
ДЪРЖАБНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р ЕШЕНИЕ 

.N2 Л- 229 

От 17.05.2007 г. 

ДЪРЖАБНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание на 17.05.2007 г., след преглед на приложените 
документи по преписка .N!! 7/2007 г., образувана по заявление с вх. N!! Е-ЗЛ Р-Л-
7/28.02.2008 г. от "ЧЕЗ Електро България" АД за издаване на лицензия за 

извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" и събраните данни 
от проведеното на 15.05.2007 г. открито заседание по преписката, установи 
следното: 

"ЧЕЗ Електро България" АД е подало заявление с вх. NQ Е-ЗЛР-Л-7/28.02.2007 г. 
за издаване на лицензия за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 

на основание чл. 39, ал. l, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 11, ал. 1, т. 15 от 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) във връзка с чл. 40 от 
ЗЕ. 

Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран като 
акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, 

ул."Съборна" NQ 2А, вписано с решение NQ 1 от 29.08.2006 г. по ф.д. NQ 10140/2006 г. в 
Регистъра на търговските дружества на Софийски градски съд, под парт. NQ 107837, 

регистър 1, том 1453, страница 116. Дружеството е с БУЛСТАТ 175133827. 
Предметът на дейност на дружеството е: ,.Обществено снабдяване с 

електрическа енергия съгласт--ю Зако1ю за енергетиката след получаването на 
лицензия за обществено снабдяваие с електрическа енергия и съгласно условията на 
тази лицензия и всяка друга дейтюст незабранена от закона и/или лицеNзията за 
обществено снабдяваrtе с електрическа енергия. " 

СракЪт, За-който ;,ЧЕЗ ·влек:тр_сi.БЪЛ:fарИя".АД Иска ЛИi(ензйЯ "За йЗвЪрШ:в8.Н:е на
дейността "

търговия с електрическа енергия" е 10 години. "ЧЕЗ Електро България" 
АД е обосновало искания срок с оглед на началния етап на отваряне на пазара на 
електрическа енергия в страната и необходимостта от натрупване на опит при 
неговото функциониране, както и с увеличаване броя на лицата, които ще се 
възползват от правото си на избор на снабдител с електрическа енергия. Дружеството 
счита, че заявения срок на лицензията ще обхване равни по продължителност период 
на развитие на пазара и период на функциониране на вече установен пазар на 

електрическа енергия. По този начин "ЧЕЗ Електро България" АД в качеството си на 

търговец ще получи възможността да допринесе за развитието на пазара на 
електрическа ен ергия, но и ще участва ефективно във вече развития пазар. 

След разглеждане на преписката по същество за съответствие с критериите и 
условията за издаване на лицензия за дейноспа "търговия с електрическа енергия" по 
чл. 40 от ЗЕ и чл. 96 от ЗЕ във връзка с чл. 17 от НЛДЕ, чл. 12 от Правилата за 
условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 
(Правилата за достъп) и чл. 136 от Правилата за търговия с електрическа енергия 
(ПТЕЕ), ДКЕВР установи следните факти и произтичащите от тях изводи: 



"ЧЕЗ Електро България" АД отговаря на условията за финансово гарантиране на 
сключваните сделки с електрическа енергия определени в чл. 12 от Правилата за 
достъп. От представените по преписката докуменm е установено, че заявителят има 
открита специална разплащателна сметка, предназначена единствено за покупка на 
електрическа енергия, като размерът на същата е съобразно изискванията на Правилата 
за достъп. Съгласно чл. 12, ап. 3 от същите правила, заявителят е представил 
потвърждение от банката, в която е открита nосочената но - горе см:етка, че при 
поискване от страна на комисията, същата ще предоставя информация за движението и 
наличността по специалната разплащателна сметка на "ЧЕЗ Електро България" АД. 

"ЧЕЗ Електро България" АД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 във 
връзка с чл. 136 от ПТЕЕ в частта относно наличието на технически възможносm, 
материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 
дейността "търговия с електрическа енергия". Дружеството е предоставило данни и 
доказателства, от които е видно, че притежава необходимите за дейността материални 
ресурси, включително данни и доказателства за изградената информационна мрежа и 
софтуер за извършване на дейността «търговия с електрическа енергия». Съгласно чл. 
136, ал. 2 от ПТЕЕ, средствата за електронен обмен на информация за целите на работа 
на пазара, осигурявани от търговците на електрическа енергия следва да бъдат 
съгласувани и одобрени от оператора на електроенергийната система. С писмо с изх. N2 
514/27.02.2007 г. "Електроенергиен системен оператор" ЕАД деiшарира, че "ЧЕЗ 
Електро България" АД е изпълнило изискванията за комуникационно и компкпърно 
оборудване за електронен обмен на данни с оператора, както и че деюrарираните от 
дружеството технически средства (информационна мрежа, софтуер за работните 
станции, средства за комуникация), необходими за сключване на сделки с електрическа 
енергия по свободно договорени цени, отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

От приложените по преписката данни относно уnравленската и организационна 
структура на "ЧЕЗ Елеr<тро България" АД и справка за образованието и 
квалификацията на ръководния персонал е видно, че са налице необходимите 
организационни възможнос-т и човешки ресурси за осъществяване на дейността 
"търговия с електрическа енергия". 

