Ли - бе - ра - ли - за - ци - я
Не е толкова сложно с
EVN Електроснабдяване

Свободен пазар на електроенергия
Либерализация или преминаване към
свободен пазар на енергия. Що е то?

Уверете се, че вашият търговец е:

Либерализацията е процес на преминаване от регулиран към
свободен пазар на енергия, който е наложен от европейските
директиви и е необратим.
Според промените в Закона за енергетика от 1.10.2020 г.
всички небитови потребители ще трябва да закупуват електрическа енергия на свободен пазар и няма да имат регулирани цени. Този процес е следващата стъпка към пълната
либерализация на електроенергийния пазар в България.

Как да излезете на свободен пазар?

1
Изберете Търговец и
сключете договор с него
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Коректен – Проверете в уебсайта на КЕВР и
ЕСО дали търговецът действително притежава
нужните лицензии за търговия на свободен
пазар.

С голяма клиентска база – Информирайте
се за броя клиенти, които търговецът обслужва. Потърсете техни отзиви за отношението,
което получават.

Финансово стабилен – Изберете търговец,
който няма финансови задължения към различни институции (напр. към НЕК, НАП и др.).

Открит – Насочете се към търговци, които
предоставят прозрачна и полезна информация за пазара и консултация за клиентите.

Опитен – Доверете се на търговец с установени традиции и опит на енергийния пазар. Внимавайте с търговци, които тепърва прохождат
на пазара.

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.

Поздравления, вече сте на
свободен пазар!

Избраният от вас търговец подава
нужните заявления към
мрежовия оператор

Документите се подават от избрания от вас търговец 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
октомври, трябва до 10 септември документите да бъдат подадени към мрежовото дружество.

Как се формира крайната цена
на електроенергия на свободен
пазар?
Крайната цена във фактурата, която заплащате, се състои от различни компоненти: електрическа енергия, мрежови
услуги, задължения към обществото,
ДДС и др.

Как да смените доставчика си на свободен пазар?
Ако поради някаква причина не сте доволни от настоящия си
доставчик на електроенергия или се снабдявате от Доставчик от последна инстанция (ДПИ), можете да го смените, при
условие че нямате задължения към него. 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.

На свободен пазар търговците могат да
влияят единствено върху компонента
„електрическа енергия“, останалите
компоненти в цената остават регулирани. Затова, когато подписвате договор,
се информирайте дали финансовият
ефект, който ви обещава търговецът, е
сметнат на база крайни цени, т.е. дали
включва всичките компоненти.

Крайна цена на
регулиран пазар
ДДС

Крайна цена на
свободен пазар
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 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Моля, обърнете внимание, че графиката единствено онагледява видовете компоненти
на цената и не сравнява цените на пазарите.
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Доверете се на EVN
Ние от EVN Електроснабдяване
сме част от семейството на EVN AG – австрийска компания с
дългогодишен опит и над 4,7 млн. клиенти на европейските
енергийни пазари. Отличаваме се с постоянен стремеж към
качество, модернизация и достигане на световно утвърдени
стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие.

Ние сме до вас

Поверени са ни три лицензии

Да сме активен участник на българския енергиен пазар е
предизвикателство, с което успешно се справяме, като сериозна и стабилна компания.

1. Краен снабдител

Ние сме един от водещите търговци на електроенергия и уверено предлагаме дългосрочно и ползотворно партньорство,
базирано на коректност, професионализъм и доверие.

Влагаме време и енергия, за да удовлетворим нуждите ви
и да обезпечим сигурността на енергийните ви доставки
във всеки момент. Стремим се непрекъснато да създаваме
условия за по-добър живот и да подпомагаме
по-нататъшния обществено-икономически
напредък на страната. Гордеем се с:

Широкият ни опит и познания в сферата на енергетиката ни
осигуряват предимството да ви предлагаме адекватни решения на всеки един етап от развитието на пазара, решения,
достатъчно гъвкави, за да отговорят максимално точно на
потребностите ви.

