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След промените в Закона за Енергетиката, до 1 
октомври 2020 г. всички собственици на малък, 
среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя 
доставчик на ток, тъй като след тази дата 
регулираният пазар за стопански потребители 
престава да съществува и доставките на 
електрическа енергия по цени, определени от КЕВР, 
ще бъдат прекратени.

Какво означават промените в Закона за
eнергетиката за Вас?

Либерализацията на пазара или преминаването към свободен пазар е процес, който 
тече в България от над 15 години. И докато досега от свободния пазар се 
възползваха големите потребители и индустриални консуматори, то от 1 
октомври абсолютно всички фирми няма вече да купуват електроенергия по цени, 
определени от държавата, а ще договарят свободно условията си на пазарен 
принцип. Това не е повод за притеснение, а напротив – свободният пазар и правото 
на избор са добри новина за бизнеса и както във всяка една сфера, така и в 
енергетиката, свободната търговия създава конкурентна среда и води до по-добри 
цени, условия и обслужване за клиентите. По същия начин, по който в момента 
избирате и сключвате договор за интернет, мобилни услуги или офис консумативи, 
сега имате възможност да си намерите най-добрия партньор, който да снабдява с 
електроенергия Вашия бизнес.

Официалният срок за преминаване на свободен пазар е 01.10.2020 г. Технически 
това означава, че заявления за смяна на доставчик трябва да подадете до 
10.09.2020 г. Т.е това е и крайният срок за сключване на договор, за да се спази 
законовият срок.

1. Всички стопански потребители ще трябва да се запознаят с алтернативите и  
 внимателно да изберат своя нов доставчик до 10.09.2020 г.

2. Конкуренцията между доставчиците неминуемо ще доведе до понижаване на   
 цените и подобряване качеството на услугите.

3. Всеки бизнес ще трябва да се довери на своя доставчик и заедно да изберат   
 най-изгодния за него продукт/модел на закупуване.
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ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА
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Можете ли да не се и какво всъщност ще стане, ако 
не се възползвате от правото си на избор?

В случай, че не се възползвате от правото си на избор и не сключите изгоден за Вас 
договор с избран доставчик на ток в обявения срок, то от 1 октомври 2020 г. за 
вас ще влязат в сила служебни цени и условия за доставка на електроенергия. Ще 
получите т.нар. типов договор от досегашния си доставчик със срок от
1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. За съжаление конкретните цени ще се 
обявят в края на август и това ще лиши потребителите от достатъчно време, 
за да избегнат неизгодни за тях условия и цени. 

Накратко: За фирмите, които не изберат доставчик в срок, на общо основание 
(тоест, не конкретно за Вас и Вашите специфични нужди) ще бъдат определени 
правата и задълженията на страните, условия за доставка на електрическа 
енергия и за прекратяване на договора, както и конкретната цена. За голяма част 
от бизнеса това ще доведе до по-високи разходи за електроенергия, затова и 
нашият съвет към всеки собственик на бизнес в България е да отдели нужното 
внимание на избора на доставчик и така да постигне най-изгодните условия за себе 
си и бизнеса си.

Какви са стъпките, които да предприемете при 
избора на нов доставчик?

1. Проучете внимателно пазара и компаниите, които предлагат електроенергия  
 за Вашия бизнес. Избор има, въпросът е да направите най-добрия. Проучете   
 миналото и  репутацията на всеки доставчик. Важно е да се спрете на     
 стабилна компания - проверете къде е регистриран доставчикът Ви, кой е   
 собственикът му и дали има достатъчно внесен капитал. Важно е да избегнете  
 подписването на договор с необезпечени компании със съмнителна репутация,  
 тъй като в случай на фалит на избрания от Вас доставчик, ще претърпите   
 сериозни финансови загуби. Подобни лоши примери и практики са се случвали в   
 България през изминалите години. „Synergon Energy“ например е изцяло българска  
 компания с безупречна репутация, част от една от най-големите холдингови   
 структури в България и през последните 6 години е доверен доставчик на над  
 5000 бизнеса в страната. Обърнете им специално внимание. 

2. За да стартирате процеса по прехвърляне към нов доставчик на ток, е     
 задължително да отправите запитване и да предоставите информация за   
 потреблението си – поне една месечна фактура. В отговор следва да получите  
 персонална консултация, оферта и анализ на спестяванията. Така ще можете да  
 изберете условия според спецификата на Вашия бизнес, които най-добре    
 отговарят на профила Ви на консумация. „Synergon Energy“ всъщност поемат   
 всички технически аспекти на прехвърлянето – тоест, цялата       
 административна процедура, при това напълно безплатно (след сключване на   
 договор за доставка на ток). От вас се изисква само да се свържете с тях.    
 Обадете се  на тел. 0 700 800 80 и ще получите пълна информация за това колко  
 лесно всъщност може да се случи цялата процедура.