Във връзка с оценката за наличие на финансови възможности, "ЧЕЗ Електро 
България" АД е представило финансови прогнози за развишето на дейността си в 
прогнозни счетоводни баланси и отчети за nриходите и разходите за периода на бизнес 
nлана 2007 г.- 2011 г . . При прегледа им се установи, че дружеството не прогнозира 
наличие на дълготрайни активи, тьй като същите ще бъдат наемани съгласно 

- - договорите- за-услуги между- ''ЧЕЗ България" ЕАД-и ''ЧЕЗ Електро· БългарИЯ" лд: За 
периода на бизнес плана дружеството прогнозира да финансира дейността си със 
собствени и привлечени средства. 

Показателите за ликвидност като количествени характеристики на способността 
на "ЧЕЗ Електро България" АД да изплаща текущите си задължения с краткотрайни 
активи за целия период на бизнес плана са над единица. През 2007 г. този коефициент е 
1.269, а към края на бизнес плана досmга 1.481, което показва че дружеството има 
възможпост да обслужва текущите си задължения. Показателя за абсолютна 
ликвидност е под единица, което показва, че дружеството ще изпитва затруднения да 
финансира дейността си изцяло със собствени средства. За покриване на нуждите от 
финансов ресурс, дружеството предвижда да използва револвираща кредитна пиния от 
1 млн.лв. за покриване на първоначалния временен недостиг на парич:ни средства. 

Като елемент на финансовата структура свързан с изледването на ликвидноста е 
и определянето на нетния оборотен капитал. Стойностното изражение на показателя за 
целия nериод на бизнес плана е положителна величина. За периода на бизнес плана 

2 



абсолютната сума на оборотния каnитал по ба."lанс на дружеството е по-висока от 

реално необходимата за покриване на текущия паричен оборот, при запазване на 

нетния търговски цикъл на управление, което е показател за ефективно управление на 

доходността от дейността на дружеството. 
С оглед представените документи, може да се приеме, че "ЧЕЗ Електро 

България" АД е представило доказателства за наличието на финансови възможности за 

осъществяване на дейността "търговия с електрическа еиерrия". 
Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 3 във връзка с чл:. 13, ал. 2, т. 4 и чл. 14, ал. 3 от НЛДЕ, 

бизнес плана след изпълнение на законоустановените процедури се одобрява от 
комисията и става приложение към лицензията за търтовия с електрическа енерrия, 
съответно неразделна част от нейните условия. Дружеството е nредставило бизнес план 
за периода 2007 г. - 2011 г. Извършен е анализ на представения от "ЧЕЗ Електро 
България" АД проект на бизнес план, в резултат на което са направени следните 
изводи: 

1. При съставянето на бизнес nлана дружеството е спазило изискванията 
на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, като заложените в 

него показатели са реално изпълними. 
2. Заложените по бизнес план количества за търговия с електрическа енергия са 

съобразени със залегналите в Правилата за условията и реда за достъп до 
електропреносната и електроразпределителните мрежи етапи на отварянето на пазара 
на електрическа енергия. 

С оглед на гореизложеното, ДКЕВР счита, че представения от дружеството 
проект на бизнес план следва да бъде одобрен. 

Съгласпо изискванията на НЛДЕ и с оrлед на това, че търговецът на 
електрическа енергия сключва сделки с електрическа енергия и с крайни потребtrrели, 
правилата за работа с потребителите са приложение и част от условията на лицензията 
за дейпостта "търговия с електрическа енергия", Във връзка с това, на дружеството 
следва да бъде указан срок, в който да представи в ДКЕВР проект на правила за работа 
с потребителите, който да отговаря на изискванията на ЗЕ и НЛДЕ, които да бъдат 
одобрени от комисията. 

Предвид rореизложеното, 

. ДЪРЖАВНАТА.КОМИСИЯЗА ЕНЕРГИЙНО И-ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ. 

РЕШИ: 

1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 21, т. 
1 от Закона за енергетиката, 

издава на "ЧЕЗ Електро България" АД, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, ул."Съборна" 
N2 2А, вписано с решение N'2 1 от 29.08.2006 r. по ф.д, .N!� 10140/2006 г. в Регистъра на 
търговските дружества на Софийски градски съд, nод парт, N'2 107837, регистър 1, том 
1453, страница 116. Дружеството е с БУЛСТАТ 175133827. 
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лицензия .N'!! Л- 229-15/17.05.2007 г. за извършване на дейността 
"търговия с електрическа енергия" за срок: от 10 (десет) години
приложение N2 1 към това решение. 

2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката, 

одобрява на "ЧЕЗ Електро България" АД, бизнес план за 
периода 2007 г. - 2011 г., приложение ,N'g 2 към това решение и 
приложение към лицензията по т. 1. 

3. Задължава "ЧЕЗ Електро България" АД в срок от 4 (четири) 
месеца от връчване на това решение да представи в ДКЕВР: 

3.1. Проект на Правила за работа с nотребителите. 

Решението nодлежи на обжалване nред Върховния 
(четиринадесет) дневен срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/проф. дтн инж. 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
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