EVN Онлайн плюс

Ние от EVN не правим компромиси с качеството. Затова
периодично преминаваме през одити по международния
стандарт ISO. Притежаваме:
–– сертификат за съответствие на системата за
управление на качеството ISO 9001
–– сертификат за съответствие на системата за
управление на околната среда ISO 14001.

Занимателните ни обучения за енергия и
екология научиха над 35 700 деца как да
използват енергията разумно.

Вярваме, че доброто е заразно и
не спираме да подкрепяме обществено
полезни каузи, на територията на
Югоизточна България.

EVN Електроснабдяване може да бъде вашият компетентен
консултант и партньор при излизане на свободен пазар.

Работим по международни стандарти

е на разположение 24 / 7 на нашите клиенти
за онлайн справки и плащания.

1,5 млн. клиенти

Благодарение на дългогодишния си опит и установени
традиции в енергетиката сме един от водещите търговци на
свободен пазар. Тази дейност не е ограничена географски, а
се осъществява на територията на цялата страна.

Българското законодателство задължава крайните снабдители в съответната географска територия да влязат в ролята на Доставчик от последна инстанция (ДПИ). За всички
клиенти с обекти в Югоизточна България, присъединени към
мрежата на Електроразпределение Юг, които са излезли на
свободен пазар, но по някаква причина са останали без търговец за определен период, това сме ние − EVN Електроснабдяване.

клиенти се свързват с нашия
телефонен център годишно

ни се доверяват ежедневно
за доставката на електроенергия

2. Търговец на свободен пазар

3. Доставчик от последна инстанция

над 550 000

Часът на
Иви и Енчо

В качеството си на Краен снабдител на електрическа енергия
EVN Електроснабдяване осигурява електричеството в Югоизточна България на територия от близо 42 000 km2.

29 клиентски офиса
са на разположение на нашите
клиенти в Югоизточна България

електронна
фактура
ползват над
47 000 клиенти
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EVN − информираният избор

Клиентите за нас
Бихте ли препоръчал EVN на Ваш близък
приятел, който иска да излезе на свободен
пазар или да смени доставчика си?

Разбира се, имам няколко наематели − магазин за хранителни стоки, фризьорски салон, офис на фирма − на
всички им се похвалих и те подписаха също с EVN. Важно
е добрият опит да се споделя. Разказал съм на половин
Смолян и доколкото знам, мои приятели са потърсили
търговеца на EVN, за да подпишат договори!
Здравко Черпоков
Здраве ООД

Разкажете за затруднена ситуация,
в която сте получила компетентен
съвет от служител на EVN?

Останете в зоната на комфорта.
Изберете опита.
Изберете EVN Електроснабдяване.
С над 1,5 милиона клиенти в България EVN е вашият доказан
партньор за доставка на електроенергия на свободен пазар.
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Моментът, в който пред нас стоеше дилемата на
кой пазар да работим − свободен или регулиран.
Ситуацията беше сложна, но получихме най-добрия
съвет от търговеца на EVN, след като съвместно
анализирахме нашата дейност и потребление.
Радвам се, че тогава взехме правилното решение и
разчитам и занапред да работим така успешно като
бизнес партньори.
Светлана Кирова
Слънчевата пекарна, Щипка щастие ЕООД

Г-н Димитров, кои са най-важните фактори,
поради които избрахте EVN за Ваш доставчик
на електроенергия на свободен пазар?

Най-важният фактор е добрата цена, която ни предлагате,
а също и че сте ни подръка – при проблем винаги можем
да се обърнем към вас за съвет или с въпрос и да получим
компетентен и навременен отговор. Това ни спестява време, през което ние бихме могли да обърнем повече внимание на клиентите си. Не на последно място е и фактът, че
сте сигурен и надежден доставчик.
Тодор Димитров
Муни 93 ЕООД

Опитният ни екип е винаги на ваше разположение, за да
бъде ваш коректен и честен консултант.

