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На свободен пазар с EVN

В медиите и общественото пространство все повече се
говори за либерализацията на електроенергийния пазар.
Подготвихме този информационен материал за Вас, тъй като
либерализацията на пазара е вече в ход и носи след себе си
както значителни ползи, така и известни рискове. Като Ваш
партньор бихме искали да Ви ориентираме в настоящата
ситуация, за да може да взимате информирани решения за
бъдещето на бизнеса си.

Що е то либерализация?

Либерализацията означава преминаването от регулиран към
свободен пазар на енергия, на който потребителите могат
свободно да избират доставчика си на енергия и да договарят условията помежду си. Този процес е наложен от европейски директиви и е необратим. В България той се случва
поетапно – през 2018 г. все още функционират паралелно
регулиран и свободен пазар.

Либерализацията налага нови пазарни принципи, към които
трябва да се адаптират всички участници – производители на
енергия, доставчици, институции и клиенти. Доброто разбиране на нейната същност и правилната оценка на ефекта ѝ
върху Вашия бизнес ще Ви помогне успешно да реализирате
начинанията си и в условията на свободен пазар на електроенергия.

За индустриални предприятия, които са присъединени към
мрежа високо и средно напрежение, важат единствено
правилата за свободен пазар. По-малките фирми, които са
присъединени към мрежа ниско напрежение, както и битовите потребители все още могат да избират дали да закупуват
енергия на регулиран, или на свободен пазар. Очаква се през
следващите години тази ситуация да се промени – постепенно всички потребители ще купуват енергия на либерализирания пазар.

Развитие на либерализацията в България

Въвеждат се стандартизираните товарови
профили.
Отпадане на регулирани цени за фирми,
присъединени на средно
напрежение.
Въведени са Доставчиците последна инстанция.

Разработване на законова рамка.

Предприятия, които
потребяват енергия на
високо напрежение,
излизат на свободен
пазар.

2000 / 2006

2007 / 2008

2013 / 2014

Появяват се множество
търговци на енергия.

Очакванията са, че до
2022 г. домакинствата
масово ще могат да се
възползват от свободния
пазар на електроенергия.

Фирми, присъединени на
ниско напрежение, както
и отделни домакинства
започват да излизат на
свободен пазар.
Създадена е Българската
енергийна борса.

2015 / 2016

... / 2022
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Каква е разликата между регулиран и свободен пазар?
Регулиран пазар

Свободен пазар

Кой е клиентът?

Битови потребители и фирми, които са
присъединени на ниско напрежение.

Всички потребители.

Как става изборът на доставчик
на енергия?

Клиентите не могат свободно да избират доставчиците си на енергия, а спрямо
местоположението на техния обект се
обслужват от дружествo, нареченo краен
снабдител – доставчик, който има лиценз за обслужване на определен географски регион.

Клиентите свободно избират търговец
на електроенергия, без да се съобразяват
с географското местоположение на своя
обект.

В България лиценз за краен снабдител имат EVN, ЧЕЗ и Енерго-Про.

В България има над 180 търговци.
В групата на EVN на свободен
пазар оперират дружествата
EVN Електроснабдяване и
EVN Трейдинг.

Как се регулират формалните
взаимоотношения между клиент и доставчик?

С общи условия, приети от Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Общите условия са еднакви за всички
клиенти.

С договор или договор и общи условия към него, дефинирани от съответния търговец. Общите условия важат за
всички, но условията по договора може
да са различни за отделните клиенти.

Кой определя цената
на енергията?

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Цените се договарят между търговец и
клиент.

Колко често се променя
цената на електроенергия?

Веднъж годишно
(обикновено на 1 юли)

Промяната на цената зависи от пазара и ценовата политика на търговеца.
Възможни са например промени на всеки
6 месеца, 1 година или 2 години – според
договорката между търговец и клиент.

Кои са компонентите на цената
във фактурата?

