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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И3-Л-191 

от 06.10.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.10.2014 г., като разгледа доклад с вх. № -

Дк-266/20.06.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-17 от 20.03.2014 г., подадено от 

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД за продължаване срока на лицензия №Л-191-15 от 

04.07.2005 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и събраните 

данни от проведено открито заседание на 17.09.2014 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-17 от 

20.03.2014 г., подадено от „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД за продължаване срока на лицензия 

№Л-191-15 от 04.07.2005 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, 

изменена с Решение № И1-Л-191 от 09.07.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране (ДКЕВР) с включване на права и задължения  за дейността „координатор на 

стандартна балансираща група” и изменена и допълнена с права и задължения на 

„координатор на комбинирана балансираща група” с Решение № И2-Л-191 от 06.10.2014 г. на 

ДКЕВР, 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). 

 

С подаденото заявление дружеството е поискало продължаване на срока с 10 (десет) 

години на издадената лицензия № Л-191-15 от 04.07.2005 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, изменена с Решение № И1-Л-191 от 09.07.2012 г. на ДКЕВР с 

включени права и задължения  за дейността “координатор на стандартна балансираща група” 

и изменена и допълнена с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща 

група” с Решение № И2-Л-191 от 06.10.2014 г.на ДКЕВР. 

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

аргументите, че за периода на посочената по-горе лицензия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД 

успешно е изградило дългосрочни взаимоотношения с партньори и участници на свободния 

пазар на електрическа енергия в България и разполага с висококвалифициран персонал и опит 

да изпълнява дейността координатор на балансираща група. Дружеството посочва, че 

възнамерява да участва активно на пазара на електрическа енергия в България и в региона 

през следващите десет години. 

При продължаване срока на лицензията съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ ДКЕВР 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 възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на 

дейността по лицензията.  

Заявителят „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, ЕИК 113570147, е еднолично акционерно 

дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1000, община Столична, р-н 

Средец, ул. „Георги Сава Раковски” № 140. Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 

(петстотин хиляди) лева, разпределен в  500 000 броя обикновени, поименни, налични акции с 

номинална стойност от 1 лев всяка. Едноличен собственик на капитала е ЧЕЗ, А. С. 45274649, 
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чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Чешка Република. Дружеството се управлява 

по едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: Владимир 

Георгиев Дичев – Изпълнителен директор, Жолт Бойтош и Кръстю Георгиев Икономов, като 

начина на представляване е от изпълнителния член на съвета на директорите, и който и да 

било от останалите членове на съвета на директорите, действащи заедно. Представени са 

декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от НЛДЕ от членовете на Съвета на 

директорите, удостоверяващи, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска 

дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 

против стопанството, като същите са заверени нотариално при нотариус № 274 с район на 

действие гр.София. 

Представени са декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „г” от НЛДЕ от Изпълнителния 

директор – Владимир Георгиев Дичев, и от Член на съвета на директорите – Кръстю Георгиев 

Икономов, че на дружеството не му е отнемана лицензията за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, същата е нотариално заверена с рег. № 7872 от 17.03.2014 г.  при 

нотариус № 274 с район на действие гр. София. 

Представена е декларация по чл. 68, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ а от Изпълнителния директор – 

Владимир Георгиев Дичев, и от Член на съвета на директорите – Кръстю Георгиев Икономов,  

че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не 

е в ликвидация, същата е нотариално заверена с рег. № 7874 от 17.03.2014 г. при нотариус № 

274 с район на действие гр. София . 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД,  да 

бъде продължена лицензия № Л-191-15 от 04.07.2005 г., изменена с Решение № И1-Л-191 от 

09.07.2012 г. на ДКЕВР с включени права и задължения за дейността „координатор на 

стандартна балансираща група” е допустимо. 

Дружеството е регистрирано при „ЕСО” ЕАД на вътрешния пазар на електрическа 

енергия с идентификационен код № TZZ019, на пазара на едро с EIC код 32XCEZ-TRADE-

BG3 и като координатор на балансираща група с идентификационен код № CBG001. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” включваща права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” е обособен офис с обща 

квадратура 145 кв. м в сграда с адрес гр. София, площад „Позитано” № 2, ет.7, офис 7. 

Офисът е нает с дългосрочен договор за наем. 

 „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД декларира, че офисът е оборудван с необходимите за 

нормалната работа на екипа материални ресурси. 