3. След като сте получили оферти, проучете внимателно всички условия по 
договора, който Ви се представя, като е добре да обърнете специално внимание на:

• срок на договора и дали той гарантира доставката за периода от страна на   
 търговеца при договорените условия чрез неустойки. Важно е неустойките в   
 договора да са еднакви за двете страни – това гарантира, че търговецът не   
 може да променя срокове и условия едностранно;
• изисквания за обезпечение и такси;
• начини на плащане;
• срок за плащане; 
• депозити или предварително заплащане – дали такива се изискват;
• има ли достатъчно добре обезпечена мрежа от търговски представители,   
 които при възникнал проблем, ще бъдат насреща за вас; 
• надвишават ли цените 120лв./МВтч за периода;
• има ли скрити клаузи за допълнителни плащания, свързани с разходите за    
 балансиране или участие в стандартна балансираща група – при сигурните   

 доставчици всички подобни разходи са включени в цената и не се
 заплащат отделно;
• има ли клаузи, които задължават доставчика да предоставя информация за   
 потреблението Ви при поискване на такава от Ваша страна;
• обслужване – можете ли да разчитате на експертно съдействие от екипа на   
 търговеца Ви по всяко време;

4. След като сте подписали договор с избрания от Вас доставчик при      
 най-изгодните за Вашия бизнес условия, следва да предоставите нотариално   
 заверено пълномощно с утвърден от КЕВР текст, за да преминете към     
 процедурата по прехвърляне на доставките към новия Ви партньор.      
 Процедурата се стартира до 10-то число на всеки месец, т.е това е и     
 последният срок за сключване на договор. Пример – ако сключите договор за   
 доставка на електроенергия на 3 септември, то от 1 октомври доставките Ви  
 се поемат от новия доставчик. Ако сключите договор на 15 септември, ще   
 трябва да изчакате до 1 ноември, преди да е влязла в сила смяната на Вашия   
 доставчик на електроенергия.

Важно: След като процедурата по прехвърляне е 
успешно премината, доставките по договорените 
от Вас условия следва да започнат, считано от 
00:00 ч. на първо число на следващият месец.

Когато се прехвърлите на нов доставчик на 
електроенергия за бизнеса Ви, е важно да знаете 
следните неща:

1. На първо място Вашата месечна фактура ще бъде издавана от Вашия нов    
 партньор, а не от електроразпределителното дружество.

2. Преминаването на Свободния пазар няма да Ви струва нищо, ако изберете 
 „Synergon Energy“. Те поемат цялата административна работа по      
 прехвърлянето и го правят абсолютно безплатно след подписване на договор.

3. Доставката на ток е гарантирана от Закона за Енергетика и той не може да  
 бъде прекъснат, без значение от това на кой доставчик сте се спрели, освен,   
 ако няма авария в електропреносната мрежа.

4. Не е необходима физическа подмяна на съществуващо оборудване или средства  
 за търговско измерване т.е електромери. 

5. При проблеми с доставката на електроенергия, не бива да се тревожите, че   
 собственикът на мрежата ще Ви пренебрегне защото купувате ток от фирма  
 на Свободния Пазар. Тъкмо напротив – Вашият търговец би трябвало активно да  
 съдейства за отстраняването на каквито и да било проблеми с        
 електропреносната мрежа. Освен това би трябвало да получите пълно     
 съдействие при добавяне или изключване на обекти по договора, увеличаване или  
 намаляване на необходимата предоставена мощност на точките ви на     
 консумация, повторно отчитане на електромерите при съмнения за некоректно  
 отчетени показания. Вашият партньор следва да защитава Вашите интереси и  
 да бъде на Ваше разположение по всяко време . „Synergon Energy“ са известни с   
 това, че защитават интересите на своите клиенти, за което гарантират   
 административният им екип, както и представителите им в цялата страна.

Готови ли сте за
нов доставчик на ток?
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След промените в Закона за Енергетиката, до 1 
октомври 2020 г. всички собственици на малък, 
среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя 
доставчик на ток, тъй като след тази дата 
регулираният пазар за стопански потребители 
престава да съществува и доставките на 
електрическа енергия по цени, определени от КЕВР, 
ще бъдат прекратени.

Какво означават промените в Закона за
eнергетиката за Вас?

Либерализацията на пазара или преминаването към свободен пазар е процес, който 
тече в България от над 15 години. И докато досега от свободния пазар се 
възползваха големите потребители и индустриални консуматори, то от 1 
октомври абсолютно всички фирми няма вече да купуват електроенергия по цени, 
определени от държавата, а ще договарят свободно условията си на пазарен 
принцип. Това не е повод за притеснение, а напротив – свободният пазар и правото 
на избор са добри новина за бизнеса и както във всяка една сфера, така и в 
енергетиката, свободната търговия създава конкурентна среда и води до по-добри 
цени, условия и обслужване за клиентите. По същия начин, по който в момента 
избирате и сключвате договор за интернет, мобилни услуги или офис консумативи, 
сега имате възможност да си намерите най-добрия партньор, който да снабдява с 
електроенергия Вашия бизнес.

Официалният срок за преминаване на свободен пазар е 01.10.2020 г. Технически 
това означава, че заявления за смяна на доставчик трябва да подадете до 
10.09.2020 г. Т.е това е и крайният срок за сключване на договор, за да се спази 
законовият срок.

1. Всички стопански потребители ще трябва да се запознаят с алтернативите и  
внимателно да изберат своя нов доставчик до 10.09.2020 г.

