
Инструкция за проджба на електрическа енергия 

На 26 юни 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за енергетиката, 

според които, считано от 1.10.2020 г., всички небитови клиенти (фирми – магазини, фризьорски 

салони, хотели, цехове, складови бази, ресторанти, фурни, шивашки цехове, дърводелни, кланици, 

ателиета, офиси, кафета, дискотеки, барове и т.н.), т.е. всички които плащат фирмен (стопански) ток 

ще закупуват електрическа енергия на свободен пазар и няма да имат регулирани цени. 

Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД е сред водещите търговци на електрическа енергия в 

България с над 10 годишен опит в сферата на търговията с електрическа енергия и обслужването на 

крайни клиенти. 

Ние предлагаме: 

- атрактивна цена и възможност за намаляване на разходите за електрическа енергия; 

- сигурни и гарантирани доставки директно от производителя; 

- дълготрайни бизнес взаимоотношения; 

- админиситриране на процедурата по смяна на доставчик на свободен пазар. 

Клиентът трябва да отговаря на следните две условия: 

- да е титуляр на партида, включително и ако е наемател. В този случай, трябва да се подпише 

нотариално заверена Декларация съгласие от собственика – част от документите (за ЧЕЗ и ЕР ЮГ); 

- да няма просрочени задължения към предходния си доставчик. 

Стъпки по продажбата: 

1. На всички клиенти се предлага стандартизиран договор; 

2. За клиенти на ЧЕЗ заедно с договора се разписва и пълномощно, което не се заверява 

нотариално; 

3. За клиенти на ЕРП Север (ЕНЕРГО-ПРО) заедно с договора се разписва и пълномощно, което 

не се заверява нотариално, в пълномощното се слага „чек“ на Договор за комбинирани услуги. 

4. Клиентът прилага и едно копие на актуална фактура с приложението за електрическа 

енергия; 

5. Окомплектованите документи по фирми - договор, пълномощно и копие на фактурата са 

изпращат веднъж седмично по куриер до Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД на адрес: гр. София 

1360, Индустриална зона „Орион“, ул. 3020, №34. 

За да се активира договор на свободния пазар се подава заявление към съответното ЕРП до 

10-то и ако няма просрочени задължения от 1-во число на следващия месец клиентът е с 

доставчик Гранд Енерджи Дистрибюшън. За по-големи клиенти (с присъединена мощност над 100 

кВт.) процедурата е по -дълга с един месец, защото първо се подава към ЕРП-то за сключване на 

договор за достъп и пренос и договор за доставчик от последна инстанция и след това до 10-то 

число се входира за смяна на доставчик. 


