани с 

отговорността за вреди, респективно 

със задължението за 

заплащане/възстановяване на 
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електроразпределителна мрежа 

преустановяване на преноса на 

електрическа енергия към 

обекта/обектите на КЛИЕНТА 

при спазване на настоящия 

договор и действащото 

законодателство; 

електроразпределителна мрежа 

преустановяване на преноса на 

електрическа енергия към 

обекта/обектите на КЛИЕНТА 

при спазване на условията на 

настоящия договор и 

действащото законодателство, 

като ДОСТАВЧИКЪТ не 

отговаря пред КЛИЕНТА за 

вреди, причинени от това 

преустановяване. Всички 

разходи и такси, заплатени от 

ДОСТАВЧИКА на оператора на 

съответната 

електроразпределителна мрежа 

във връзка с преустановяването 

и/или възстановяването на 

захранването, са за сметка на 

КЛИЕНТА и следва да бъдат 

възстановени от него. 

възстановяването на захранването 

на обекта/обектите на клиента. 

разходи и такси във връзка с 

преустановяването/възстановяването 

на снабдяването с електрическа 

енергия, следва да се уредят в 

зависимост от конкретния случай 

съгласно действащото 

законодателство. В тази връзка 

предложението на дружеството не 

осигурява равнопоставеност в 

отношенията между страните, 

доколкото предвижда отговорност 

да се носи винаги само от клиента. 

Чл. 4 

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ се 

задължава: 

5. да уведомява КЛИЕНТА в 

срок от 3 (три) работни дни 

при: невъзможност или 

забавяне на изпълнението на 

задълженията му по договора; 

промяна в лицата, които го 

представляват или са 

упълномощени да извършват 

действия по изпълнението на 

договора; промяна в данните, 

необходими при издаване на 

Да отпадне. В действащата нормативна уредба 

няма подобни задължения за 

крайния снабдител, от когото до 

този момент тези клиенти са 

снабдявани. Ненужно и водещо 

само до допълнителен разход е 

ДОСТАВЧИКЪТ да уведомява 

всички небитови клиенти при 

промяна на представляващите или 

при промяна на упълномощените 

лица. Също така е ненужно и 

уведомяването на КЛИЕНТА при 

промяна на данните за 

Предложението не се приема. 

Текстът е свързан с разпоредбата на 

чл. 6, т. 2 от проекта на договор, 

където се съдържат идентични 

задължения за крайния клиент. В 

допълнение следва да се отбележи, 

че клаузата дава възможност на 

дружеството да спази това свое 

задължение и чрез обявяване на 

информацията на своята интернет 

страница, без да уведомява всеки 

един клиент поотделно. 



 

 

 

стр. 6 от 28 

фактури или в номерата на 

банковите си сметки; промяна 

в данните за кореспонденция и 

други чрез писмено 

уведомление или уведомление 

на интернет страницата на 

ДОСТАВЧИКА; 

фактуриране и банковите сметки 

на ДОСТАВЧИКА с оглед на това, 

че ДОСТАВЧИКЪТ е този, който 

издава фактури към КЛИЕНТА, а 

не обратното, и съответно може 

автоматично да ги актуализира, без 

да е необходимо изрично 

уведомяване на КЛИЕНТА. Също 

така предвиденият срок от 3 /три/ 

работни дни е изключително 

кратък с оглед големия брой 

клиенти, които след 01.10.2020 г. 

ще бъдат снабдявани по този типов 

договор. 

Чл. 4 

Изправи се.БГ 

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ се 

задължава: 

2. да изготвя прогноза за 

очакваното потребление на 

електрическа енергия от името 

на КЛИЕНТА; 

4. да уведомява КЛИЕНТА при 

всяка предстояща промяна в 

цената по чл. 7 от договора; 

6. да предоставя на КЛИЕНТА 

поисканите и уговорени в 

настоящия договор 

информация, данни или 

документи в срок от 3 (три) 

работни дни от писменото им 

поискване. 

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ се 

задължава: 

2. да изготвя прогноза за 

очакваното потребление на 

електрическа енергия от името 

на КЛИЕНТА за период от ... до 

... както и писмено да я 

предоставя на КЛИЕНТА при 

поискване; 

4. писмено да уведомява 

КЛИЕНТА при всяка 

предстояща промяна в цената по 

чл. 7 от договора; 

6. В случай на съмнения за 

неточна сметка за доставената 

електрическа енергия, при 

писмено поискване от 

КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ 

незабавно/в срок от 1 работен 

Сдружението предлага в чл. 4, т. 2 

от проекта на договор да се уточни 

за какъв период се отнася 

изготвянето на прогнозата за 

очакваното потребление на 

електрическа енергия, кога и по 

какъв ред се представя от 

доставчика на клиента. 

Предлага също към чл. 4, т. 4 от 

проекта на договор да се добави, че 

доставчикът писмено уведомява 

клиента. 

Предлага и създаването на нова 

точка 6, в която да се посочи, че 

при писмено поискване от клиента 

в случай на съмнения за неточна 

сметка за доставената 

електрическа енергия доставчикът 

незабавно или в срок от 1 работен 

Предложението по т. 2 не се 

приема. По силата на чл. 1, ал. 2 от 

проекта на договор се предвижда 

клиентът да прехвърли на 

доставчика отговорността за 

балансиране на обекта/обектите, 

посочени в договора, като разходите 

за небаланси, които клиентът следва 

да заплати на доставчика, са 

включени в цените за активна 

електрическа енергия по чл. 7 от 

договора. В тази връзка 

доставчикът, в качеството си на 

координатор на стандартна 

балансираща група, е задължен да 

изпраща на независимия преносен 

оператор (НПО) сумарна прогноза за 

потребление за всеки период на 

сетълмент в балансиращата група по 
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ден уведомява 

електроразпределителното 

предприятие; 

 

Съществуващата т. 6 става т. 7. 

ден уведомява 

електроразпределителното 

предприятие. Съществуващата т. 6 

става т. 7. 

утвърден образец (TPS file) и 

посочен достъп до системата за 

администриране на пазара (MMS), 

като графиците за потребление се 

изпращат в деня, предхождащ деня 

на доставка, и в деня на доставка и 

съдържат информация за 

количеството електрическа енергия 

за всеки интервал на доставка, което 

съответният обект на потребител ще 

доставя/потребява от мрежата (чл. 

77, ал. 13 и 14 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия). 

Изискването за прогнозиране на 

потреблението на клиентите е във 

връзка единствено с реализирането 

на отговорността за балансиране и 

има за цел да обезпечи изготвянето 

на месечния сетълмент от НПО, 

който най-общо представлява 

разликата от съпоставянето на 

прогнозното потребление с реалното 

такова съгласно предоставените от 

съответния мрежови оператор данни 

от измерването, отчетени от 

средствата за търговско измерване. 