2. Конкуренцията между доставчиците неминуемо ще доведе до понижаване на  
цените и подобряване качеството на услугите.

3. Всеки бизнес ще трябва да се довери на своя доставчик и заедно да изберат  
най-изгодния за него продукт/модел на закупуване.

Можете ли да не се и какво всъщност ще стане, ако 
не се възползвате от правото си на избор?

В случай, че не се възползвате от правото си на избор и не сключите изгоден за Вас 
договор с избран доставчик на ток в обявения срок, то от 1 октомври 2020 г. за 
вас ще влязат в сила служебни цени и условия за доставка на електроенергия. Ще 
получите т.нар. типов договор от досегашния си доставчик със срок от
1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. За съжаление конкретните цени ще се 
обявят в края на август и това ще лиши потребителите от достатъчно време, 
за да избегнат неизгодни за тях условия и цени. 

Накратко: За фирмите, които не изберат доставчик в срок, на общо основание 
(тоест, не конкретно за Вас и Вашите специфични нужди) ще бъдат определени 
правата и задълженията на страните, условия за доставка на електрическа 
енергия и за прекратяване на договора, както и конкретната цена. За голяма част 
от бизнеса това ще доведе до по-високи разходи за електроенергия, затова и 
нашият съвет към всеки собственик на бизнес в България е да отдели нужното 
внимание на избора на доставчик и така да постигне най-изгодните условия за себе 
си и бизнеса си.

Какви са стъпките, които да предприемете при 
избора на нов доставчик?

1. Проучете внимателно пазара и компаниите, които предлагат електроенергия
за Вашия бизнес. Избор има, въпросът е да направите най-добрия. Проучете
миналото и  репутацията на всеки доставчик. Важно е да се спрете на
стабилна компания - проверете къде е регистриран доставчикът Ви, кой е
собственикът му и дали има достатъчно внесен капитал. Важно е да избегнете
подписването на договор с необезпечени компании със съмнителна репутация,
тъй като в случай на фалит на избрания от Вас доставчик, ще претърпите
сериозни финансови загуби. Подобни лоши примери и практики са се случвали в
България през изминалите години. „Synergon Energy“ например е изцяло българска
компания с безупречна репутация, част от една от най-големите холдингови
структури в България и през последните 6 години е доверен доставчик на над
5000 бизнеса в страната. Обърнете им специално внимание.

2. За да стартирате процеса по прехвърляне към нов доставчик на ток, е
задължително да отправите запитване и да предоставите информация за
потреблението си – поне една месечна фактура. В отговор следва да получите
персонална консултация, оферта и анализ на спестяванията. Така ще можете да
изберете условия според спецификата на Вашия бизнес, които най-добре
отговарят на профила Ви на консумация. „Synergon Energy“ всъщност поемат
всички технически аспекти на прехвърлянето – тоест, цялата
административна процедура, при това напълно безплатно (след сключване на
договор за доставка на ток). От вас се изисква само да се свържете с тях.
Обадете се  на тел. 0 700 800 80 и ще получите пълна информация за това колко
лесно всъщност може да се случи цялата процедура.

3. След като сте получили оферти, проучете внимателно всички условия по
договора, който Ви се представя, като е добре да обърнете специално внимание на:

• срок на договора и дали той гарантира доставката за периода от страна на
търговеца при договорените условия чрез неустойки. Важно е неустойките в
договора да са еднакви за двете страни – това гарантира, че търговецът не
може да променя срокове и условия едностранно;

• изисквания за обезпечение и такси;
• начини на плащане;
• срок за плащане;
• депозити или предварително заплащане – дали такива се изискват;
• има ли достатъчно добре обезпечена мрежа от търговски представители, 

които при възникнал проблем, ще бъдат насреща за Вас;
• надвишават ли цените 120лв./МВтч за периода;
• има ли скрити клаузи за допълнителни плащания, свързани с разходите за

балансиране или участие в стандартна балансираща група – при сигурните
доставчици всички подобни разходи са включени в цената и не се

заплащат отделно;
• има ли клаузи, които задължават доставчика да предоставя информация за  

потреблението Ви при поискване на такава от Ваша страна;
• обслужване – можете ли да разчитате на експертно съдействие от екипа на  

търговеца Ви по всяко време;

4. След като сте подписали договор с избрания от Вас доставчик при  
най-изгодните за Вашия бизнес условия, следва да предоставите нотариално  
заверено пълномощно с утвърден от КЕВР текст, за да преминете към  
процедурата по прехвърляне на доставките към новия Ви партньор.  
Процедурата се стартира до 10-то число на всеки месец, т.е това е и  
последният срок за сключване на договор. Пример – ако сключите договор за  
доставка на електроенергия на 3 септември, то от 1 октомври доставките Ви  
се поемат от новия доставчик. Ако сключите договор на 15 септември, ще  
трябва да изчакате до 1 ноември, преди да е влязла в сила смяната на Вашия  
доставчик на електроенергия.

Важно: След като процедурата по прехвърляне е 
успешно премината, доставките по договорените 
от Вас условия следва да започнат, считано от 
00:00 ч. на първо число на следващият месец.