Съгласно чл. 68 от НЛДЕ дружеството е представило доказателства за наличието на 

техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност, както следва: 

 Хардуерно оборудване: 

- Стационарен компютър HP Pro Compaq 5800 – 2 броя; 

- Стационарен компютър HP Pro Compaq 6000 – 3 броя; 

- Стационарен компютър HP Pro Compaq 6300 – 5 броя; 

- Преносим компютър HP Probook 6540b – 2 броя; 

- Мултифункционално устройство HP Color Laser Jet CN2320 – 1 брой; 

- Принтер HP Laser Jet M2727- 1 брой; 

- Стацинарен телефон – 12 броя; 

- Мобилен телефон – 7 броя. 

 Операционни системи: 

- Операционна система Microsoft Windows 7 Enterprise; 

- Антивирусна защита Symantec Endpoint Protection 2011; 

- MS Office 2010 и MS Office 2013; 

- MS Exchange Mail Server; 

- Пощенски клиент MS Outlook. 

 Специализиран софтуер: 
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- „xEnergie” - продукт разработен от MicroStep HDO, съдържащ информационна 

система, поддържаща процесите на търговия с електрическа енергия и други 

енергийни продукти. Нейното предназначение е портфолио мениджмънт, 

управление на сделки във времето, събиране на измерени данни от електромерите, 

регистриране на графици за доставка, изчисляване на небаланси, изготвяне на 

прогнози за потреблението в зависимост от исторически данни за потреблението на 

клиентите, температурата и другите променливи, изготвяне на отчети, анализ на 

разходи за балансираща енергия; 

- „Endur” – (Energy Trading & Risk Management System), или система за търговия с 

електроенергия и управление на риска. Информационната система е разработена 

специално за търговия с електрическа енергия на едро, както и с други стоки като 

въглища, газ, емисии от въглероден двуокис. Използва се за наблюдение на риска, 

изготвяне на отчети за дейността и изпращане на графици за доставка. 

Дружеството е активен търговски участник на пазара на електрическа енергия и е 

вписан в регистъра на ЕСО ЕАД под кодов номер за търговски участник № TZZ019. От датата 

на регистрация до настоящия момент дружеството е с статут „активен”. 

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД 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 

Правилата за търговия с електрическа енергия. 

За срока на действие на посочената по-горе лицензия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД 

успешно е изградило дългосрочни взаимоотношения с партньори и участници на свободния 

пазар на електрическа енергия в Република България. Дружеството се е доказало като 

надежден партньор на големи индустиални потребители на пазара на електрическа енергия, 

разполага с квалифициран персонал с опит да изпълнява дейността координатор на 

балансираща група. 

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „ЧЕЗ Трейд България” 

ЕАД 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. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и за образованието и квалификацията на персонала, включително и дипломи за висше 

образование. Дружеството е с едностепенна система на управление – Общо събрание 

(едноличен собственик на капитала е ЧЕЗ а.с., Чешка Република) и Съвет на Директорите. 

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД се координира от ЧЕЗ, а.с., Прага, Дирекция Търговска. 

За осъществяване на дейността си „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД разчита на 

квалифицирани специалисти, добре запознати с пазара на електрическа енергия в Република 

България и с опит в сферата на търговията с електрическа енергия. 

 Назначените експерти в дружеството са общо 10 броя. Заявителят декларира, че 

предоставянето на счетоводна и правна обезпеченост, информационно обслужване и човешки 

ресурси ще се подпомага “ЧЕЗ България” ЕАД. 

С оглед реализиране на дейността „търговия с електрическа енергия”, организацията 

на работата в дружеството е разпределена и структурирана, както следва: 

- отдел „Фронт офис” – дейността е свързана с управление на енергийното 

портфолио за определен район, предложение и изпълнение на бизнес стратегията за търговия 

с електрическа енергия и други енергийни стоки, търговски деривати, стратегии за 

управление на риска, документиране на сключените транзакции в търговската система, 

сключване на сделки в съответствие с рамковите споразумения за доставка и приемане на 

електрическа енергия (ЕФТЕ Договори) и определяне на търговски лимити, изготвяне на 

документи за участие в търгове за трансграничен капацитет, сътрудничество при решаването 
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на извънредни ситуации по отношение на изпращането и обработката на графици за доставка 

на електроенергия. 