Следва да се има предвид, че 

клиентите по настоящия договор са 

непреки членове в балансиращата 

група на доставчика, тоест за 

тяхното прогнозно потребление не 

се изготвят индивидуални графици, 

а агрегирани такива, които включват 

общата консумация на всички тях. 
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Предвид гореизложеното, отчитайки 

генерирания от действията на 

координатора огромен обем от 

информация, която по своя характер 

е прогнозна, и с оглед факта, че от 

една страна клиентът заплаща 

енергията по електромер, а от друга 

същият не търпи никакви финансови 

или други негативи от изготвянето и 

изпращането на прогнозни графици, 

липсва какъвто и да било легитимен 

интерес тези данни да бъдат 

предоставяни на клиентите, още 

повече, че това ще доведе до 

напълно излишни разходи по 

администриране за доставчика. 

 

Предложението по т. 4 не се 

приема. Такова уточнение е 

излишно предвид факта, че 

доставчикът няма право да променя 

едностранно цената по договора, а 

същата съгласно чл. 12, т. 1 се 

изменя само по взаимно съгласие на 

страните, изразено в писмена форма. 

 

Предложението за създаване на 

нова т. 6 не се приема. Неточности 

във фактурирането могат да 

възникнат не само в резултат от 

сгрешени данни от измерването и не 

е целесъобразно при всяко съмнение 

в достоверността на сметката 

доставчикът да е задължен винаги да 
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уведомява мрежовия оператор. 

Чл. 5 

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Чл. 5. Клиентът има право: 

1. да избира вид на фактурата – 

хартиена или електронна и 

начина на получаването й; 

3. да поиска извършване на 

проверка в случай на съмнения 

за неточна сметка за 

доставената електрическа 

енергия; 

Чл. 5. Клиентът има право: 

1. да избира вид на фактурата – 

хартиена или електронна и 

начина на получаването й. В 

случай, че КЛИЕНТЪТ не 

избере вида на фактура, 

ДОСТАВЧИКЪТ има право да 

му изпрати електронна фактура; 

3. да поиска извършване на 

проверка на сметка чрез 

подаване на жалба по реда на 

раздел VIII от настоящия 

договор; 

Предложената редакция на т. 1 е с 

оглед уреждане на отношенията в 

случай, че клиентът не заяви 

изрично в какъв вид иска да 

получава своята фактура. 

 

Предложената редакция по т. 3 има 

за цел постигане на яснота и 

избягване на евентуални спорове 

по кой ред се разглеждат жалбите 

на клиента. 

Предложението по т. 1 не се 

приема, във връзка с направените 

допълнения в чл. 24. 

 

Предложението по т. 3 се приема. 

Чл. 5 

„ЕВН България 

Електроснабдяване" 

ЕАД 

Чл. 5. Клиентът има право: 

1. да избира вид на фактурата – 

хартиена или електронна и 

начина на получаването й; 

Чл. 5. Клиентът има право: 

1.  да избира вид на фактурата – 

хартиена или електронна и 

начина на получаването й. При 

условие, че КЛИЕНТЪТ не е 

заявил начин за получаване на 

фактури, страните се съгласяват 

фактурата да бъде предоставяна 

при плащане на дължимите 

суми. 

Причината да предложат тези 

изменения е, че досегашният опит 

на ЕВН ЕС сочи, че повечето 

клиенти не упражняват по изричен 

начин правото да изберат вида на 

фактуриране или пък начин на 

уведомяване преди прекъсване 

Съответно, за (тези клиенти. чрез 

предложените допълнения, 

предлагаме да запазим действащия 

начин за фактуриране и 

уведомяване за преустановяване на 

снабдяването при доставка от 

краен снабдител. 

Следва да се отчете и фактът, че 

при едновременното прехвърляне 

на голям брой (вероятно десетки 

хиляди) клиенти от 01.10.2020 г. от 

регулиран пазар на пазар по 

Предложението не се приема, във 

връзка с направените допълнения в 

чл. 24. 
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свободно договорени цени, 

включително и при ползване на 

типов договор, задължението за 

задължително писмено 

уведомяване ще доведе до 

значителни непредвидени разходи 

за търговеца. 

Чл. 5 

Изправи се.БГ 

Чл. 5. Клиентът има право: 

6. да подава жалби по реда на 

раздел VIII от договора. 

Чл. 5. Клиентът има право: 

6. да получава непрекъснато 

електрическа енергия с 

показатели за качество на 

електроснабдяването, одобрени 

от КЕВР с решение № 

........................ 

 

Съществуващата т. 6 става т. 7. 

Не са посочени конкретни мотиви. Предложението не се приема във 

връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 6 

Асоциация свободен 

енергиен пазар 

(АСЕП) 

Чл. 6. КЛИЕНТЪТ се 

задължава: 

3. да предоставя на 

ДОСТАВЧИКА поисканите и 

уговорени в договора 

информация, данни или 

документи в срок от 3 (три) 

работни дни от писменото им 

поискване; 

Чл. 6. КЛИЕНТЪТ се 

задължава: 

3. да предоставя на 

ДОСТАВЧИКА поисканите и 

уговорени в договора 

информация, данни или 

документи в срок от 10 (десет) 

работни дни от писменото им 

поискване; 

Според АСЕП предвиждането на 

по-дълъг срок е необходимо за да 

може клиентът да реагира 

своевременно без да попада в 

хипотеза на неизпълнение на 

договора за доставка. 

Предложението не се приема. 
Естеството на информацията, която 

следва да бъде предоставена от 

клиента, не налага и не обосновава 

въвеждането на толкова дълъг срок. 

Чл. 7. 

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Чл. 7. (1) ДОСТАВЧИКЪТ 

продава измерената активна 

електрическа енергия на 

КЛИЕНТА по цената/тарифен 

план и за обект/обекти, както 

следва: 

(6) няма съществуващ текст. 

Чл. 7. (1) ДОСТАВЧИКЪТ 

продава доставената активна 

електрическа енергия на 

КЛИЕНТА по цената/тарифен 

план и за обект/обекти, както 

следва: 

(6) КЛИЕНТЪТ се задължава да 

Дружеството предлага в чл. 7, ал. 1 

думата „измерената“ да се замени с 

„доставената“. Лицензионно 

задължение на съответния мрежови 

оператор е да измерва и отчита 

пренесената електрическа енергия 

до обекта на клиента. Правилата за 

Предложението по ал. 1 се приема. 

 

Предложението за нова ал. 6 се 

приема по принцип. В тази връзка 

в чл. 7 се създава ал. 6: 

Чл. 7. (6) Освен цените по ал. 4 

КЛИЕНТЪТ заплаща на 
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заплаща дължимите суми за 

мрежови услуги, такси и 

добавки, акциз и ДДС, както и 

каквито и да било други свои 

задължения, съгласно 

действащото законодателство и/ 

или решение на съответния 

компетентен орган. 