Когато се прехвърлите на нов доставчик на 
електроенергия за бизнеса Ви, е важно да знаете 
следните неща:

1. На първо място Вашата месечна фактура ще бъде издавана от Вашия нов  
партньор, а не от електроразпределителното дружество.

2. Преминаването на Свободния пазар няма да Ви струва нищо, ако изберете 
„Synergon Energy“. Те поемат цялата административна работа по  
прехвърлянето и го правят абсолютно безплатно след подписване на договор.

3. Доставката на ток е гарантирана от Закона за Енергетика и той не може да  
бъде прекъснат, без значение от това на кой доставчик сте се спрели, освен,  
ако няма авария в електропреносната мрежа.

4. Не е необходима физическа подмяна на съществуващо оборудване или средства  
за търговско измерване т.е електромери. 

5. При проблеми с доставката на електроенергия, не бива да се тревожите, че  
собственикът на мрежата ще Ви пренебрегне защото купувате ток от фирма  
на Свободния Пазар. Тъкмо напротив – Вашият търговец би трябвало активно да  
съдейства за отстраняването на каквито и да било проблеми с  
електропреносната мрежа. Освен това би трябвало да получите пълно  
съдействие при добавяне или изключване на обекти по договора, увеличаване или  
намаляване на необходимата предоставена мощност на точките ви на  
консумация, повторно отчитане на електромерите при съмнения за некоректно  
отчетени показания. Вашият партньор следва да защитава Вашите интереси и  
да бъде на Ваше разположение по всяко време . „Synergon Energy“ са известни с  
това, че защитават интересите на своите клиенти, за което гарантират  
административният им екип, както и представителите им в цялата страна.

Готови ли сте за
нов доставчик на ток?
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След промените в Закона за Енергетиката, до 1 
октомври 2020 г. всички собственици на малък, 
среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя 
доставчик на ток, тъй като след тази дата 
регулираният пазар за стопански потребители 
престава да съществува и доставките на 
електрическа енергия по цени, определени от КЕВР, 
ще бъдат прекратени.

Какво означават промените в Закона за
eнергетиката за Вас?

Либерализацията на пазара или преминаването към свободен пазар е процес, който 
тече в България от над 15 години. И докато досега от свободния пазар се 
възползваха големите потребители и индустриални консуматори, то от 1 
октомври абсолютно всички фирми няма вече да купуват електроенергия по цени, 
определени от държавата, а ще договарят свободно условията си на пазарен 
принцип. Това не е повод за притеснение, а напротив – свободният пазар и правото 
на избор са добри новина за бизнеса и както във всяка една сфера, така и в 
енергетиката, свободната търговия създава конкурентна среда и води до по-добри 
цени, условия и обслужване за клиентите. По същия начин, по който в момента 
избирате и сключвате договор за интернет, мобилни услуги или офис консумативи, 
сега имате възможност да си намерите най-добрия партньор, който да снабдява с 
електроенергия Вашия бизнес.

Официалният срок за преминаване на свободен пазар е 01.10.2020 г. Технически 
това означава, че заявления за смяна на доставчик трябва да подадете до 
10.09.2020 г. Т.е това е и крайният срок за сключване на договор, за да се спази 
законовият срок.

1. Всички стопански потребители ще трябва да се запознаят с алтернативите и  
 внимателно да изберат своя нов доставчик до 10.09.2020 г.

2. Конкуренцията между доставчиците неминуемо ще доведе до понижаване на   
 цените и подобряване качеството на услугите.

3. Всеки бизнес ще трябва да се довери на своя доставчик и заедно да изберат   
 най-изгодния за него продукт/модел на закупуване.

Можете ли да не се и какво всъщност ще стане, ако 
не се възползвате от правото си на избор?

В случай, че не се възползвате от правото си на избор и не сключите изгоден за Вас 
договор с избран доставчик на ток в обявения срок, то от 1 октомври 2020 г. за 
вас ще влязат в сила служебни цени и условия за доставка на електроенергия. Ще 
получите т.нар. типов договор от досегашния си доставчик със срок от
1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. За съжаление конкретните цени ще се 
обявят в края на август и това ще лиши потребителите от достатъчно време, 
за да избегнат неизгодни за тях условия и цени. 

Накратко: За фирмите, които не изберат доставчик в срок, на общо основание 
(тоест, не конкретно за Вас и Вашите специфични нужди) ще бъдат определени 
правата и задълженията на страните, условия за доставка на електрическа 
енергия и за прекратяване на договора, както и конкретната цена. За голяма част 
от бизнеса това ще доведе до по-високи разходи за електроенергия, затова и 
нашият съвет към всеки собственик на бизнес в България е да отдели нужното 
внимание на избора на доставчик и така да постигне най-изгодните условия за себе 
си и бизнеса си.

Какви са стъпките, които да предприемете при 
избора на нов доставчик?