- отдел „Мидъл офис” (Бизнес наблюдение) – енергиен мениджмънт на обекти на 

търговски участници, членове на балансиращата група на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, 

прогнозиране на вътрешната консумация на балансиращата група на „ЧЕЗ Трейд България” 

ЕАД, енергиен баланс и оптимизация на енергийното портфолио на балансиращата група, 

управление на входящите и изходящите данни на информационните системи за търговия с 

електрическа енергия, сетълмент на небалансите на членовете на балансиращата група, 

изготвяне на отчети, определяне и мониторинг на риск лимитите, контрол на сключените 

транзакции (кредитен, пазарен и оперативен риск), изготвяне на форуърд криви за движение 

на цените с цел оценка. 

- отдел „Бек офис” (Администрация и контрол) – дейността е свързана с 

администриране на договорите, сетълмент на транзакциите, администриране на 

статистическата информация, администриране на данни от измерването, валидиране и 

издаване на потвърждения за сключените транзакции, обработка на данни за фактуриране, 

подготовка на данни за счетоводна информация, контрол, изготвяне на референтни материали 

за вътрешни и външни нужди. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно 

наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група” в съответствие с чл. 11, ал.6 т. 3 от НЛДЕ. Дружеството е 

представило проект на правила за работа с потребителите, изготвени в съответствие с 

изискванията на чл. 15 от НЛДЕ. 

Предвид изложено, следва да се приеме, че заявителят „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД 

отговаря на условията за упражняване с нов срок на лицензията за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включително „координатор на стандартна балансираща 

група”. 

Съгласно чл. 69, ал.1 от НЛДЕ, следва да се прецени изпълнението на изискванията и 

задълженията по действащата лицензия и приложените към заявлението документи с оглед на 

това, дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията за 

новия срок на лицензията за продължаване на извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, включително „координатор на стандартна балансираща група”. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-17 от 20.03.2014 г. и вх. № Е-13-22-31 от 19.05.2014 г. 

заявителят е представил следните документи: 

1. Годишни финансови отчети за предходните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) 

2. Бизнес план за периода 2014 г.-2020 г., включващ прогнозни финансови отчети, 

отразяващи дейността „търговия с електрическа енергия”, включително „координатор на 

стандартна балансираща група”, разработен с прогнозни данни относно количествата, 

стойността и цените на балансираща енергия за недостиг и излишък за периода на бизнес 

плана. 

3. Банково удостоверение от Ситибанк Европа-клон България за наличието на сметка за 

обезпечение на задълженията по сделките с електрическа енергия със сума в размер на 1/24 

част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия, но не по-малко от 150 хил. лв., 

на основание чл. 19 ал. 2 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и елетроразпределителните мрежи. 

Дружеството не притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за такива 

по ЗЕ. 

За 2013 г. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД отчита по предварителни данни продажби към 

крайни клиенти в размер на 1 307 GWh и приходи от пазар на крайни клиенти в размер на 94 

млн. лв., което го нарежда сред един от водещите доставчици на свободния пазар. 

За периода 2006-2013 г. по предварителни данни, дружеството е доставило общо на 
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свободен пазар на крайни клиенти и на пазар на едро 7 423 GWh електрическа енергия на 

стойност 621 млн. лв. За този период дружеството е натрупало значителен практически и 

професионален опит на свободния пазар и се е утвърдило сред своите бизнес партньори. 

Дружеството е представило отчет за последните три години от дейността си: 

 

Показатели в хил. 

лв 

отчет 

2011 2012 2013 

Приходи 91 867 123 642 126 622 

в т.ч. от продажба 

на електроенергия 
91 862 123 473 126 622 

Разходи 90 750 122 646 123 849 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
89 851 121 756 122 603 

Счетоводна печалба 1 241 1 089 3 082 

Финансов резултат 1 117 997 2 774 

ДА 44 30 24 

СК/ДА 81,00 152,00 306,00 

КА/КП 1,53 1,41 1,35 

СК/(ДП+КП) 0,54 0,41 0,35 

 

От представения отчет за „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД се вижда, че състоянието му е 

добро. Дружеството развива дейността си в няколко основни направления: 

■ продажба на електрическа енергия на индустриални и небитови клиенти на свободния 

пазар на ниво високо, средно и ниско напрежение; 

■ търговия с електрическа енергия на пазара на едро в Република България и в Региона 

чрез дружеството майка ЧЕЗ, а.с., която притежава лицензии за търговия с 

електрическа енергия издадени в България, Полша, Унгария, Румъния и Гърция, а 

посредством дъщерни дружества оперира на останалите пазари от Централна и 

Югоизточна Европа; 

■ поемане на отговорността за балансиране на обекти на търговски участници, 

регистрирани на пазара на балансираща енергия в пазарната зона на Република 

България; 

■ съставяне на енергийни баланси и енергиен мениджмънт на обекти на индустриални и 

небитови клиенти, регистрирани на свободния пазар на електрическа енергия на ниво 

високо, средно и ниско напрежение; 

■ „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД има готовност за участие на, предвижданата за стартиране 

през 2014 г., българска независима енергийна борса, която значително ще спомогне за 

оптимизирането на енергийния баланс на групата в деня преди доставка и намаляване 

на разходите за балансиране на търговските участници, включени в състава на 

балансиращата група на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. 