измерване на количеството 

електрическата енергия 

предвиждат хипотези, при които 

данните за пренесена ел.енергия не 

са измерени, а са предоставени 

заместващи данни. В този смисъл 

доставчикът на ел. енергия 

фактурира дължимите суми въз 

основа на данните, предоставени 

му от мрежовия оператор без да 

изследва те измерени ли са или са 

някакъв вид заместващи данни. 

Корекцията цели избягване на 

евентуални спорове относно това 

дали количествата, които са 

фактурирани са тези, които са 

„измерени". 

 

Според дружеството с 

предложената нова ал. 6 се внася 

яснота, че клиентът дължи 

заплащане на изброените суми, 

независимо, че не са включени в 

цената по ал. 4. 

ДОСТАВЧИКА и цените за 

мрежови услуги, цената за 

задължения към обществото, както и 

всички други дължими нормативно 

определени и/или утвърдени 

добавки, включително акциз и ДДС. 

Чл. 7 

„ЕВН България 

Електроснабдяване“ 

ЕАД 

Чл. 7. (3) ДОСТАВЧИКЪТ 

обявява на своята интернет 

страница цени за всички 

тарифи по отделните тарифни 

планове, в случай че предлага 

такива, не по-късно от 5-то 

(пето) число на месеца, 

предхождащ месеца, от който 

съответните цени влизат в 

Чл. 7. (3) ДОСТАВЧИКЪТ 

обявява на своята интернет 

страница цени за всички тарифи 

по отделните тарифни планове, 

в случай че предлага такива, не 

по-късно от 3 (три) работни дни 

преди края на месеца, 

предхождащ месеца, от който 

съответните цени влизат в сила. 

Мотивите за това предложение се 

базират на разбирането, че 

независимо дали срокът за 

обявяване на цената е 5-то или 25-

то число, дружеството ползва 

прогнозни борсови цени за 

определяне на крайните цени, 

доколкото търговецът няма как да 

разполага със сигурност относно 

Предложението се приема. 
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сила. борсовата цена преди момента на 

доставка. Проблемът, който се 

създава е, че борсовите цени са 

силно динамични и колкото по-

напред във времето се извършва 

прогнозиране, толкова по-голяма е 

вероятността прогнозата сериозно 

да се разминава от реално 

постигнатата цена.  

Също така, клиентите които, 

служебно ще бъдат прехвърлени 

към търговските лицензни на 

крайните снабдители, ще 

получават електрическа енергия по 

типов договор най-късно до 30 

06.2021 г. Това означава, че с 

наближаването на крайната дата 

все по голям брой от тези клиенти 

ще избират друг доставчик, за да 

избегнат причисляване към 

доставчик от последна инстанция. 

В резултат, натрупаните суми за 

изравняване заради разликите 

между прогнозната борсова цена и 

реално постигнатата цена ще се 

разпределят между непрекъснато 

намаляващ брой клиенти, което би 

довело до значителни колебания в 

цената за клиентите на месечна 

база. 

Допълнително, ако дружеството е 

задължен да обявява цената на 5-то 

число, то рисковата премия, която 

представлява елемент от 
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ценообразуването за крайните 

клиенти, ще е по-висока от 

премията в предложения вариант. 

Една от причините е, че към 5-то 

число съставът на балансиращата 

група на доставчика ще е все още 

неизвестен, тъй като клиентите 

могат да сменят доставчика си до 

10-то число. 

Чл. 7 

АСЕП 

Чл. 7. (1) ДОСТАВЧИКЪТ 

продава измерената активна 

електрическа енергия на 

КЛИЕНТА по цената/тарифен 

план и за обект/обекти, както 

следва: 

...................................................... 

(посочват се цени/тарифни 

планове и се описват обектите 

на КЛИЕНТА и номерата на 

точките на измерване, ИТН)  

(2) КЛИЕНТЪТ има право да 

иска промяна на 

цената/приложимия тарифен 

план. При съгласие на 

ДОСТАВЧИКА, промяната 

влиза в сила от началото на 

следващия отчетен период. 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ обявява 

на своята интернет страница 

цени за всички тарифи по 

отделните тарифни планове, в 

случай че предлага такива, не 

по-късно от 5-то (пето) число 

Няма предложен конкретен 

текст. 

Според асоциацията в образеца на 

типов договор не се предвижда 

фиксирана цена за доставка на 

електроенергия за целия срок на 

договора, което не е в защита на 

интереса на крайните клиенти. Чл. 

4 регламентира доставчикът 

единствено да уведоми клиента 

при всяка промяна в цената на 

договора. Проектът не 

регламентира дори минимален 

срок за това уведомяване, който да 

бъде достатъчно дълъг, така че 

потребителят да може да извърши 

процедурата по смяна на 

доставчик, без да е принуден да 

продължи да бъде клиент при 

несъгласие за тази ценова промяна 

или да отиде на ДПИ (минимален 

срок трябва да бъде 30 дни).  

Тъй като този тип договорни 

отношения, регламентирани в 

Типовия договор, са въведени в 

Закона за енергетика като 

Предложението не се приема. 
Цената по договора важи за целия 

срок на договора, като същата не 

може да се променя едностранно 

нито от клиента, нито от доставчика. 

Съгласно чл. 12, т. 1 от договора 

изменение в цената е възможно само 

по взаимно съгласие на страните по 

сделката, изразено в писмена форма. 
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на месеца, предхождащ месеца, 

от който съответните цени 

влизат в сила. 

(4) Цената/тарифния план по 

ал. 1, както и цените по ал. 3, 

са цени за активна 

електрическа енергия и 

включват в стойността си 

разходите за балансиране на 

обектите на КЛИЕНТА. 

(5) Цените по ал. 4 не 

включват в стойността си 

цените за мрежови услуги, 

цената за задължения към 

обществото, както и всички 

други дължими нормативно 

определени и/или утвърдени 

добавки, включително акциз и 

ДДС. 

своеобразен защитен механизъм за 

крайните клиенти до 30 юни 2021 

г, поради кратките срокове за избор 

на доставчик на свободен пазар и 

провеждане на обществена 

информационна кампания, АСЕП 

настоява да се положат 

необходимите усилия от 

Регулатора за ценова защита на 

малките стопански потребители. 

Възможни мерки в тази посока е 

или фиксиране на цената за целия 

срок на договор, или въвеждането 

на хипотези при които може да 

бъде променяна (като обвързването 

й под някаква форма с 

постигнатите цени на едро на 

БНЕБ ЕАД и отклонението им от 

Прогнозната пазарна цена за този 

период). 

Чл. 7 

Изправи се.БГ 

Чл. 7. (1) ДОСТАВЧИКЪТ 

продава измерената активна 

електрическа енергия на 

КЛИЕНТА по цената/тарифен 

план и за обект/обекти, както 

следва: 

...................................................... 

