
Не-битовите потребители на електроенергия 

ниско напрежение (НН) на свободния пазар 
– важно да се знае 

 

От 26.06.2020 г. влязоха в сила изменения и допълнения в Закона за 

енергетиката (ДВ,бр.57/26.06.2020) съгласно които не-битовите 
(стопанските) клиенти на електроенергия НН от 01.10.2020 г.  трябва да 

купуват електроенергия от лицензирани търговци, т.е. до тази дата 
доставките на електроенергия НН ще се осъществяват от Крайните 

снабдители по регулирани от КЕВР цени, а след тази дата  - от търговец на 
либерализирания пазар по двустранно договорени цени със съответния 

клиент. 

Предвид горното не-битовите клиенти на електроенергия НН трябва да 
предприемат действия за избор на лицензиран търговец на електроенергия и 

сключат съответния договор с него в сила от 01.10.2020 г. За избор на 
търговец с лиценз за търговия с еленергия ползвай следния линк: 

https://portal.dker.bg/registri/litsenzii 

В случай, че до 30.09.2020 г. вкл. не-битов клиент на електроенергия НН не 

е сключил договор с търговец, доставката на електроенергия няма да бъде 
прекъсната – за нея задължение има досегашния му доставчик (Краен 

снабдител), но вече в качеството му на Лицензиран Търговец на 
електроенергия. Този тип доставка на  електроенергия е за преходен 

период – от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г., като търговските 
взаимоотношения ще се реализират на базата на сключен типов договор по 

образец, одобрен от КЕВР до 31.08.2020 г. 

В случай, че до 30.06.2021 година не-битовите клиенти не са избрали 

доставчик – търговец на електроенергия, доставките няма да бъдат 

прекратени, но от 01.07.2021 г., ще се осъществяват от Доставчик от 
Последна Инстанция (ДПИ), притежаващи съответната лицензия. Такава 

лицензия притежават следните дружества: 

•  “НЕК” ЕАД – Лицензия №Л-408-17/01.07.2013 г. за  26 г.; 
• “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД – Лицензия №Л-410-17/01.07.2013 г. за  26 

г.; 
• “ЧЕЗ Електро България” АД – Лицензия №Л-409-17/01.07.2013 г. за 26 

г.; 
• “EVN Електроснабдяване” ЕАД – Лицензия  № -413/ 8.07.2013 за 26 г.; 

• “ЕСП Златни пясъци” ООД – Лицензия №Л-411-17/01.07.2013 г. за 26 г.. 

Важно е да се подчертае, че цената на продаваната електроенергия от ДПИ 

като правило е значително по-висока от цената на свободния пазар, така че 
не-битовите потребители имат интерес от сключване на договор за доставка 

на еленергия с лицензиран търговец не по-късно от 30.06.2021 г. В противен 
случай рискуват значителни по-високи разходи за електроенергия. 
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