Крайната цена е сума от:

ДДС

NB! Моля, обърнете внимание, че
графиката единствено онагледява
видовете компоненти на цената, но
не показва на кой пазар ще получите по-ниска крайна цена.
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Крайната цена е сума от:

ДДС

Акциз по чл. 20 от ЗАДС

Акциз по чл. 20 от ЗАДС

Електрическа енергия
В тoзи компонент на
регулиран пазар са
включени и задължения
към обществото.

Задължения към
обществото

Мрежови
услуги

Електрическа енергия
Търговците на свободен
пазар влияят само върху
този компонент.

Мрежови
услуги

Стойността на компонента „мрежа“ е еднаква и за двата пазара и се определя
от КЕВР. Дори и когато пазарът се либерализира напълно, мрежовите услуги и
съответните цени ще останат регулирани.

Що е то либерализация?

Участници на пазара

Регулиран пазар

свободен пазар

Цените се определят от
държавен регулатор – КЕВР.

Цените се определят чрез свободно
договаряне на пазарен принцип.

Енергийна

НЕК

Обществен доставчик

Производители

борса

Търговец

Краен снабдител
(EVN, ЧЕЗ, Енерго-Про)

(Има над 180 регистрирани търговци в
България. Активните са в пъти по-малко.)

Потребители
(бизнес и битови)

Потребители
(бизнес)

ниско напрежение

високо, средно, ниско напрежение

Мрежа
Обслужва всички както на регулиран, така и на свободен пазар.
Мрежа високо напрежение принадлежи
на държавния оператор ЕСО.

Мрежа средно и ниско напрежение е разделена на географски
принцип между електроразпределителните дружества.

Какво е Доставчик последна инстанция (ДПИ)?
За случаите, в които останете без доставчик на свободен пазар, защото Вашият търговец не е в състояние да изпълнява
задълженията си по договор или поради друга, независеща от Вас причина, е въведена фигурата на Доставчик от
последна инстанция (ДПИ).
ДПИ влиза в ролята на „спешна помощ“ и започва да Ви
снабдява с електрическа енергия от момента, в който
Вашият търговец е прекъснал доставката, докато изберете нов лицензиран търговец на свободен пазар. По този
начин Вашият бизнес може да продължи да функционира
при нормално електрозахранване, а Вие имате време да си
намерите друг, по-надежден партньор.
За големи стопански потребители, присъединени към
мрежа високо напрежение, функцията на ДПИ изпълнява
Националната електрическа компания (НЕК). За фирмите
на средно и ниско напрежение ролята на ДПИ изпълняват
крайните снабдители в съответната географска територия.

Например, ако Вашият обект се намира в Югоизточна
България, Вашият ДПИ ще бъде EVN България Електроснабдяване.

Важно е да знаете, че цената за електрическа енергия,
предлагана от ДПИ, се определя по методика, одобрена от КЕВР. Във Ваш интерес е да не попадате на ДПИ
или да се задържите при него за възможно най-кратък
срок, защото цените са значително по-високи от тези
на свободен пазар.
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Как се излиза на свободен пазар?

3. Вече сте на свободен пазар
2. Вие или упълномощен от Вас търговец подавате
нужните заявления към мрежовия оператор

1. Избирате Търговец

Внимателно изберете надежден
и доверен партньор.

Документите се подават до 10-то число на
месеца, предхождащ месеца, от който искате
да бъдете на свободен пазар. Например, ако
искате да бъдете на свободен пазар от април,
трябва до 10 март документите да бъдат подадени към мрежовото дружество.

Как се сменя доставчик на свободен пазар?
Ако поради някаква причина не сте доволни от настоящия
си доставчик на електроенергия, можете да го смените, при
условие че нямате задължения към настоящия си доставчик.
Смяната е напълно безплатна със срок на предизвестие,
посочен в договора със сегашния Ви търговец. Необходимо е
до 10-то число на месеца, предхождащ промяната, да се
подаде заявление за смяна на доставчик до мрежовия оператор. Доставките по новия договор започват винаги от
първо число на месеца.