(посочват се цени/тарифни 

планове и се описват обектите 

на КЛИЕНТА и номерата на 

точките на измерване, ИТН). 

(5) Цените по ал. 4 не 

включват в стойността си 

Чл. 7. (1) ДОСТАВЧИКЪТ 

продава измерената активна 

електрическа енергия на 

КЛИЕНТА по цената/тарифен 

план и за обект/обекти, както 

следва: 

...................................................... 

(посочват се цени/тарифни 

планове и се описват обектите 

на КЛИЕНТА и номерата на 

точките на измерване, ИТН). 

Цената/тарифният план е в 

български лева. 

Изправи се.БГ предлага към чл. 7, 

ал. 1 от проекта на договора да се 

добави, че цените се договарят 

само в официалната парична 

единица на територията на 

България - български лев. 

Предлага също ал. 5 от проекта да 

се измени, като бъдат конкретно 

посочени всички дължими цени, 

акцизи, данъци и др., които 

клиентът дължи, освен 

договорената цена по чл. 7, ал. 1. 

При изменение на стойностите по 

Предложението по ал. 1 се приема. 

 

Предложението по ал. 5 и ал. 6 не 

се приема. Утвърдените от КЕВР 

цени, посочени в чл. 7, ал. 5, в 

редица случаи търпят изменения по 

време на ценовия период, поради 

което е нецелесъобразно да се 

посочват конкретни стойности. 

Освен това всички ценови решения 

на Комисията се публикуват на 

интернет страницата ѝ, която е със 

свободен достъп. По отношение 
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цените за мрежови услуги, 

цената за задължения към 

обществото, както и всички 

други дължими нормативно 

определени и/или утвърдени 

добавки, включително акциз и 

ДДС. 

(6) няма съществуващ текст 

(5) Към цените по ал. 4 

КЛИЕНТЪТ заплаща: 

- Цена за задължения към 

общество .... лв./кВтч, без ДДС; 

- Цена за мрежови такси за 

достъп и пренос през 

електропреносната система .... 

лв./кВтч, без ДДС; 

- Цена за пренос и достъп до 

мрежа ниско напрежение .... 

лв./кВтч, без ДДС; 

- Акциз .... лв./кВтч; 

- ДДС ... %. 

(6) ДОСТАВЧИКЪТ се 

задължава писмено да уведоми 

КЛИЕНТА, ако цените по ал. 5 

бъдат изменени с решения на 

КЕВР и съответен нормативен 

акт по време на срока на 

договора. 

ал. 5 настоява доставчикът да има 

задължение да уведоми клиента, за 

което предлага създаването на ал. 

6. 

размера на дължимия акциз и ДДС, 

следва да се има предвид, че той е 

регламентиран в Закона за акцизите 

и данъчните складове, респективно в 

Закона за данъка върху добавената 

стойност. Евентуална бъдеща 

промяна налага изменение на 

съответния закон, което се 

обнародва в Държавен вестник, 

който е публично и безплатно 

достъпен в интернет. 

Чл. 8 

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Чл. 8. (1) За всеки отчетен 

период ДОСТАВЧИКЪТ 

издава и изпраща на 

КЛИЕНТА фактура за 

дължимите суми в срок до 15 

(петнадесет) дни след 

получаване на измерените 

стойности активна 

електрическа енергия от 

мрежовия оператор. 

Чл. 8. (1) За всеки отчетен 

период ДОСТАВЧИКЪТ издава 

и изпраща на КЛИЕНТА 

фактура за дължимите суми 

след получаване на измерените 

стойности активна електрическа 

енергия от мрежовия оператор и 

в срок до края на месеца 

следващ отчетния. 

Аргументите за предложената 

редакция са, че повечето клиенти 

ще са с повече от един обект, които 

се отчитат през различен период от 

месеца и, за да се включат в общата 

фактура по договора, следва да се 

изчакат всички отчети от мрежовия 

оператор. В тези случаи няма да 

може да бъде спазен предвиденият 

15 дневен срок е първоначалната 

редакция на текста. 

Предложението се приема. 

Чл. 8 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Няма съществуващ текст Чл. 8, ал. 3 При възникнали 

задължения на КЛИЕНТА на 

Междинни плащания съществуват 

и в общите условия на крайните 
Предложението не се приема. 
Общите условия на крайните 
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Продажби“ АД стойност над 360 лв. с ДДС 

н/или отчетена консумация над 

1300 кВтч в рамките на един 

отчетен период, 

ДОСТАВЧИКЪТ има право да 

издава фактури за междинни 

плащания. Сумите по фактурите 

за междинни плащания следва 

да не надвишават 50% от 

стойността на използваните през 

предходния отчетен период 

количества електрическа 

енергия. 

снабдители, и в много от 

договорите на доставчиците на 

свободен пазар. Заедно с 

премахването и на възможността за 

изискване на гаранционно 

обезпечение при нередовни 

плащания (също част от общите 

условия на крайните снабдители), 

типовият договор се явява по-

благоприятен от дългогодишните 

условия на доставка, които 

клиентите са ползвали на 

регулиран пазар и които биха 

получили при много доставчици на 

свободния пазар. В същото време, 

снабдяването по § 15, ал. 2-4 от 

ПЗР на ЗИДЗЕ е дейност с много 

по-голям пазарен риск. В случай че 

КЕВР не желае да наложи еднакъв 

модел за определянето на 

междинните плащания за 

различните лицензионни 

дружества, то в типовия договор 

може да се предвиди поне право на 

доставчика да въведе междинни 

плащания, като схемата на плащане 

се обявява по реда, по който се 

обявява цената за доставка по 

типовия договор. 

снабдители са одобрени през 2007 г., 

когато техни клиенти са били и 

клиентите с обекти, присъединени 

на ниво средно напрежение, и 

именно във връзка с тези клиенти 

следва да се разглеждат и 

предвидените междинни плащания. 

Този извод се подкрепя от факта, че 

клиентите на средно напрежение 

поначало са със значителна 

консумация, поради което липсата 

на възможност за междинни 

плащания може да доведе до 

сериозни затруднения с 

ликвидността на крайния снабдител 

и да създаде риск за финансовата му 

стабилност. Такава опасност не 

съществува по отношение на 

небитовите клиенти с обекти, 

присъединени на ниво ниско 

напрежение. Следва да се има 

предвид също така, че изискването 

за междинни плащания на 

свободния пазар не е масова 

практика, а се прилага по 

изключение и то отново за клиенти с 

действително много голямо 

потребление. Предвид горното, 

въвеждането на такъв механизъм за 

разплащане е неоправдано. 