1. Проучете внимателно пазара и компаниите, които предлагат електроенергия  
 за Вашия бизнес. Избор има, въпросът е да направите най-добрия. Проучете   
 миналото и  репутацията на всеки доставчик. Важно е да се спрете на     
 стабилна компания - проверете къде е регистриран доставчикът Ви, кой е   
 собственикът му и дали има достатъчно внесен капитал. Важно е да избегнете  
 подписването на договор с необезпечени компании със съмнителна репутация,  
 тъй като в случай на фалит на избрания от Вас доставчик, ще претърпите   
 сериозни финансови загуби. Подобни лоши примери и практики са се случвали в   
 България през изминалите години. „Synergon Energy“ например е изцяло българска  
 компания с безупречна репутация, част от една от най-големите холдингови   
 структури в България и през последните 6 години е доверен доставчик на над  
 5000 бизнеса в страната. Обърнете им специално внимание. 

2. За да стартирате процеса по прехвърляне към нов доставчик на ток, е     
 задължително да отправите запитване и да предоставите информация за   
 потреблението си – поне една месечна фактура. В отговор следва да получите  
 персонална консултация, оферта и анализ на спестяванията. Така ще можете да  
 изберете условия според спецификата на Вашия бизнес, които най-добре    
 отговарят на профила Ви на консумация. „Synergon Energy“ всъщност поемат   
 всички технически аспекти на прехвърлянето – тоест, цялата       
 административна процедура, при това напълно безплатно (след сключване на   
 договор за доставка на ток). От вас се изисква само да се свържете с тях.    
 Обадете се  на тел. 0 700 800 80 и ще получите пълна информация за това колко  
 лесно всъщност може да се случи цялата процедура.

3. След като сте получили оферти, проучете внимателно всички условия по 
договора, който Ви се представя, като е добре да обърнете специално внимание на:

• срок на договора и дали той гарантира доставката за периода от страна на   
 търговеца при договорените условия чрез неустойки. Важно е неустойките в   
 договора да са еднакви за двете страни – това гарантира, че търговецът не   
 може да променя срокове и условия едностранно;
• изисквания за обезпечение и такси;
• начини на плащане;
• срок за плащане; 
• депозити или предварително заплащане – дали такива се изискват;
• има ли достатъчно добре обезпечена мрежа от търговски представители,   
 които при възникнал проблем, ще бъдат насреща за вас; 
• надвишават ли цените 120лв./МВтч за периода;
• има ли скрити клаузи за допълнителни плащания, свързани с разходите за    
 балансиране или участие в стандартна балансираща група – при сигурните   

 доставчици всички подобни разходи са включени в цената и не се
 заплащат отделно;
• има ли клаузи, които задължават доставчика да предоставя информация за   
 потреблението Ви при поискване на такава от Ваша страна;
• обслужване – можете ли да разчитате на експертно съдействие от екипа на   
 търговеца Ви по всяко време;

4. След като сте подписали договор с избрания от Вас доставчик при      
 най-изгодните за Вашия бизнес условия, следва да предоставите нотариално   
 заверено пълномощно с утвърден от КЕВР текст, за да преминете към     
 процедурата по прехвърляне на доставките към новия Ви партньор.      
 Процедурата се стартира до 10-то число на всеки месец, т.е това е и     
 последният срок за сключване на договор. Пример – ако сключите договор за   
 доставка на електроенергия на 3 септември, то от 1 октомври доставките Ви  
 се поемат от новия доставчик. Ако сключите договор на 15 септември, ще   
 трябва да изчакате до 1 ноември, преди да е влязла в сила смяната на Вашия   
 доставчик на електроенергия.

Важно: След като процедурата по прехвърляне е 
успешно премината, доставките по договорените 
от Вас условия следва да започнат, считано от 
00:00 ч. на първо число на следващият месец.

Когато се прехвърлите на нов доставчик на 
електроенергия за бизнеса Ви, е важно да знаете 
следните неща:

1. На първо място Вашата месечна фактура ще бъде издавана от Вашия нов    
 партньор, а не от електроразпределителното дружество.

2. Преминаването на Свободния пазар няма да Ви струва нищо, ако изберете 
 „Synergon Energy“. Те поемат цялата административна работа по      
 прехвърлянето и го правят абсолютно безплатно след подписване на договор.

3. Доставката на ток е гарантирана от Закона за Енергетика и той не може да  
 бъде прекъснат, без значение от това на кой доставчик сте се спрели, освен,   
 ако няма авария в електропреносната мрежа.

4. Не е необходима физическа подмяна на съществуващо оборудване или средства  
 за търговско измерване т.е електромери. 

5. При проблеми с доставката на електроенергия, не бива да се тревожите, че   
 собственикът на мрежата ще Ви пренебрегне защото купувате ток от фирма  
 на Свободния Пазар. Тъкмо напротив – Вашият търговец би трябвало активно да  
 съдейства за отстраняването на каквито и да било проблеми с        
 електропреносната мрежа. Освен това би трябвало да получите пълно     
 съдействие при добавяне или изключване на обекти по договора, увеличаване или  
 намаляване на необходимата предоставена мощност на точките ви на     
 консумация, повторно отчитане на електромерите при съмнения за некоректно  
 отчетени показания. Вашият партньор следва да защитава Вашите интереси и  
 да бъде на Ваше разположение по всяко време . „Synergon Energy“ са известни с   
 това, че защитават интересите на своите клиенти, за което гарантират   
 административният им екип, както и представителите им в цялата страна.