Какви са ползите от свободния пазар?
При правилно функциониране либерализацията на пазара е
полезна за цялата икономика в държавата, защото стимулира
конкуренцията и постигането на справедливи цени.
Плюсовете за Вас като клиент са:
–– право на избор на доставчик на енергия
–– възможност за избор на доставчик за всяка отделна
точка на потребление
–– заплащате договорена цена за електроенергия,
вместо определената от КЕВР
–– сключвате договор с условия спрямо
личните Ви нужди.
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Поздравления за безопасното и
комфортно приземяване!

В зависимост от типа на
Вашия електромер процедурата по излизане на свободен
пазар може да варира като
продължителност. Затова Ви
съветваме първо да изберете
търговец и с него да съгласувате стъпките, доверявайки се на
експертизата и опита му.

Що е то либерализация?

Съществува ли риск от излизането на свободен пазар?

Може ли всеки да продава ток?

При смяна на пазарната ситуация, това, от което един предприемач най-често се вълнува, е как промяната ще се отрази
на неговите разходи и съответно на печалбата му. Важно е
да знаете, че цената на електроенергията на свободен пазар
се влияе от много фактори, затова можем да очертаем някои
очаквани ефекти:
–– възможно е цената на свободен пазар да се променя
по-често от тази на регулиран, където е фиксирана за
определен период;
–– гъвкавостта на цената не позволява средносрочно и дългосрочно планиране на разходите, аналогично на това,
с което бизнесът е свикнал на регулиран пазар.

Принципно всяка компания, получила лиценз от КЕВР за продажба на електрическа енергия, може да осъществява тази
дейност. По официални данни лицензираните търговци на
свободен пазар в България са над 180. Наличието единствено на лицензия обаче не гарантира успешното управление на
бизнеса.
Покупката и продажба на електроенергия звучат просто, но
поради факта, че електроенергията не може да се складира и
е основен ресурс в цивилизованото общество, комплексността на този бизнес не трябва да се подценява. Осигуряването
на експертиза, технически и финансов ресурс не е по силата
на всеки търговец и първите фалити и оттегляния от пазара
са вече факт.

Надеждността на търговеца е друг риск, който трябва да се
има предвид. Ако на регулиран пазар крайните снабдители
са големи компании, чийто начин на работа, качество на
услуги и финансова стабилност се контролират непрекъснато
от отговорните институции, то на свободен пазар неограничен брой търговци, получили лицензия, могат да предлагат
електроенергия на крайните потребители. Това означава, че
ако досега не сте се замисляли кой Ви осигурява електричеството като основен ресурс за Вашия бизнес, то на свободен пазар е Ваша отговорността да изберете търговец, на
който можете да разчитате.

Моят търговец е:

Коректен – Проверете в уебсайта на КЕВР и
ЕСО дали търговецът действително притежава нужните лицензии за търговия на
свободен пазар.
Финансово стабилен – Изберете търговец, който няма финансови задължения към
различни институции (например към НЕК,
НАП и др.).
Опитен – Доверете се на търговец с установени традиции и опит на енергийния пазар.
Внимавайте с търговци, които тепърва
прохождат на пазара.

Открит – Насочете се към търговци, които
предоставят прозрачна и полезна информация за пазара и консултация за клиентите.
Близо до клиента – Изберете търговец,
който има добре изградена мрежа за
обслужване на клиенти – офисна мрежа,
телефонен център, добре развита уеб
страница с функции за онлайн заявки и
портал за личен профил. Наличието на тези
инструменти показва, че доставчикът цени
своите клиенти и инвестира във взаимоотношенията си с тях.

С голяма клиентска база – Информирайте се за броя клиенти, които търговецът
обслужва. Потърсете техни отзиви за отношението, което получават.
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Какви са „подводните камъни“
при избора на доставчик
на свободен пазар?
Като клиент Вие имате права, които е важно да търсите и
упражнявате:
–– Имате право да събирате информация от различни
източници.
–– Имате право да бъдете коректно информирани за всички
условия на търговските Ви взаимоотношения с потенциален доставчик.
–– Имате право да се консултирате.
–– Имате право на време за обмисляне на своите решения.
–– Имате право на избор.
Следващите примерни ситуации имат за цел да Ви информират за възможните „подводни камъни“ на свободен пазар, за
да може да се предпазите от тях.