Чл. 10  

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Чл. 10. (1) При просрочено 

задължение ДОСТАВЧИКЪТ 

отправя до КЛИЕНТА, 

Чл. 10. (1) При просрочено 

задължение ДОСТАВЧИКЪТ 

отправя до КЛИЕНТА 

Основната редакция на тази алинея 

е неизпълнима от ДОСТАВЧИКА. 

Няма как да се удостовери точно на 

Предложението не се приема. Не 

могат да бъдат споделени мотивите 

на дружеството относно 
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писмено предизвестие за 

временно преустановяване на 

снабдяването, като му дава 

срок от 5 (пет) работни дни за 

заплащане на просрочените 

суми. 

предизвестие не по-късно от 3 

дни преди преустановяване на 

снабдяването. 

коя дата е получено от КЛИЕНТА 

известието, с което му се дава 

допълнителен срок от 5 работни 

дни за заплащане на просрочените 

задължения. Съответно, няма как 

да бъде проследено кога точно 

изтича този допълнителен срок за 

плащане. Предложената от нас 

редакция е в съответствие със 

съществуващата до момента 

защита по чл. 38з от Закона за 

енергетиката за тези клиенти, която 

имат и в момента на регулирания 

пазар. Получаването на 

предизвестие не по-късно от три 

дни преди преустановяване на 

захранването гарантира по същия 

начин като основната редакция на 

текста, че тези клиенти ще бъдат 

предупредени своевременно и ще 

могат да заплатят просрочените си 

задължения. 

невъзможността да се удостовери от 

коя дата започва да тече 

допълнителният срок от 5 работни 

дни, тъй като по същата логика не 

би било възможно търговецът да 

удостовери и получаването на 

предизвестие не по-късно от 3 дни 

преди преустановяване на 

захранването. 

Чл. 10 

„ЕВН България 

Електроснабдяване„ 

ЕАД 

Чл. 10. (1) При просрочено 

задължение ДОСТАВЧИКЪТ 

отправя до КЛИЕНТА, 

писмено предизвестие за 

временно преустановяване на 

снабдяването, като му дава 

срок от 5 (пет) работни дни за 

заплащане на просрочените 

суми. 

Чл. 10. (1) При просрочено 

задължение ДОСТАВЧИКЪТ 

отправя до КЛИЕНТА, писмено 

или по избран от клиента начин 

(SMS, E-mail, информация на 

интернет страницата на 

ДОСТАВЧИКА и др.), 

предизвестие за временно 

преустановяване на 

снабдяването, като му дава срок 

от 5 (пет) работни дни за 

С предложените допълнения се 

цели да се запази  действащият 

начин за уведомяване за 

преустановяване на снабдяването 

при доставка от краен снабдител за 

клиентите, които не упражнят 

правото си да изберат начин на 

уведомяване преди прекъсване. 

Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-долу. 
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заплащане на посочените суми. 

Чл. 10 

Изправи се.БГ 

Чл. 10. (1) При просрочено 

задължение ДОСТАВЧИКЪТ 

отправя до КЛИЕНТА, 

писмено предизвестие за 

временно преустановяване на 

снабдяването, като му дава 

срок от 5 (пет) работни дни за 

заплащане на просрочените 

суми. 

Чл. 10. (1) При просрочено 

задължение ДОСТАВЧИКЪТ 

отправя до КЛИЕНТА, писмено 

предизвестие за временно 

преустановяване на 

снабдяването, като му дава срок 

от 10 (десет) работни дни за 

заплащане на просрочените 

суми. 

Сдружението предлага в чл. 10, ал. 

1 от проекта на договор срокът да 

бъде определен на 10 работни дни 

предвид коронавирусната 

инфекция и затрудненото 

финансово положение, в което се 

намират малките и средни 

предприятия към момента. 

Предложението не се приема. 
Предложеният срок от 10 работни 

дни не отчита интересите на 

доставчика, чиято финансова 

отговорност към мрежови оператори 

и Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ не е 

поставена в зависимост от реално 

събраните средства от клиентите. В 

този смисъл КЕВР счита 

предвидения 5-дневен срок за 

напълно достатъчен и балансиран. 

Чл. 11 

Изправи се.БГ 

Чл. 11. ДОСТАВЧИКЪТ 

отправя искане до съответния 

мрежови оператор за 

възстановяване на преноса на 

електрическа енергия след 

отпадане на основанието 

преустановяване на 

снабдяването, както и след 

заплащане от КЛИЕНТА на 

всички суми, дължими към 

ДОСТАВЧИКА и/или към 

съответния мрежови оператор, 

във връзка със заявката за 

преустановяване и/или 

възстановяване на 

снабдяването, независимо от 

физическото изпълнение на 

искането за прекъсване на 

електрозахранването. 

Чл. 11. ДОСТАВЧИКЪТ 

незабавно отправя искане до 

съответния мрежови оператор за 

възстановяване на преноса на 

електрическа енергия след 

отпадане на основанието 

преустановяване на 

снабдяването, както и след 

заплащане от КЛИЕНТА на 

всички суми, дължими към 

ДОСТАВЧИКА и/или към 

съответния мрежови оператор, 

във връзка със заявката за 

преустановяване и/или 

възстановяване на снабдяването, 

независимо от физическото 

изпълнение на искането за 

прекъсване на 

електрозахранването. 

Изправи се.БГ предлага в чл. 11 от 

проекта на договора да се определи 

срок за доставчика, в който той да 

бъде задължен да отправи 

съответното искане до мрежовия 

оператор. 

Предложението се приема. 
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Чл. 12 

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Чл. 12 Договорът се изменя 

и/или допълва: 

1. по взаимно съгласие на 

СТРАНИТЕ, изразено в 

писмена форма, по отношение 

уговорената цена/тарифен план 

и/или обектите на КЛИЕНТА; 

2. автоматично при промяна в 

нормативната уредба; 

3. при промяна на 

собственика/ползвателя/наемат

еля на обектa/обектите, 

посочени в настоящия договор. 

Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството счита, че смяната на 

собствеността или правото на 

ползване следва да води до 

прекратяване на договора, а не до 

неговото изменение и/или 

допълнение. Смяната на 

собственост на обект на свободния 

пазар се администрира от 

оператора на съответната 

разпределителна мрежа и за новият 

собственик/ползвател е приложима 

разпоредбата на чл. 102а от 

Правилата за търговия с 

електрическа енергия. Новият 

собственик/ползвател следва да 

избере доставчик по свободно 

договорени цени, в противен 

случай ще бъде снабдяван от 

доставчик от последна инстанция. 

Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-долу. 

Чл. 12 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Продажби“ АД 

Чл. 12 Договорът се изменя 

и/или допълва: 

1. по взаимно съгласие на 

СТРАНИТЕ, изразено в 

писмена форма, по отношение 

уговорената цена/тарифен план 

и/или обектите на КЛИЕНТА; 

2. автоматично при промяна в 

нормативната уредба; 

3. при промяна на 

собственика/ползвателя/наемат

еля на обектa/обектите, 

посочени в настоящия договор. 