Готови ли сте за
нов доставчик на ток?
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След промените в Закона за Енергетиката, до 1 
октомври 2020 г. всички собственици на малък, 
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принцип. Това не е повод за притеснение, а напротив – свободният пазар и правото 
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това означава, че заявления за смяна на доставчик трябва да подадете до 
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1. Всички стопански потребители ще трябва да се запознаят с алтернативите и  
 внимателно да изберат своя нов доставчик до 10.09.2020 г.
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не се възползвате от правото си на избор?

В случай, че не се възползвате от правото си на избор и не сключите изгоден за Вас 
договор с избран доставчик на ток в обявения срок, то от 1 октомври 2020 г. за 
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за да избегнат неизгодни за тях условия и цени. 

Накратко: За фирмите, които не изберат доставчик в срок, на общо основание 
(тоест, не конкретно за Вас и Вашите специфични нужди) ще бъдат определени 
правата и задълженията на страните, условия за доставка на електрическа 
енергия и за прекратяване на договора, както и конкретната цена. За голяма част 
от бизнеса това ще доведе до по-високи разходи за електроенергия, затова и 
нашият съвет към всеки собственик на бизнес в България е да отдели нужното 
внимание на избора на доставчик и така да постигне най-изгодните условия за себе 
си и бизнеса си.

Какви са стъпките, които да предприемете при 
избора на нов доставчик?

1. Проучете внимателно пазара и компаниите, които предлагат електроенергия  
 за Вашия бизнес. Избор има, въпросът е да направите най-добрия. Проучете   
 миналото и  репутацията на всеки доставчик. Важно е да се спрете на     
 стабилна компания - проверете къде е регистриран доставчикът Ви, кой е   
 собственикът му и дали има достатъчно внесен капитал. Важно е да избегнете  
 подписването на договор с необезпечени компании със съмнителна репутация,  
 тъй като в случай на фалит на избрания от Вас доставчик, ще претърпите   
 сериозни финансови загуби. Подобни лоши примери и практики са се случвали в   
 България през изминалите години. „Synergon Energy“ например е изцяло българска  
 компания с безупречна репутация, част от една от най-големите холдингови   
 структури в България и през последните 6 години е доверен доставчик на над  
 5000 бизнеса в страната. Обърнете им специално внимание. 

2. За да стартирате процеса по прехвърляне към нов доставчик на ток, е     
 задължително да отправите запитване и да предоставите информация за   
 потреблението си – поне една месечна фактура. В отговор следва да получите  
 персонална консултация, оферта и анализ на спестяванията. Така ще можете да  
 изберете условия според спецификата на Вашия бизнес, които най-добре    
 отговарят на профила Ви на консумация. „Synergon Energy“ всъщност поемат   
 всички технически аспекти на прехвърлянето – тоест, цялата       
 административна процедура, при това напълно безплатно (след сключване на   
 договор за доставка на ток). От вас се изисква само да се свържете с тях.    
 Обадете се  на тел. 0 700 800 80 и ще получите пълна информация за това колко  
 лесно всъщност може да се случи цялата процедура.

3. След като сте получили оферти, проучете внимателно всички условия по 
договора, който Ви се представя, като е добре да обърнете специално внимание на:

• срок на договора и дали той гарантира доставката за периода от страна на   
 търговеца при договорените условия чрез неустойки. Важно е неустойките в   
 договора да са еднакви за двете страни – това гарантира, че търговецът не   
 може да променя срокове и условия едностранно;
• изисквания за обезпечение и такси;
• начини на плащане;
• срок за плащане; 
• депозити или предварително заплащане – дали такива се изискват;
• има ли достатъчно добре обезпечена мрежа от търговски представители,   
 които при възникнал проблем, ще бъдат насреща за вас; 
• надвишават ли цените 120лв./МВтч за периода;
• има ли скрити клаузи за допълнителни плащания, свързани с разходите за    
 балансиране или участие в стандартна балансираща група – при сигурните   

 доставчици всички подобни разходи са включени в цената и не се
 заплащат отделно;
• има ли клаузи, които задължават доставчика да предоставя информация за   
 потреблението Ви при поискване на такава от Ваша страна;
• обслужване – можете ли да разчитате на експертно съдействие от екипа на   
 търговеца Ви по всяко време;

4. След като сте подписали договор с избрания от Вас доставчик при      
 най-изгодните за Вашия бизнес условия, следва да предоставите нотариално   
 заверено пълномощно с утвърден от КЕВР текст, за да преминете към     
 процедурата по прехвърляне на доставките към новия Ви партньор.      
 Процедурата се стартира до 10-то число на всеки месец, т.е това е и     
 последният срок за сключване на договор. Пример – ако сключите договор за   
 доставка на електроенергия на 3 септември, то от 1 октомври доставките Ви  
 се поемат от новия доставчик. Ако сключите договор на 15 септември, ще   
 трябва да изчакате до 1 ноември, преди да е влязла в сила смяната на Вашия   
 доставчик на електроенергия.

Важно: След като процедурата по прехвърляне е 
успешно премината, доставките по договорените 
от Вас условия следва да започнат, считано от 
00:00 ч. на първо число на следващият месец.