Ние сме открити

Ние сме надеждни

говорим ясно и точно

експерти с дългогодишен опит

Ние сме коректни

Ние сме полезни

притежаваме всички необходими лицензии

предлагаме разумни решения
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Нашите продукти
Тарифен план Идеал −
за клиенти с преобладаващо дневно потребление
Продукт Идеал предлага една цена на електрическа енергия
през всички часове на денонощието, фиксирана за целия
срок на договора, с включени възможни разходи за небаланси в балансираща група.
Идеал ви гарантира:
–– Удобство – възможност за по-добро планиране и контрол на месечните разходи за електрическа енергия
–– Сигурност – цена за доставка на енергията, фиксирана в
срока на договора, без допълнителни условия и такси.
Идеал предлага още:
–– договор за 12 месеца
–– участие в балансираща група на доставчика
–– фактуриране на потреблението по реално измерени количества
–– единна фактура за дължими суми за доставка на енергия
и за мрежови услуги
–– фиксиран падеж за плащане
–– осигурени алтернативни начини за касови и безкасови
плащания.

Тарифен план Екстра −
за клиенти със значителен дял нощно потребление
Продукт Екстра предлага цени на електрическата енергия
през дневната и нощната часова зона, фиксирани за целия
срок на договора, с включени възможни разходи за небаланси в балансиращата група.
Екстра ви гарантира:
–– Сигурност – цени за доставка на енергия, фиксирани в
срока на договора, без допълнителни условия и такси
–– Оптимизация на разходите – чрез избор на тарифи,
съобразени с динамиката на дейността през денонощието.
Екстра предлага още:
–– договор за 12 месеца
–– участие в балансираща група на доставчика
–– фактуриране на потреблението по реално измерени количества
–– единна фактура за дължими суми за доставка на енергия
и за мрежови услуги
–– фиксиран падеж за плащане
–– осигурени алтернативни начини за касови и безкасови
плащания.
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Тарифен план Флекс −
за клиенти с гъвкаво потребление
Продукт Флекс е индивидуален − плащате толкова, колкото е
вашето конкретно почасово потребление. Можете да управлявате разходите си в реално време, променяйки интензитета на потребление на електрическа енергия през деня, през
нощта, през уикенда, през сезона.
Флекс ви гарантира:
–– Прозрачност – възможност за проверяване на цената
на електрическа енергия ежедневно в сайта на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)
–– Най-добра цена на годишна база – периодите с
ниски цени компенсират периодите с високи и така се
постига най-добра реална цена на годишна база.
Флекс предлага още:
–– участие в балансираща група на доставчика
–– фактуриране на потреблението по реално измерени
количества
–– единна фактура за дължими суми за доставка на енергия
и за мрежови услуги
–– фиксиран падеж за плащане
–– осигурени алтернативни начини за касови и безкасови
плащания.

Как работи Флекс?

1. За всеки час се изчисляват
вашите разходи за електрическа
енергия.

2. Почасовите ви разходи се
сумират, за да се стигне до
месечните ви разходи.

3. Mесечната ви цена се получава
като се раздели сумата на месечните ви разходи на потреблението ви за месеца.
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Потреблението
ви за часа

вашите
разходи
за час 1

вашите
разходи
за час 2

Флекс разходите
ви за месеца

Цената на борсата за
този час + миксирана
надбавка

...

вашите
разходи за
час 744

Потреблението
ви за месеца

вашите Флекс
разходи за часа

вашите Флекс
разходи за месеца

вашата месечна
Флекс цена

Дали сме обещание да сме винаги тук до вас,
за да осигуряваме светлина за вашия бизнес.
Свържете се с нас на телефон 0700 1 7777, имейл ectrade@evn.bg.

Светлина. Топлина. Живот.
EVN България
ул. „Хр. Г. Данов” 37
4000 Пловдив
0700 1 7777
www.evn.bg
август 2020 г.

