ЕЛ БОНУС
ЕООД
Работим заедно за вашите
цели

Търговец на свободният пазар на
електрическа енергия в България

"Ел Бонус" ЕООД, вашият търговец на електрическа енергия!
Кои сме ние?

•
•

•

Дружеството е създадено през 2005г., а от 2016г. е с основна дейност Търговия
на електрическа енергия.
Лицензиран търговец на електрическа енергия, с права и задължения на
координатор на балансирана група, с лицензия N: Л-484-15/ 16.03.2017г.,
издадена от КЕВР
"Ел Бонус" ЕООД осъществява лицензионната си дейност на територията на
цялата
страна, като осъществява доставка на електрическа енергия на
свободния пазар

Какво ви предлагаме?

•
•

•

•

•
•
•

Оказваме съдействие на клиентите си при регистрирането/
пререгистрирането им на свободния пазар
Предлагаме помощ при избора и
определянето на цената на
продукта, който съответства на
характера на потреблението на
клиента
Предоставяме възможност за
тестване и симулация на пазара,
без
финансов ангажимент
Осъществяваме енергиен
мениджмънт, включващ
възможността за събиране на
дължимите суми за потребна електрическа енергия от различни обекти
/наематели/ на участниците в балансиращата ни група
Изготвяне прогнозни почасови графици за потреблението на електрическа
енергия на нашите клиенти
"Ел Бонус" ЕООД предлага цена без допълнително да начислява разходи за не
баланс
Работим с договори без скрити клаузи, с гарантирани не променяеми цени за
срока на договора

Регулиран или свободен пазар на електрическа енергия?
От края на XIX в. до наши дни, държавата или нейни предприятия извършват
доставката на електрическа енергия у нас. В края на 90-те години на XXв. на пазара
на електрическа енергия в Европейския съюз започва постепенно навлизане на
частни доставчици. От началото на този процес са изминали близо 20 годин и
въпреки това в много европейски
страни

(включително

либерализирането

на

и

България)

пазарите

на

електроенергия не е приключило.
От

2007

г.

потребители
достъп

до

различни

категории

поетапно

получават

свободния

пазар.

В

началото това са само големите индустриални потребители, присъединени към
преносната мрежа на високо напрежение. През 2013 г. след направените промени
в Закона за енергетиката и въведждането на Доставчик от последна инстанция, се
създаде

икономически

стимул

тези

потребители

да

потърсят

алтернативен

доставчик на свободен пазар. Доставчик от последна инстанция е дружеството,
което гарантира сигурността на доставките на ел. енергия до крайните потребители.
Така от От 1-ви април 2016 г. в България паралелно съществуват регулиран и
свободен пазар на електроенергия. Част от потребителите (домакинства и фирми,
консумиращи ток с ниско напрежение) продължават да закупуват електроенергия
по цени, които се определят от енергийния регулатор (КЕВР). Останалите
потребители (част от фирмите, потребители на ел.ток с ниско напрежение и всички
фирми с консумация на електроенергия със средно и високо напрежение) вече
закупуват енергията си от различни доставчици по свободно договорени цени.
В изпълнение на националното законодателство, всички клиенти на регулирания
пазар могат да преминат към свободния такъв, след като изрично декларират
желанието си за това. Останалите клиенти ще продължат да бъдат снабдявани с
енергия по регулираните цени на КЕВР.

Защо да изберем свободния пред регулирания пазар?
Основното, което интересува всеки потребител, е каква сметка ще плати в края на
отчетния период. Редица анализи, направени от търговци на електрическа енергия
показва, че ако един стопански потребител се регистрира на свободен пазар, то той
ще спести около 20% от месечната си сметка за енергия. Процента на спестяването
зависи от към кое ЕРП е присъединен обекта наклиента, от тарифността на мерене
(т.е. дневна и нощна скала), предоставената мощност на обектите и т.н.
На свободния пазар на клиента се дава гаранция, че ще заплаща една цена за
енергия през цялата продължителност на договора. Т.е., ако клиентът сключи
договор за 1 година с фиксирана цена, с доставчик на свободния пазар, той ще знае
точно каква цена за единица енергия ще заплаща през целия договорен срок.
Доставчикът да може по свое усмотрение и едностранно да променя договорената
за периода цена.
На регулирания пазр КЕВР може да променя цените на всеки 3 месеца (чл.31а, ал.1
от Закона за енергетиката). Така пример –
от януари 2014г. до ноември 2015г. КЕВР
е променил 5 пъти цените, на регулирания
пазар за снабдяват крайни клиенти на
монополните доставчици. Резултатът от
тези

промени

е,

че

цената

на

електрическата енергията на регулирания
пазар е нараснала с между 15 и 20% (в
зависимост

от

ЕРП,

вида

на

тарифиране и това дали клиентът е
битов или стопански).

Направете своя избор и
заповядайте в нашия
офис, където нашите
специалисти ще ви
помогнат да изберете
продукт, който да ви
гарантира качество на
оптимална цена.