Когато се прехвърлите на нов доставчик на 
електроенергия за бизнеса Ви, е важно да знаете 
следните неща:

1. На първо място Вашата месечна фактура ще бъде издавана от Вашия нов    
 партньор, а не от електроразпределителното дружество.

2. Преминаването на Свободния пазар няма да Ви струва нищо, ако изберете 
 „Synergon Energy“. Те поемат цялата административна работа по      
 прехвърлянето и го правят абсолютно безплатно след подписване на договор.

3. Доставката на ток е гарантирана от Закона за Енергетика и той не може да  
 бъде прекъснат, без значение от това на кой доставчик сте се спрели, освен,   
 ако няма авария в електропреносната мрежа.

4. Не е необходима физическа подмяна на съществуващо оборудване или средства  
 за търговско измерване т.е електромери. 

5. При проблеми с доставката на електроенергия, не бива да се тревожите, че   
 собственикът на мрежата ще Ви пренебрегне защото купувате ток от фирма  
 на Свободния Пазар. Тъкмо напротив – Вашият търговец би трябвало активно да  
 съдейства за отстраняването на каквито и да било проблеми с        
 електропреносната мрежа. Освен това би трябвало да получите пълно     
 съдействие при добавяне или изключване на обекти по договора, увеличаване или  
 намаляване на необходимата предоставена мощност на точките ви на     
 консумация, повторно отчитане на електромерите при съмнения за некоректно  
 отчетени показания. Вашият партньор следва да защитава Вашите интереси и  
 да бъде на Ваше разположение по всяко време . „Synergon Energy“ са известни с   
 това, че защитават интересите на своите клиенти, за което гарантират   
 административният им екип, както и представителите им в цялата страна.

Готови ли сте за
нов доставчик на ток?
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След промените в Закона за Енергетиката, до 1 
октомври 2020 г. всички собственици на малък, 
среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя 
доставчик на ток, тъй като след тази дата 
регулираният пазар за стопански потребители 
престава да съществува и доставките на 
електрическа енергия по цени, определени от КЕВР, 
ще бъдат прекратени.

Какво означават промените в Закона за
eнергетиката за Вас?

Либерализацията на пазара или преминаването към свободен пазар е процес, който 
тече в България от над 15 години. И докато досега от свободния пазар се 
възползваха големите потребители и индустриални консуматори, то от 1 
октомври абсолютно всички фирми няма вече да купуват електроенергия по цени, 
определени от държавата, а ще договарят свободно условията си на пазарен 
принцип. Това не е повод за притеснение, а напротив – свободният пазар и правото 
на избор са добри новина за бизнеса и както във всяка една сфера, така и в 
енергетиката, свободната търговия създава конкурентна среда и води до по-добри 
цени, условия и обслужване за клиентите. По същия начин, по който в момента 
избирате и сключвате договор за интернет, мобилни услуги или офис консумативи, 
сега имате възможност да си намерите най-добрия партньор, който да снабдява с 
електроенергия Вашия бизнес.

Официалният срок за преминаване на свободен пазар е 01.10.2020 г. Технически 
това означава, че заявления за смяна на доставчик трябва да подадете до 
10.09.2020 г. Т.е това е и крайният срок за сключване на договор, за да се спази 
законовият срок.

1. Всички стопански потребители ще трябва да се запознаят с алтернативите и  
 внимателно да изберат своя нов доставчик до 10.09.2020 г.

2. Конкуренцията между доставчиците неминуемо ще доведе до понижаване на   
 цените и подобряване качеството на услугите.

3. Всеки бизнес ще трябва да се довери на своя доставчик и заедно да изберат   
 най-изгодния за него продукт/модел на закупуване.

Можете ли да не се и какво всъщност ще стане, ако 
не се възползвате от правото си на избор?

В случай, че не се възползвате от правото си на избор и не сключите изгоден за Вас 
договор с избран доставчик на ток в обявения срок, то от 1 октомври 2020 г. за 
вас ще влязат в сила служебни цени и условия за доставка на електроенергия. Ще 
получите т.нар. типов договор от досегашния си доставчик със срок от
1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. За съжаление конкретните цени ще се 
обявят в края на август и това ще лиши потребителите от достатъчно време, 
за да избегнат неизгодни за тях условия и цени. 

Накратко: За фирмите, които не изберат доставчик в срок, на общо основание 
(тоест, не конкретно за Вас и Вашите специфични нужди) ще бъдат определени 
правата и задълженията на страните, условия за доставка на електрическа 
енергия и за прекратяване на договора, както и конкретната цена. За голяма част 
от бизнеса това ще доведе до по-високи разходи за електроенергия, затова и 
нашият съвет към всеки собственик на бизнес в България е да отдели нужното 
внимание на избора на доставчик и така да постигне най-изгодните условия за себе 
си и бизнеса си.

Какви са стъпките, които да предприемете при 
избора на нов доставчик?