чл. 12 Договорът се изменя 

и/или допълва: 

1. по взаимно съгласие на 

СТРАНИТЕ, изразено в писмена 

форма, по отношение на 

приложимия тарифен план или 

обектите на КЛИЕНТА. 

Неприложимо е по условията на 

типов договор доставчикът да 

предложи индивидуална цена на 

даден клиент, по която да се 

споразумеят взаимно, тъй като това 

ще е неравноправно спрямо 

останалите, съответно тук следва 

да остане само „приложимия 

тарифен план“. 

Разграничение на цена и тарифен 

план следва да се направи и при 

изписването в чл. 5, т. 5, чл. 7, ал. 

1, чл. 7, ал. 2 и чл. 7, ал. 4. 

Предложението не се приема във 

връзка с изложени по-горе 

аргументи. При условията на 

свободен пазар, за разлика от пазара 

по регулирани от КЕВР цени, 

доставчикът няма задължение да 

предлага еднаква цена за всички 

клиенти, най-малкото поради 

различните им профили на 

потребление, което обстоятелство 

оказва съществено влияние при 

ценообразуването. Следва също така 

да се има предвид, че доставката по 

настоящия типов договор е само 
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една от съществуващите опции пред 

клиента, който свободно и във всеки 

един момент може да избере друг 

доставчик, предлагащ по-изгодни 

условия. 

Чл. 12 

„ЕВН България 

Електроснабдяване“ 

ЕАД 

Чл. 12 Договорът се изменя 

и/или допълва: 

1. по взаимно съгласие на 

СТРАНИТЕ, изразено в 

писмена форма, по отношение 

уговорената цена/тарифен план 

и/или обектите на КЛИЕНТА; 

2. автоматично при промяна в 

нормативната уредба; 

3. при промяна на 

собственика/ползвателя/наемат

еля на обектa/обектите, 

посочени в настоящия договор. 

Чл. 12. „Договорът се изменя 

и/или допълва автоматично при 

промяна в нормативната 

уредба." 

Логиката да отпаднат т. 1 и т. 3 от 

предложения чл. 12 е, че след като 

типовият договор бъде одобрен от 

КЕВР, то правния му характер, 

визиран в § 15, ал 3 от ПЗ? на 

ЗИДЗЕ предполага, че същият не 

може да се изменя освен по 

отношение на цената на 

електрическата енергия. В такъв 

случай, автоматично се изключва 

промяна на условията по договора 

по взаимно съгласие между 

доставчика и купувача. 

На следващо място, 

„прехвърлянето" на обекти към 

търговските лицензни на крайните 

снабдители е еднократно и 

ограничено със срок, доколкото 

тази промяна е в сила единствено 

за обектите, които към 01.10.2020 

г. отговарят на условията по § 15 от 

ПЗР на ЗИДЗЕ. Всяка промяна в 

собствеността, начина на ползване 

или съществуващите 

облигационните отношения за този 

вид обекти следва да доведе до 

сключване на последващ договор с 

друг доставчик на електрическа 

Предложението се приема по 

принцип. Разпоредбата придобива 

следната редакция: 

Чл. 12. Договорът се изменя: 

1. по взаимно съгласие на 

СТРАНИТЕ, изразено в писмена 

форма, по отношение уговорената 

цена/тарифен план; 

2. автоматично при промяна в 

нормативната уредба. 

 

В връзка с изменението на чл. 12 

се изменя и чл. 13, както следва: 

Чл. 13. (1) Настоящият договор се 

прекратява: 

1. едностранно с писмено 

уведомление от КЛИЕНТА без да 

дължи неустойка за това; 

2. едностранно от ДОСТАВЧИКА 

при неизпълнение в срок два или 

повече пъти на задължения на 

КЛИЕНТА по чл. 6, т. 1, с писмено 

предизвестие, в което му дава срок 

от 5 (пет) работни дни;  

3. при изтичане срока на договора; 

4. по взаимно съгласие на 

СТРАНИТЕ, изразено писмено; 

5. при получаване на потвърждение 
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енергия, избран от новия 

собственик, ползвател или 

наемател. Ако такъв доставчик не 

бъде избран, то тези обекти следва 

да се захранват от доставчика от 

последна инстанция. 

от мрежовия оператор за 

осъществена смяна на доставчик и 

координатор, считано от датата, от 

която се осъществява промяната и 

обекта/ите, посочени в договора, 

вече не са част от балансиращата 

група на ДОСТАВЧИКА; 

6. от ДОСТАВЧИКА с писмено 

уведомление при промяна на 

собственика/ползвателя/наемателя 

или при промяна в статута на 

КЛИЕНТА или на обектa/обектите, 

посочени в договора, в случай, че 

тази промяна води до невъзможност 

за изпълнение на настоящия 

договор; 

7. от КЛИЕНТА с писмено 

уведомление при преустановяване 

на присъединяването на 

обект/обекти, като договора запазва 

действието си по отношение на 

другите обекти на КЛИЕНТА, ако 

има такива; 

8. от всяка една от СТРАНИТЕ с 

писмено уведомление при 

прекратяване или отнемане 

лицензията на ДОСТАВЧИКА, при 

откриване на производство по 

ликвидация или несъстоятелност на 

някоя от СТРАНИТЕ, както и при 

настъпване на непреодолима сила, 

довела до спиране на изпълнението 

на настоящия договор по реда на чл. 

20 за повече от 60 (шестдесет) 
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календарни дни.  

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6 

и т. 8 уведомлението/предизвестието 

следва да бъде отправено от 

съответната страна в срок до десето 

число на месеца предхождащ месеца 

на прекратяването. В същия срок 

следва да бъде изразено и 

съгласието по ал. 1, т. 4. 

Прекратяването по изречение първо 

и изречение второ настъпва на 1-во 

число на календарния месец, 

следващ непосредствено месеца на 

получаването на 

уведомлението/предизвестието, 

съответно изразяването на писмено 

съгласие. 

(3) В случаите, когато 

обстоятелствата по ал. 1, т. 6 и т. 7 

са настъпили само по отношение на 

част от обектите на КЛИЕНТА, 

настоящият договор прекратява 

действието си само за тези обекти.  

(4) В случай, че КЛИЕНТЪТ не е 

стартирал процедура по смяна на 

доставчик, която ще приключи до 

изтичане срока на настоящия 

договор, ДОСТАВЧИКЪТ подава 

към съответния мрежови оператор 

искане за смяна на 

доставчик/координатор с доставчик 

от последна инстанция. 