Знаете ли каква крайна цена за енергия ще платите,
когато подписвате нов договор?

56

126
26

Сметка

8

876

Нашият съвет:
Цената, която плащате за киловатчас, се състои от различни
компоненти (виж стр. 4). Всички освен „електрическа енергия“ са регулирани и при тях няма изменение при преминаване на свободен пазар. Ако един търговец иска непременно
да Ви спечели за клиент, е възможно той да Ви представи
спестяванията за компонента „електрическа енергия“, но да
Ви „спести“ голямата картина.

78

Ситуация:
Г-н Петров е собственик на магазин и му предстои да премине от регулиран на свободен пазар. За да вземе най-доброто
решение, той се среща с различни търговци на енергия.
Първото нещо, което г-н Петров отчита, е разлика в предложенията – един от търговците му декларира значително
по-голямо спестяване на финанси при излизане на свободен
пазар от другите търговци. Г-н Петров избира него. След
няколко месеца г-н Петров сравнява разходите си на свободен спрямо регулиран пазар и установява, че спестяването е
по-малко от обещаното от търговеца. Оказва се, че очакваното намаление на разходите се отнася само за компонента
„електрическа енергия“. Добавяйки всички други компоненти
на цената, които са регулирани, стойността на спестяванията
става по-малка.

Информирайте се дали финансовият ефект, който Ви
обещава търговецът, е сметнат на база крайни цени
на електрическа енергия, които включват мрежови
компоненти, задължение към обществото и други.

Сигурни ли сте, че Вашият търговец сравнява цените
на двата пазара коректно?
Ситуация:
В края на месец юли г-жа Иванова, собственик на малка дрогерия, получава писмо с оферта от търговец на електроенергия, който я агитира да премине от регулиран на свободен
пазар. В писмото търговецът сравнява цените на двата пазара. От сравнението г-жа Иванова вижда, че може да спестява
двуцифрена сума на месец, ако премине на свободен пазар.
Тя приема предложението и сключва договор с търговеца.
След като получава първата си фактура, г-жа Иванова разбира, че спестяването е минимално и далеч от обещаното.

Нашият съвет:
Когато търговец Ви показва сравнение на цени между свободен и регулиран пазар, проверете във Вашата последна
фактура актуалните цени на регулиран пазар, за да
сте сигурни, че не Ви подвеждат. Важно е да помните,
че цените на регулиран пазар се актуализират всяка
година на 1 юли.

Защо се е получило така?
Цената на електроенергия на регулиран пазар се актуализира
всяка година на 1 юли от Комисията за енергийно и водно
регулиране. В своята оферта търговецът на г-жа Иванова е
сравнил актуалните цени на свободен пазар с тези на регулиран от отминал период (преди актуализацията на 1 юли),
за да покаже по-голямо спестяване при преминаване на
свободен пазар. Коректните търговци не постъпват така, а
сравняват в офертите си актуалните цени и на двата пазара.

Крият ли риск офертите с включени бонуси?
Ситуация:
Г-н Петров иска да смени доставчика си на енергия. Избирайки нов, той попада на примамлива оферта от търговец,
обещаваща му един месец безплатен ток при подписване на
договор. За Петров предложението е достатъчно атрактивно,
за да напусне дългогодишния си доставчик. След по-малко
от година, за голяма изненада на г-н Петров, новият му
доставчик фалира. Магазинът на г-н Петров започва да се
снабдява от скъпия Доставчик от последна инстанция
(виж стр. 5).

