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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И2-Л-229 

от 01.09.2016 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 01.09.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

250 от 08.08.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-27 от 14.05.2016 г. на „ЧЕЗ 

ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 

17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и събраните данни 

от проведеното на 18.08.2016 г. открито заседание по преписката, установи следното: 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-27 от 

14.05.2016 г. на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-

229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 56, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със заповед № З-E-90 от 20.05.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и 

приложенията към него, за установяване на основателността на искането.  

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-250 от 08.08.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 168 от 11.08.2016 г., т. 6. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 18.08.2016 г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. 

В хода на производството, при изготвянето на проект на решение по образуваната 

административна преписка, се установи, че в техническата част на доклада са допуснати 

фактически неточности, изразяващи се в погрешно отразени данни, съдържащи се в 

подаденото заявление, като така констатираните несъответствия бяха своевременно 

коригирани.    

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД притежава лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с  

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-

229 от 16.02.2016 г.  

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД е подало на 

основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-27 от 14.05.2016 г., с което 

дружеството е поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.  

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от 

НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови 
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възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20160225093011 от 25.02.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство 

на правосъдието, „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 

1 от Търговския закон. „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД е акционерно дружество с 

двустепенна система на управление, с ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център. 

Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.  

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД се управлява от управителен съвет с членове 

Жанна Василева Пехливанова, Кремена Стоянова Стоянова и Карел Крал. Начинът на 

представляване на дружеството е заедно от всеки двама от членовете на управителния 

съвет.  

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД е с предмет на дейност:  

Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката 

след получаването на лицензия за Обществено снабдяване с електрическа енергия и 

съгласно условията на тази лицензия. Всяка друга дейност незабранена от закона и/или от 

лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.  

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева и е разпределен в 5000 броя 

безналични акции, всяка с номинална стойност 10 лева. 

Видно от представеното удостоверение за регистрация от 01.02.2007 г., издадено от 

Национална агенция за приходите, считано от 20.12.2006 г. „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ 

АД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с 

идентификационен номер по ДДС BG175133827.    

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“, б. 

„д“ от НЛДЕ декларации от всички членове на управителния съвет на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ“ АД, същите на са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са 

осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството, дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 

несъстоятелност, на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че 

продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите 

на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.  

Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с 

аргумента, че компанията изгражда политиката и стратегията си в дългосрочен план и 

желае да постигне трайно присъствие и утвърждаване на електроенергийния пазар в 

България като увеличи и диверсифицира клиентското си портфолио чрез нови конкурентни 

продукти и канали за обслужване. Дружеството очаква през следващите 10 години да 

разшири значително броя на клиентите си без инсталирани електромери за почасово 

отчитане на електрическа енергия, за които се прилагат стандартизирани товарови профили. 

Във връзка с дългосрочните си планове дружеството е инвестирало в необходимите 

материални и човешки ресурси, внедрило е и поддържа система за управление на 

качеството, която осигурява съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 

9001:2008.  

Предвид гореизложеното, искането на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД да бъде 

продължен срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

е допустимо.   

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия. 

Видно от регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата 

на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ 

АД е регистрирано дружество с ID № 32XCEZ-SUPPLY--2 като търговец на електрическа 
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енергия, като към момента дейността е със статус „Активен“. Дружеството е предоставило 

договор за наем от 24.11.2014 г. за използване на офис помещения, намиращи се в гр. 

София, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, сключен между „ЮНИК 

ПРОПЪРТИС“ АД и „ФОНД ИМОТИ“АДСИЦ в качеството им на наемодател и „ЧЕЗ 

ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД в качеството му на наемател.   

Дружеството е представило данни и доказателства за изградена информационна 

мрежа за извършване на дейността, както и доказателства за придобиване на собственост 

върху офис оборудването. За осигуряване дейността си, „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД 

ще използва офис оборудване по силата на договор, сключен с „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от ЕСО ЕАД. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1609/1 от 15.03.2016 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че 

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството 

технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно 

договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в 

ПТЕЕ. 

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ“ АД отговаря на изискванията отговаря на изискванията за наличие на 

техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в 

съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ. 

 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД е представило професионалните автобиографии на 

изпълнителния директор на дружеството, както и на регионалния мениджър на ЧЕЗ Групата 

в България. Към заявлението са приложени справка за актуално състояние на действащите 

трудови договори към дата 15.04.2016 г. от Национална агенция за приходите. 

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД е представило организационната си структура. 

Дружеството функционира с 67 служители, разпределение в четири дирекции: 

 Дирекция „Корпоративни продажби“; 

 Дирекция „Продажби на дребно“; 

 Дирекция „Маркетинг бизнес анализи и прогнози“; 

 Дирекция „Финанси и администрация“. 

Дружеството е представило данни за изнесени дейности за осъществяването на 

дейностите „обществено снабдяване с електрическа енергия“, „доставчик от последна 

инстанция“ и „търговия с електрическа енергия“. 

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ“ АД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да 

изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно финансовите възможности на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието на 

финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа 

енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, дружеството е 

представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети.  
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За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на 

собствения капитал, вследствие на увеличението на финансовия резултат. 

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива 

краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило банково удостоверение от „ХХ“ ЕАД с изходящ № 161-110 от 03.05.2016 г. в 

уверение на това, че „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД е клиент на същата банка и има 

открита сметка, наличността по която към 08.04.2016 г. е ХХ лв. Сумата по специалната 

сметка е в съответствие с изискуемия съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата размер на 

обезпечението от 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България, но не по-малко от 150 000 лв, видно от последния 

годишен финансов отчет на дружеството.   

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри, „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД ще притежава 

финансови възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за новия срок на лицензията. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 

1, т. 1 от ЗЕ и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. Продължава срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, с 

ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. 

„Цариградско шосе“ № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център, с 10 (десет) години, считано 

от датата на изтичане срока на лицензията; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-229-15 от 

17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЧЕЗ 

ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, допълнена с  права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-229 от 16.02.2016 г.; 

3. Одобрява на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД бизнес план за периода 2016 г. 

- 2020 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 


