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П Р О Т О К О Л 

 

№ 185 

 
София, 31.08.2020 година 

 

Днес, 31.08.2020 г. от 13:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Ю. Митев – за 

главен секретар, съгласно Заповед № 785 от 24.08.2020 г. (без право на глас).  

   

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. 

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти 

на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-710/28.08.2020 г. относно утвърждаване 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.). 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Радослав Райков и Силвия Петрова  
 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно утвърждаване 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.). 

 

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, считано 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 
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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., Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) 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 възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда 

за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, решаване на спорове и 

непреодолима сила. 

Докладът и приложеният към него проект на образец на типов договор по § 15, ал. 

3 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г., са приети от КЕВР с решение по 

Протокол № 171 от 30.07.2020 г., т. 3. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 14 от ЗЕ, на 13.08.2020 г. КЕВР е провела със 

заинтересованите лица процедура по обществено обсъждане на проекта на образец на 

типов договор и доклада. В законоустановения срок след проведеното обществено 

обсъждане в Комисията са постъпили становища, както следва: с вх. № Е-13-49-25 от 

07.08.2020 г. от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, с вх. № Е-13-47-45 от 

13.08.2020 г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД, с вх. № Е-13-46-47 от 13.08.2020 г. от 

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, с вх. № Е-12-00-476 от 19.08.2020 г. от Гражданска 

платформа Изправи се.БГ и с вх. № Е-04-37-14 от 18.08.2020 г. от Асоциация свободен 

енергиен пазар. 

Във връзка със становищата от заинтересованите страни по проекта на образец на 

типов договор и по доклада към него, подробни мотиви са изложени в съгласувателна 

таблица, неразделна част от настоящия доклад, която съдържа конкретните предложения с 

мотивите към тях, както и мотиви за приемането или отхвърлянето им. Приетите 

предложения са отразени в проекта на образец на типов договор, който съдържа както 

първоначалните предложения в проекта на типов договор, приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 171 от 30.07.2020 г., т. 3, така и предложения, постъпили в КЕВР след 

проведеното на 13.08.2020 г. обществено обсъждане. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва П. Младеновски. Съгласно §15 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката всички 

небитови клиенти, считано от 01.10.2020 г., следва да излязат на свободния пазар. Тези, 
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които не са избрали доставчик на свободния пазар остават да се снабдяват от крайния 

снабдител в качеството му на титуляр на лицензия за „търговия с електрическа енергия“ 

по типов договор, който е утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране. По 

силата на ал. 4 от същата разпоредба, в срок до 31.08.2020 г. КЕВР следва да одобри 

образец на типовия договор, с който се уреждат правата и задълженията на страните за 

доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора. Предвид горното 

Комисията е изискала предложения от крайните снабдители, в качеството им на титуляри 

на лицензии за „търговия с електрическа енергия“, които са постъпили със съответните 

писма, описани в доклада. Изготвен е проект на такъв договор, който е подложен на 

обществено обсъждане. В него се съдържат: предмет на договора, сроковете му на влизане 

в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащане, условията и 

реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, 

условията и реда за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции. След 

общественото обсъждане са постъпили становища от „ЕВН България Електроснабдяване“ 

ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, Гражданска 

платформа Изправи се.БГ и Асоциация свободен енергиен пазар. Част от техните 

предложения са приети, а други са отхвърлени със съответните мотиви. Подробностите се 

съдържат в съгласувателната таблица, която е приложение към настоящия доклад. 

Предвид гореизложеното и на основание § 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., работната група предлага на Комисията да обсъди и приеме следните 

решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да утвърди 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. Утвърденият образец на типов договор по т. 2 да се изпрати на „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД 

и „ЕСП Златни пясъци“ ООД; 

4. Утвърденият образец на типов договор по т. 2 да се публикува на интернет 

страницата на КЕВР. 

Е. Маринова допълни, че с оглед прецизност на текста на чл. 13, ал. 1, т. 2 предлага 

накрая да се допълни с думите „за изпълнение“. Това е хипотеза, при която договорът се 

прекратява. Окончателната редакция да бъде:  

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 за изпълнение; 

И. Иванов запита дали това предложение се приема от останалите членове на 

работната група. 

П. Младеновски отговори, че приема предложението.  

И. Иванов каза, че този документ е важен, защото е сериозна стъпка в процеса на 

либерализация на пазара на електроенергия. Почти 300 000 небитови потребители, които в 

момента са на регулиран пазар ниско напрежение, ще излязат на свободния пазар. И. 

Иванов допълни, че е убеден, че съвсем не всички от тях ще си изберат свой доставчик в 

срока до 01.10.2020 г. Затова този документ ще бъде приложим за един много голям брой 

дружества, които излизат на свободния пазар или най-общо: небитови потребители. Прави 

впечатление, че проектът на типов договор наистина равнопоставя двете страни: 

доставчик и клиент. Неговата структура е направена по един наистина много добър начин. 

Дано да бъде оценено от клиентите и от доставчиците, още повече, че самите доставчици 

са имали възможност да дадат своите идеи и проекти на типов договор с писма. След това 

са имали и втора възможност за предоставяне на предложения - в рамките на 

общественото обсъждане, когато работната група е изготвила проект на типов договор. И. 

Иванов каза, че поздравява работната група за извършената работа.  
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание § 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., 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад относно утвърждаване 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.); 

 2. Утвърждава 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. Утвърденият образец на типов договор по т. 2 да се изпрати на „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД и 

„ЕСП Златни пясъци“ ООД; 

4. Утвърденият образец на типов договор по т. 2 да се публикува на интернет 

страницата на КЕВР. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Владко Владимиров - 

за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка 

Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-710/28.08.2020 г. относно утвърждаване 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.). 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

.................................................    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Д. Кочков) 

          Ю. МИТЕВ 

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

 (П. Трендафилова)                                   (Съгласно Заповед № 785 от 24.08.2020 г.) 

 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