Нашият съвет:
Търговецът, предлагащ безплатни допълнителни услуги на
голям брой клиенти, трябва да има необходимия финансов
ресурс и опит, за да управлява успешно своя бизнес. Стратегията за привличане на голям брой клиенти чрез бонуси
може да се окаже опасна и пагубна за такива компании в
дългосрочен аспект. Бъдете предпазливи и проучвайте
задълбочено компаниите, които Ви предлагат такъв
тип бонуси.

т
Фали
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Прозрачен и ясен ли е договорът?
Ситуация:
Г-н Петров се среща с потенциален доставчик на енергия. На
срещата идва симпатична, мила и словоохотлива търговска
представителка, която разсейва г-н Петров и той не изчита
целия договор, а направо подписва, доверявайки се напълно
на първото си впечатление. Да, но с първата фактура идва
неприятна изненада. Г-н Петров прави справка с копието на
договора, което има в себе си, и открива, че част от клаузите
са в голям негов ущърб. За съжаление, търговецът не е склонен да преразгледа договора и г-н Петров е изправен пред
трудния избор дали да продължи, независимо от лошите
условия, или да потърси нов доставчик.

р
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Нашият съвет:
Внимателно четете договора си. Следете за ситен
шрифт и скрити условия, които могат да Ви навредят. Избягвайте търговци, които Ви предлагат такива
договори!

Дог
ово

р

Трябва ли да предприемете действия, когато Ви
изтече договорът?

10
май

1

юни

ДПИ

Ситуация:
На 3 май г-н Петров получава писмо от доставчика си на
електрическа енергия на свободен пазар, който го уведомява, че договорът му изтича на 31 май (края на месеца) и че
търговски представител на дружеството ще се свърже с него
за повече подробности. Г-н Петров е спокоен, че ще получи
по-нататъшни указания, забравя за писмото и се концентрира върху своя бизнес. За негова изненада юни месец е
уведомен, че доставката му на енергия вече се извършва
от Доставчик от последна инстанция. Г-н Петров осъзнава,
че досегашният му търговец не се е свързал с него, както е
обещал. От своя страна г-н Петров е пропуснал законовия
срок за избор на нов доставчик (10-то число на месеца,
предхождащ смяната) и така е попаднал при ДПИ
(виж стр. 5).

Нашият съвет:
Следете сроковете на изтичане на договора и активно
планирайте следващите си стъпки. Не разчитайте на инициативност единствено от страна на Вашия доставчик.
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Какви са „подводните камъни“при избора на доставчик на свободен пазар?

За какъв период издавате пълномощно на Вашия
търговец?
Ситуация:
Доставчикът на г-н Петров фалира. Междувременно прехвърля дейността си към друга фирма. Когато г-н Петров избира
нов търговец и се опитва да сключи договор с него, разбира,
че това не е възможно. Предишният му доставчик е използвал издаденото безсрочно пълномощно, с което разполага,
и от името на г-н Петров е сключил договор с фирмата, на
която е прехвърлил дейността си.
Заради дублиране на документи процедурата по смяна на
търговец на г-н Петров е прекратена и той попада при ДПИ.

Нашият съвет:
Когато издаватe пълномощни на търговеца си, Ви
съветваме те да бъдат за изрично посочени цели и
валидни за максимум шест месеца.
Внимание!
Ако са злоупотребили с Вашето пълномощно, без да знаете
и получите фактура от търговец, с който нямате договор, Ви
съветваме да проучите ситуацията и да смените доставчика
си с нов, съзнателно избран от Вас.

i

Защо е важно да се информирате за свободния пазар?
Ситуация:
Г-жа Иванова е собственик на фризьорски салон. При нея
идва търговец на електроенергия на свободен пазар, който
иска да ѝ обясни основните положения на пазара и какво е
важно за нея при излизането от регулиран. Г-жа Иванова го
отпраща, защото счита, че детайлите за пазара на енергия не
я интересуват. За нея е важно в салона да има непрестанно
ток, а от кой пазар ще бъде, е подробност.