Чл. 12 Чл. 12 Договорът се изменя Няма предложен конкретен АСЕП счита, че трябва да се Предложението не се приема. Не 



 

 

 

стр. 23 от 28 

АСЕП и/или допълва: 

1. по взаимно съгласие на 

СТРАНИТЕ, изразено в 

писмена форма, по отношение 

уговорената цена/тарифен план 

и/или обектите на КЛИЕНТА; 

2. автоматично при промяна в 

нормативната уредба; 

3. при промяна на 

собственика/ползвателя/наемат

еля на обектa/обектите, 

посочени в настоящия договор. 

текст. прецизира текста на чл. 12, т. 2, 

като изрично се уточни, че 

договорите се променят само при 

промени в нормативната уредба, 

пряко касаещи услугата по 

доставка на електроенергия, като 

клиентът трябва да бъде 

предварително уведомен в 

дефиниран времеви период 

(например в срок до 3 дни). 

променя текста по същество и 

създава ненужна административна 

тежест и допълнителни разходи за 

доставчиците. 

Чл. 13 

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Чл. 13. (1) Настоящият договор 

се прекратява: 

2. едностранно от всяка от 

Страните с писмено 

предизвестие до другата 

Страна; 

(4) В случай, че КЛИЕНТЪТ не 

е стартирал процедура по 

смяна на доставчик, която ще 

приключи до изтичане срока 

на настоящия договор, 

ДОСТАВЧИКЪТ подава към 

съответния мрежови оператор 

искане за смяна на 

доставчик/координатор с 

доставчик от последна 

инстанция. 

Чл. 13. (1) Настоящият договор 

се прекратява: 

2. едностранно от всяка от 

Страните с писмено 

предизвестие до другата Страна, 

отправено в срок до десето 

число на месеца предхождащ 

месеца на прекратяването. 

Прекратяването настъпва на 1-

во число на календарния месец, 

следващ непосредствено месеца 

на получаването на 

предизвестието; 

(4) В случай, че КЛИЕНТЪТ не 

е стартирал процедура по смяна 

на доставчик, която ще 

приключи до изтичане срока на 

настоящия договор, 

КЛИЕНТЪТ ще бъде снабдяван 

от доставчик от последна 

инстанция. 

Предложената редакция на ал. 1, т. 

2 е за яснота с оглед на това, че 

прекратяването и възникването на 

договорни отношения на пазара по 

свободно договорени цени е винаги 

от/до 1-во число на съответния 

месец.  

 

По отношение ал. 4 дружеството 

посочва, че смяната на доставчик 

на електрическа енергия с 

доставчик от последна инстанция 

става „служебно“, без подаване на 

заявление от доставчика, тъй като 

попада в изключението на чл. 99, 

ал. 3 от ПТЕЕ. 

Предложението по ал. 1, т. 2 не се 

приема, във връзка с приетата 

редакция на чл. 13 по-горе. 

 

Предложението по ал. 4 не се 

приема. Текстът отразява 

действащата редакция на чл. 62, ал. 

6, изр. 2 (за клиентите с почасово 

измерване) и чл. 104е (за клиентите 

със стандартизирани товарови 

профили) от Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ). В 

този смисъл „искането“ не следва да 

се разглежда като заявление за 

смяна на доставчик, с което се 

инициира описаната в раздел първи 

от глава осма от ПТЕЕ процедура. 
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Чл. 14 

Изправи се.БГ 

Чл. 14. (2) няма съществуващ 

текст. 

Чл. 14. (2) Обезщетението на 

КЛИЕНТА при отклонение от 

допустимите показатели за 

качеството на електрическата 

енергия, утвърдени от КЕВР с 

Решение № ......, се уреждат от 

електроразпределителното 

предприятие, съгласно общите 

му условия за използване на 

електроразпределителните 

мрежи, които са неразделна част 

от сключения договор по чл. 2, 

ал. 2. 

Не са посочени конкретни мотиви. Предложението не се приема, във 

връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 15 

Изправи се.БГ 

Чл. 15. (2) няма съществуващ 

текст. 

Чл. 15. (2) В случай на 

констатирано неточно или 

забавено фактуриране от 

ДОСТАВЧИКА и/или неточна 

сметка за доставена 

електрическа енергия, 

ДОСТАВЧИКЪТ дължи на 

КЛИЕНТА договорено 

обезщетение в размер ........... 

Гражданската платформа предлага 

към чл. 15 от проекта на договора 

да се създаде нова алинея, в която 

да се предвиди компенсация за 

клиента, когато има констатирано 

неточно или забавено фактуриране 

от доставчика и неточна сметка за 

доставена електрическа енергия. 

Предложението не се приема, във 

връзка с изложени по-горе 

аргументи. Отговорността за вреди 

(както на клиента, така и на 

доставчика) е уредена в чл. 14 от 

договора, съгласно който при 

неизпълнение на задълженията по 

настоящия договор всяка от 

страните дължи обезщетение за 

причинените вреди, при условията 

на действащото законодателство. 

Чл. 17 

АСЕП 

Чл. 17. (1) Всеки спор относно 

съществуването и действието 

на настоящия договор, 

включително споровете и 

разногласията относно 

действителността му, 

тълкуването на разпоредбите 

му, прекратяването, 

изпълнението или 

Няма предложен конкретен 

текст. 

АСЕП счита за задължителна 

промяната в чл. 17, ал. 1 от проекта 

на образец на типов договор и 

предлага допълнение на текста, 

което да указва, че при 

невъзможност/нежелание за 

споразумение между двете страни, 

споровете се решават чрез 

българския съд. 

Предложението не се приема. Не е 

необходимо договорът изрично да 

указва, че при непостигане на 

съгласие споровете се решават по 

съдебен ред, съответно подобна 

клауза ще натовари излишно текста 

на договора, тъй като правото на 

справедлив съдебен процес е 

основно право, което е неотменимо. 
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неизпълнението му, ще се 

урежда със споразумение от 

СТРАНИТЕ. 

Чл. 17 

Изправи се.БГ 

Чл. 17. (1) Всеки спор относно 

съществуването и действието 

на настоящия договор, 

включително споровете и 

разногласията относно 

действителността му, 

тълкуването на разпоредбите 

му, прекратяването, 

изпълнението или 

неизпълнението му, ще се 

урежда със споразумение от 

СТРАНИТЕ. 

(2) КЛИЕНТЪТ има право да 

подава жалби, сигнали и 

предложения, както и да 

отправя запитвания по реда и 

съгласно одобрените от КЕВР 

Правила за работа с 

потребители на енергийни 

услуги на 

......................................................

........, в качеството му на 

търговец на електрическа 

енергия, публикувани на 

интернет страницата на 

ДОСТАВЧИКА. 

(3) няма съществуващ текст. 

Чл. 17. (1) Всеки спор относно 

съществуването и действието на 

настоящия договор, 

включително споровете и 

разногласията относно 

действителността му, 

тълкуването на разпоредбите 

му, прекратяването, 

изпълнението или 

неизпълнението му, ще се 

урежда със споразумение от 

СТРАНИТЕ, постигнато от тях 

по справедлив, независим и 

прозрачен начин. 