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД е представило бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия и разпределяне на небаланси в стандартна 

балансираща група” на българския пазар, с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите за периода 2014 г.-2020 г. на бизнес плана съгласно 

изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.  

 

Показатели в хил. лв 
прогноза 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приходи 138 320 146 947 156 402 167 085 180 488 196 413 216 122 

в т.ч. от продажба 

на електроенергия 
132 000 140 311 149 434 159 769 172 806 188 347 207 653 



 6 

в т.ч. от Коорд. на 

баланс. група 
6 320 6 636 6 968 7 316 7 682 8 066 8 469 

Разходи 135 066 143 324 152 409 162 685 175 469 190 532 209 252 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
129 054 137 312 146 397 156 673 169 457 184 520 203 240 

в т.ч. от Коорд. на 

баланс. група 
6 012 6 012 6 012 6 012 6 012 6 012 6 012 

Счетоводна печалба 2 266 2 604 2 944 3 314 3 889 4 703 5 632 

Финансов резултат 2 039 2 343 2 650 2 983 3 500 4 232 5 069 

ДА 60 60 60 55 55 50 50 

СК/ДА 122 161 206 279 342 461 562 

КА/КП 1,32 1,45 1,62 1,83 2,10 2,43 2,86 

СК/(ДП+КП) 0,32 0,45 0,62 0,83 1,10 1,43 1,87 

 

Поради естеството на дейността на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД не предвижда 

придобиване на дълготрайни активи с изключение на текущата година и те са намаляваща 

величина, за всички останали години, поради амортизационните планове. Не се прогнозира 

промяна в размера на собствения капитал, вследствие на разпределение на печалбата. 

Краткосрочните задължения намаляват за разглеждания период, вследствие на намаление на 

търговски и други задължения, задължения към свързани лица и лихвоносни заеми и 

привлечени средства. 

 

Показател мярка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средна покупна цена хил. лв. 82,25 84,89 87,69 90,76 94,39 98,45 103,28 

Количество търгувана 

електроенергия 
MWh 1 558 990 1 617 628 1 669 393 1 726 152 1 795 198 1 874 187 1 967 896 

Средна продажна цена хил. лв. 84,13 86,74 89,51 92,56 96,26 100,5 105,52 

Резултат хил. лв. 2 946  2 998  3 038  3 096  3 349  3 827  4 413  

 

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на 

база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 1 558 990 MWh през 

2014 г. до 1 967 896 MWh през 2020 г. Ръстът при тях е в размер на 3,2%-5% годишно. 

 

Координатор на балансираща група 

Показател мярка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средна покупна цена хил. лв. 44,13 45,5 46,95 48,55 50,49 52,71 55,35 

Количество търгувана 

електроенергия 
MWh 136 235 132 139 128 041 123 831 119 068 114 050 108 619 

Средна продажна цена хил. лв. 46,39 50,22 54,42 59,08 64,52 70,72 77,97 

Резултат хил. лв. 308 624 956 1 304 1 670 2 054 2 457 

 

По отношение на поведението в качеството си на координатор на комбинирана балансираща 

група, дружеството ще се разплаща с ЕСО за небалансите на групата, покривайки разходите 

си за балансираща енергия чрез сделките за балансираща енергия с членовете на групата. 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД прогнозира небалансите в групата да намаляват за периода 

на бизнес плана както следва: 136 235 MWh през 2014 г., 132 139 MWh през 2015 г., 128 041 

MWh през 2016 г., 123 831 MWh през 2017 г., 119 068 MWh през 2018 г., 114 050 MWh през 

2018 до 108 619 MWh през 2020 г. за сметка на маржа между цените за покупко-продажба, 

който скача от 2,26 хил. лв. за 2014 г. до 22,62 хил. лв. за 2020 г. Средната цена при продажба 

на ел. енергия при излишък на ЕСО и при недостиг на клиенти според дружеството ще се 

увеличава както следва: 46,39 лв./MWh през 2014 г., 50,22 лв./MWh през 2015 г., 54,42 
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лв./MWh през 2016 г., 59,08 лв./MWh през 2017 г., 64,52 лв./MWh през 2018 г., 70,72 лв./MWh 