Нашият съвет:
Либерализацията на пазара е действително поетапна, но
скоро ще дойде моментът, в който няма да има регулиран
пазар, а енергията ще се закупува само на свободен пазар.
Затова е ценно всеки предприемач да се информира
навреме за промените, за да прави правилен избор и
да избегне възможните рискове.
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Не вярвайте на търговци, които Ви обещават
тези неща:

„Изберете нас и никога
повече няма да Ви спира токът!“

Реалност
Наличието на електрозахранване зависи от мрежовия оператор, който обслужва територията, на която е Вашият обект.
За това географско място мрежовият оператор е винаги един
и същ, независимо дали сте на регулиран, или на свободен
пазар.
Спирането на захранване може да се дължи на различни
причини – възможно е мрежата да извършва планиран ремонт или да е настъпила авария заради лошо време.
Върху тези фактори търговецът няма влияние.

„По-качествен ток с нас!“

„Никога повече няма да
плащате високи сметки!“

„Най-евтината електроенергия
е при нас!“
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Реалност
Качеството на електрозахранване зависи от състоянието на
преносната и електроразпределителната мрежа на мястото,
на което се намира Вашият обект. Поддръжката им е отговорност и задължение на техните оператори, т.е. търговецът
отново няма влияние.

Реалност
Стойността на месечната сметка зависи не само от цената, а
и от количеството енергия, което сте консумирали в конкретния месец. Има редица случаи, в които може да Ви се
наложи да потребите повече енергия през даден период,
например в по-студени зимни месеци. Съответно стойността
на фактурата Ви ще бъде по-висока.

Реалност
Бъдете внимателни, когато някой търговец Ви обещава
много ниски цени. Има случаи, в които търговците могат да
си позволят да Ви предложат ниска цена на електроенергия
само ако не заплащат редовно задълженията си към държавата или други институции. Преди да приемете такава оферта, проверете дали доставчикът има начислени финансови
задължения. В дългосрочен план наличието на задължения е
риск за стабилността на търговеца.

Често задавани въпроси

За избора на търговец на свободния пазар има ли
значение кой е моят мрежови оператор?

Възможно ли е качеството на електрическата
енергия да се влоши, когато сменя доставчика си?

Изборът на търговец на електрическа енергия по никакъв начин не е обвързано с това кой е Вашият мрежови оператор.
Търговците на свободен пазар обслужват клиентите си независимо от териториалното им разпределение, за разлика от
мрежовите оператори.

Качеството на електрическата енергия не зависи от търговеца, а от състоянието на електроразпределителната и преносна мрежа в съответния регион, в който се намира Вашият
обект.

Какво са стандартизирани товарови профили (СТП) и
за какво са ми необходими?
Стандартизираният товаров профил (СТП) се разработва от
Вашия мрежови оператор въз основа на Вашата годишна
консумация на електрическа енергия по часове и сезони.
Всеки един тип СТП се прилага за голяма група клиенти (битови и небитови), които са със сходен начин на потребление.
На база на този профил се прогнозира относително точно
потреблението на енергия на всеки клиент за една година
напред. Целта е да се осигури (закупи предварително) достатъчно енергия за всеки потребител.
Наличието на стандартизиран товаров профил не ограничава потребителите на енергия в консумацията по часове и
сезони. Независимо от типа товаров профил, Вие винаги заплащате реално консумираната енергия, отчетена от Вашия
електромер.

Колко договора трябва да сключа и съответно колко
фактури за електроенергия ще получавам?
Търговците са длъжни да сключват договори за комбинирани услуги с клиенти, за които се прилагат стандартизирани
товарови профили (фирми с по-малко електропотребление).
В този случай търговецът издава една обща фактура, в която
фигурират всички компоненти. Вие плащате цялата стойност на фактурата на търговеца, който урежда плащанията с
мрежовия оператор от Ваше име.
На останалите клиенти търговците могат да предлагат както
комбинирани договори, така и сключването на два отделни
договора – един с мрежовото дружество и един с търговеца. В този случай клиентът получава две фактури – една за
мрежови услуги и една за енергия. Ако има обекти на територията на различни електроразпределителни дружества, ще
получи фактури за мрежови услуги от всяко едно от тях.