(2) КЛИЕНТЪТ има право да 

подава жалби, сигнали и 

предложения, както и да 

отправя запитвания по реда и 

съгласно одобрените от КЕВР 

Правила за работа с 

потребители на енергийни 

услуги на ....................................., 

в качеството му на търговец на 

електрическа енергия, 

публикувани на интернет 

страницата на ДОСТАВЧИКА. 

КЛИЕНТЪТ има право на добро 

качество на обслужване и 

обработка на неговите жалби, 

сигнали и предложения. 

Според сдружението в чл. 17, ал. 1 

следва да се подчертае, че 

решаването на споровете във 

връзка с правата и задълженията по 

договора трябва да се основава на 

справедливост, прозрачност и 

независимост. 

Във връзка с разпоредбата на чл. 

17, ал. 2 от проекта на договора 

Изправи се.БГ предлага КЕВР 

незабавно да започне процедура за 

изменение и допълнение на 

Правилата за работа с потребители 

на енергийни услуги, като в тях 

сроковете за отговор на жалби, 

сигнали и др. бъдат намалени до 10 

работни дни. Счита, че в условията 

на договорни пазарни отношения 

между доставчиците и клиентите 

срок за отговор от 30 дни е много 

дълъг и неприемлив. В тази връзка 

е необходимо да се добави, че 

клиентите имат право на добро 

качество на обслужване и 

обработка на техните жалби, 

сигнали и предложения, което 

доставчикът трябва да осигури. 

По отношение предложената ал. 3 

не са посочени конкретни мотиви. 

Предложението по ал. 1 не се 

приема. Не променя текста по 

същество. 

 

Предложението по ал. 2 се приема. 

 

Предложението по ал. 3 не се 

приема, във връзка с изложени по-

горе аргументи. 
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ДОСТАВЧИКЪТ обработва 

последните по бърз и 

справедлив начин. 

(3) При непостигане на 

споразумение по чл. 17, ал. 1, 

всяка от страните има право да 

отнесе решаването на спора до 

компетентния български съд. 

„ЧЕЗ Електро 

България“ АД 

Няма съществуващ текст. Няма предложен конкретен 

текст. 

„ЧЕЗ Електро България“ АД 

предлага в наименованието на 

договора да бъде направено 

уточнение, че договорът е за 

комбинирани услуги, тъй като 

клиентът по него ще заплаща и 

дължимите суми за мрежови 

услуги. Този вид договор по чл. 11, 

т. 10 и чл. 20 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия 

масово се използва на пазара на 

електрическа енергия по свободно 

договорени цени и на практика е 

единственият възможен вид за 

преобладаващата част от 

клиентите, засегнати от промените 

от 01.10.2020 г. Дружеството счита, 

че коректното наименование на 

типовия договор ще допринесе за 

повишаване информираността на 

клиентите за правата и 

задълженията им на 

либерализирания пазар. 

Предложението не се приема. 
Такова уточнение е излишно, тъй 

като от предмета и съдържанието на 

договора може да се направи 

безспорен извод, че настоящият 

типов договор представлява 

комбиниран договор по смисъла на 

чл. 11, т. 10 и чл. 20 от ПТЕЕ. 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Продажби“ АД 

Няма съществуващ текст. НОВ ЧЛЕН в РАЗДЕЛ V 

(1) В случаите на неизпълнение 

Дружеството предлага да се добави 

текст за временно преустановяване 
Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка чл. 10, ал. 1 
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от КУПУВАЧА на други 

задължения по договора, 

ДОСТАВЧИКЪТ има право да 

поиска от мрежовия оператор 

временно да преустанови 

снабдяването с електрическа 

енергия на всички обекти на 

КЛИЕНТА по настоящия 

договор. 

(2) В случаите по ал. 1 

ДОСТАВЧИКЪТ уведомява 

КУПУВАЧА за неизпълнението 

на неговите задължения и за 

предстоящото временно 

преустановяване на 

снабдяването с електрическа 

енергия, като му дава 

допълнителен срок за 

изпълнение на задълженията му. 

на доставката при неизпълнение на 

друго задължение на клиента по 

договора, различно от 

неплащането. Разпоредбата на чл. 

123, ал. 4 от ЗЕ предвижда, че 

сроковете на предизвестията и 

другите условия за временно 

преустановяване на снабдяването 

се уреждат в договорите за 

продажба на електрическа енергия. 

Ако това не бъде разписано в 

договора, КЕВР лишава от 

възможност доставчика да 

реализира законовото си правото 

по чл. 123, ал. 1 от ЗЕ. 

се изменя така: 

Чл. 10. (1) При неизпълнение на 

задължение по договора 

ДОСТАВЧИКЪТ отправя до 

КЛИЕНТА по избран от КЛИЕНТА 

начин (на адреса за кореспонденция, 

със SMS, по E-mail или друго) 

писмено предизвестие за временно 

преустановяване на снабдяването, 

като му дава срок от 5 (пет) работни 

дни. 

Чл. 24 

КЕВР 

 

Няма съществуващ текст. Нова т. 4 и т. 5 на чл. 24: 

„4. избира вид на фактурата за 

консумирана електрическа 

енергия: 

 Хартиена 

 Електронна; 

5. избира начин на получаване 

на фактурата за консумирана 

електрическа енергия: 

 По e-mail; 

 На адрес за кореспонденция; 

 Друго.“. 

 

Предложеното допълнение на чл. 

24 има за цел да осигури на 

клиентите действителна 

възможност за избор относно вида 

на фактурата и начина, по който 

същата да бъде получавана в 

рамките на срока на действие на 

типовия договор. 

 

АСЕП Няма съществуващ текст. Няма предложен конкретен АСЕП предлага в договора ясно да Предложението не се приема. 
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текст. се дефинират възможностите за 

комуникация с доставчика – 

електронен път, телефонна линия, 

физически офиси и други. 

Също така, с цел предотвратяване 

на всякакви възможности за 

кроссубсидиране в рамките на 

дружествата крайни снабдители, 

настояваме за ясно разграничаване 

на ресурсите за административно 

обслужване на клиенти между 

клиенти по регулирани и свободно 

договорени цени, тъй като 

административни разходи на 

досегашните канали се покриват от 

сметките на клиентите на 

регулиран пазар. 

Възможностите за комуникация с 

доставчика са уредени в чл. 22 от 

проекта на договор. 

Въпросите и решенията, свързани с 

евентуално кръстосано субсидиране 

между клиенти на регулиран и 

такива на свободен пазар, са 

предмет не на настоящото, а на 

производството по утвърждаване на 

цени в сектор „Електроенергетика“. 