през 2019 г. и 77,97 лв./MWh през 2020 г. Със същите темпове е прогнозирано да се увеличава 

и средната цена при покупка на ел.енергия от клиенти при излишък и от ЕСО при недостиг: 

44,13 лв./MWh през 2014 г., 45,50 лв./MWh през 2015 г., 49,15 лв./MWh през 2016 г., 48,55 

лв./MWh през 2017 г., 50,49 лв./MWh през 2018 г. 52,71 лв./MWh през 2019 г. и 55,35 лв./MWh 

през 2020 г В резултат на гореизложеното „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД очаква нарастващ 

нетен резултат от дейността „координатор на комбинирана балансираща група“: 308 хил. лв. 

за 2014 г., 624 хил. лв. за 2015 г., 956 хил. лв. за 2016 г., 1 304 хил. лв. за 2017 г., 1 670 хил. лв. 

за 2018 г. 2 054 хил. лв. за 2019 г., 2 457 хил. лв. за 2020 г. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал.2 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е представило 

банково удостоверение от Ситибанк Европа-клон България в уверение на това, че „ЧЕЗ Трейд 

България” ЕАД е клиент на същата банка и има открита сметка, наличността по която към 

12.05.2014 г. е 13 429 195,07 лв. От представения бизнес план, 1/24 част от годишния оборот 

от търговия с електрическа енергия и администриране на „стандартна балансираща група” за 

2014 година е 5 763,33 хил. лв., следователно дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19 

от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. 

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД изгражда своята стратегия и политика в дългосрочен план 

за трайно присъствие и утвърждаване на енергийния пазар в България и региона, както и за 

ежегодно нарастване на пазарния си дял. 

За успешното реализиране на пазарната си политика дружеството дефинира следните 

приоритети: 

■ Разширяване портфолиото от клиенти на свободния пазар; 

■ Развитие и поддържане на позиции на пазара на едро на електрическа енергия в 

региона; 

■ Участие в търгове за преносна способност организирани от „ЕСО“ ЕАД; 

■ Поддържане на оптимална структура за продажба и търговия с електроенергия 

съгласно европейските стандарти; 

■ Периодично оценяване развитието на свободния пазар в България и подпомагане на 

регионална интеграция; 

■ Разработване на проекти за нови бизнес възможности. 

В дългосрочен план целта на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е да бъде един от ключовите 

участници на пазара на електрическа енергия. 

Въз основа на гореизложеното следва изводът, че ако спази заложените в бизнес плана 

параметри, „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване 

на дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група” и за бъдещ период. 

На проведеното открито заседание на 17.09.2014 г. представителят на дружеството е 

заявил, че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. № -Дк-

266/20.06.2014 г. относно подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-17 от 20.03.2014 г. 

 

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

1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-191-15 от 04.07.2005 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, със 
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седалище и адрес на управление: Република България, град София 1000, община 

Столична, район „Средец”, ул. „Георги Сава Раковски” № 140, ЕИК 113570147, 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-191-15 от 

04.07.2005 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „ЧЕЗ Трейд 

България” ЕАД, изменена и допълнена с права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група” с Решение № И1-Л-191 от 09.07.2012 г. на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране и изменена и допълнена с права и задължения 

на „координатор на комбинирана балансираща група” с Решение № И2-Л-191 от 

06.10.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. 

3. Одобрява на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД бизнес план за периода 2014 г. - 2020 

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

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 
С уважение: 
Петър Петров и.д. директор на дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари” 

Елена Маринова – директор на дирекция „Правна ” 
Заповед № З-Е-139/09.05.2014 г. 

Членове на работната група: 

М. Тафров -  Н-к отдел „Ценово регулиране, лицензии –електрически мрежи, търговия и пазари” 

Е. Поповска - мл. експерт в отдел „Ценово регулиране, лицензии –електрически мрежи, търговия и пазари” 

Н. Петкова - ст. експерт в ГД „КРС” 

Т. Бельова - мл. експерт в дирекция „Правна” 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ДКЕВР: 

 

................................................. 

 Ил. Хр. Илиев 

 

................................................. 

 Е.Харитонова 

 

.................................................  

 К.Тодорова 

 

................................................. 

 Д. Димитров 

 

 ................................................. 

 М. Миланова 

 

................................................ 

 Ил. Б. Илиев 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Светла Тодорова) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Лиляна Драгиева)  