Колко често мога да си сменям доставчика на
електроенергия и заплаща ли се?
Всеки клиент сам преценява потребностите си от смяна на
доставчика на електрическа енергия. Няма нормативни ограничения за това, но трябва да се спазват клаузите и сроковете, записани в договора с настоящия доставчик. Процедурата
по смяна на доставчик е безплатна.

Колко тарифи има на свободен пазар?
Броят на тарифите и цената по всяка от тях зависят от условията в договора, сключен с Вашия търговец.

От къде закупуват доставчиците на свободен пазар
електроенергията, която ми продават?
От 1 януари 2018 г. всички по-големи производители на
електроенергия (напр. АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2)
са задължени да продават ток за свободен пазар през електроенергийната борса. Търговците имат опцията да купуват
директно от борсата, от други търговци или да внасят електроенергия от чуждестранни пазари.

Мога ли, ако реша, да се върна обратно при
предишния си краен снабдител (на регулиран пазар)?
Към сегашния момент нормативната уредба допуска такава
възможност. Тя важи обаче само за клиенти, за които има
определени цени на регулиран пазар – битови клиенти и
фирми, присъединени към мрежа ниско напрежение. Процедурата по връщане на регулиран пазар не се различава от
процедурата по смяна на доставчик и се администрира от
мрежовото дружество в съответния регион.
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На свободен пазар с EVN
По пътя на либерализация на пазара на електроенергия
разчитайте на сигурни, доказали се и утвърдили се
професионалисти като EVN България.
Благодарение на своите задълбочени познания за пазара и
утвърдена бизнес етика; богат дългогодишен опит и установени позиции в енергийния бранш; международно ноу-хау и
традиции в работата с клиенти, нашите специалисти могат
безпроблемно да анализират потребностите Ви и да бъдат
лоялният и обективен партньор, от когото имате нужда.
EVN България търгува на свободен пазар с две компании –
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД (EVN Трейдинг) и
„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД (EVN Електроснабдяване).
EVN Трейдинг обслужва големи корпоративни клиенти, а
EVN Електроснабдяване се грижи за по-малки фирми и
домакинства.

EVN Електроснабдяване

EVN Трейдинг

EVN Електроснабдяване притежава 3 лицензии:

EVN Трейдинг притежава лицензии за търговия с електрическа енергия както в България, така и в още шест страни в
региона – Гърция, Косово, Македония, Румъния, Сърбия и
Унгария. Компанията е регистрирана на електроенергийните
борси в България, Гърция, Румъния и Унгария.

1. Краен снабдител
В качеството си на Краен снабдител EVN Електроснабдяване
доставя енергия до над 1,5 милиона клиенти на територията на Югоизточна България, които все още са на регулиран
пазар. Цената, на която се продава енергията на регулиран
пазар, е определена от Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР).

2. Търговец на свободен пазар
EVN Електроснабдяване е и търговец на свободен пазар. Тази
дейност не е ограничена географски, а се осъществява на
територията на цялата страна.
EVN Електроснабдяване може да бъде Вашият компетентен
консултант и партньор при излизане на свободен пазар.

3. Доставчик от последна инстанция
В качеството си на Доставчик от последна инстанция (ДПИ)
EVN Електроснабдяване доставя енергия до клиентите на
територията на Електроразпределение Юг, които са излезли
на свободен пазар, но по някаква причина са останали без
търговец за определен период. Цената на ДПИ се определя
по методология, зададена от КЕВР.
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Компанията специализира в две основни направления:
–– Търговия с електроенергия на едро
–– Търговия с електроенергия на дребно.
С натрупаната международна практика и задълбочени познания в сферата EVN Трейдинг управлява една от най-големите
балансиращи групи в България и се нарежда сред водещите
доставчици на енергия в страната.

Винаги тук, винаги с вас.
EVN България
ул. „Хр. Г. Данов” 37
4000 Пловдив
0700 1 7777
www.evn.bg
май 2018 г.