1. Проучете внимателно пазара и компаниите, които предлагат електроенергия  
 за Вашия бизнес. Избор има, въпросът е да направите най-добрия. Проучете   
 миналото и  репутацията на всеки доставчик. Важно е да се спрете на     
 стабилна компания - проверете къде е регистриран доставчикът Ви, кой е   
 собственикът му и дали има достатъчно внесен капитал. Важно е да избегнете  
 подписването на договор с необезпечени компании със съмнителна репутация,  
 тъй като в случай на фалит на избрания от Вас доставчик, ще претърпите   
 сериозни финансови загуби. Подобни лоши примери и практики са се случвали в   
 България през изминалите години. „Synergon Energy“ например е изцяло българска  
 компания с безупречна репутация, част от една от най-големите холдингови   
 структури в България и през последните 6 години е доверен доставчик на над  
 5000 бизнеса в страната. Обърнете им специално внимание. 

2. За да стартирате процеса по прехвърляне към нов доставчик на ток, е     
 задължително да отправите запитване и да предоставите информация за   
 потреблението си – поне една месечна фактура. В отговор следва да получите  
 персонална консултация, оферта и анализ на спестяванията. Така ще можете да  
 изберете условия според спецификата на Вашия бизнес, които най-добре    
 отговарят на профила Ви на консумация. „Synergon Energy“ всъщност поемат   
 всички технически аспекти на прехвърлянето – тоест, цялата       
 административна процедура, при това напълно безплатно (след сключване на   
 договор за доставка на ток). От вас се изисква само да се свържете с тях.    
 Обадете се  на тел. 0 700 800 80 и ще получите пълна информация за това колко  
 лесно всъщност може да се случи цялата процедура.

3. След като сте получили оферти, проучете внимателно всички условия по 
договора, който Ви се представя, като е добре да обърнете специално внимание на:

• срок на договора и дали той гарантира доставката за периода от страна на   
 търговеца при договорените условия чрез неустойки. Важно е неустойките в   
 договора да са еднакви за двете страни – това гарантира, че търговецът не   
 може да променя срокове и условия едностранно;
• изисквания за обезпечение и такси;
• начини на плащане;
• срок за плащане; 
• депозити или предварително заплащане – дали такива се изискват;
• има ли достатъчно добре обезпечена мрежа от търговски представители,   
 които при възникнал проблем, ще бъдат насреща за вас; 
• надвишават ли цените 120лв./МВтч за периода;
• има ли скрити клаузи за допълнителни плащания, свързани с разходите за    
 балансиране или участие в стандартна балансираща група – при сигурните   

 доставчици всички подобни разходи са включени в цената и не се
 заплащат отделно;
• има ли клаузи, които задължават доставчика да предоставя информация за   
 потреблението Ви при поискване на такава от Ваша страна;
• обслужване – можете ли да разчитате на експертно съдействие от екипа на   
 търговеца Ви по всяко време;

4. След като сте подписали договор с избрания от Вас доставчик при      
 най-изгодните за Вашия бизнес условия, следва да предоставите нотариално   
 заверено пълномощно с утвърден от КЕВР текст, за да преминете към     
 процедурата по прехвърляне на доставките към новия Ви партньор.      
 Процедурата се стартира до 10-то число на всеки месец, т.е това е и     
 последният срок за сключване на договор. Пример – ако сключите договор за   
 доставка на електроенергия на 3 септември, то от 1 октомври доставките Ви  
 се поемат от новия доставчик. Ако сключите договор на 15 септември, ще   
 трябва да изчакате до 1 ноември, преди да е влязла в сила смяната на Вашия   
 доставчик на електроенергия.

Важно: След като процедурата по прехвърляне е 
успешно премината, доставките по договорените 
от Вас условия следва да започнат, считано от 
00:00 ч. на първо число на следващият месец.

Когато се прехвърлите на нов доставчик на 
електроенергия за бизнеса Ви, е важно да знаете 
следните неща:

1. На първо място Вашата месечна фактура ще бъде издавана от Вашия нов    
 партньор, а не от електроразпределителното дружество.

2. Преминаването на Свободния пазар няма да Ви струва нищо, ако изберете 
 „Synergon Energy“. Те поемат цялата административна работа по      
 прехвърлянето и го правят абсолютно безплатно след подписване на договор.

3. Доставката на ток е гарантирана от Закона за Енергетика и той не може да  
 бъде прекъснат, без значение от това на кой доставчик сте се спрели, освен,   
 ако няма авария в електропреносната мрежа.

4. Не е необходима физическа подмяна на съществуващо оборудване или средства  
 за търговско измерване т.е електромери. 

5. При проблеми с доставката на електроенергия, не бива да се тревожите, че   
 собственикът на мрежата ще Ви пренебрегне защото купувате ток от фирма  
 на Свободния Пазар. Тъкмо напротив – Вашият търговец би трябвало активно да  
 съдейства за отстраняването на каквито и да било проблеми с        
 електропреносната мрежа. Освен това би трябвало да получите пълно     
 съдействие при добавяне или изключване на обекти по договора, увеличаване или  
 намаляване на необходимата предоставена мощност на точките ви на     
 консумация, повторно отчитане на електромерите при съмнения за некоректно  
 отчетени показания. Вашият партньор следва да защитава Вашите интереси и  
 да бъде на Ваше разположение по всяко време . „Synergon Energy“ са известни с   
 това, че защитават интересите на своите клиенти, за което гарантират   
 административният им екип, както и представителите им в цялата страна.

Готови ли сте за
нов доставчик на ток?
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