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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 04.07.2005 г., след преглед на приложените 
документи по преписка № 14/2005 г., образувана по заявление с вх. № ЗЛР-Л-
16/01.04.2005 г. на “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД за издаване на лицензия за 
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” и събраните данни 
от проведеното на 01.07.2005 г. открито заседание по преписката, установи 
следното: 

 
“ЧЕЗ Трейд България” ЕАД е подало заявление с вх. № ЗЛР-Л-16/01.04.2005 г. за 

издаване на лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” на 
основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 40 от ЗЕ и 
чл. 11 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран с 
решение № 297/25.03.2005 г. на Пернишкия окръжен съд като еднолично акционерно 
дружество със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. “Света Петка” № 65. 
Вписан е в Регистъра на търговските дружества на същия съд под партиден №  2458, 
том І-45, стр. 368 по ф. д. № 155/2005 г. Дружеството е с данъчен номер № 4140002963 
и идентификационен код по БУЛСТАТ 113570147. 

Предметът на дейност на дружеството е: “Търговия с електрическа енергия след 
получаването на лицензия за търговия с електрическа енергия съгласно Закона за 
енергетиката, както и извършването на всяка друга дейност, незабранена от 
закона.” 

Срокът, за които “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД иска лицензия  за извършване на 
дейността “търговия с електрическа енергия” е 10 години. Дружеството счита, че този 
срок е обоснован предвид: началния етап на отваряна на пазара на електрическа 
енергия в Република България, тепърва предстоящото динамично развитие на този 
пазар и усъвършенстване на регулаторната рамка за търговия с електрическа енергия. 
Дружеството очаква, че в периода 2005 г. – 2009 г. пазарът на електрическа енергия все 
още ще бъде във фаза на динамично развитие, като възможността за упражняване на 
дейността “търговия с електрическа енергия” в условията на установен пазар ще е 
налице едва след този период. Поради това “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД счита, че така 
заявения срок на лицензията дава възможност да бъдат обхванати равни по своята 
продължителност период на развитие на пазара на електрическа енергия и период на 
функциониране на установен пазар. 

 
След разглеждане на преписката по същество за съответствие с критериите и 

условията за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” по 
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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. 133 от Правилата за търговия с електрическа енергия 
(ПТЕЕ), ДКЕВР установи следните факти и произтичащите от тях изводи: 

 
“ЧЕЗ Трейд България” ЕАД отговаря на условията за финансово гарантиране на 

сключваните сделки с електрическа енергия определени в чл. 12 от Правилата за 
достъп. От представените по преписката документи 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, ал. 3 от същите правила, заявителят е представил  
потвърждение от банката, в която е открита посочената по – горе сметка, че при 
поискване от страна на комисията, същата ще предоставя информация за движението и 
наличността по специалната разплащателна сметка на “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД. 

 
“ЧЕЗ Трейд България” ЕАД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 133 от ПТЕЕ в частта относно наличието на технически възможности, 
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. 
133, ал. 2 от ПТЕЕ, средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, 
осигурявани от търговците на електрическа енергия следва да бъдат одобрени от 
оператора на електроенергийната система. С писмо с изх. № 26-00-722/31.03.2005 г. 
“НЕК” ЕАД декларира, че “ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е изпълнило изискванията за 
комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с оператора, 
както и че декларираните 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 управленската и организационна 

структура на “ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и справка за образованието и квалификацията 
на ръководния персонал е видно, че са налице необходимите организационни 
възможности и човешки ресурси за осъществяване на дейността “търговия с 
електрическа енергия”. 

 
Поради това, че дружеството е новоучредено и до момента не е упражнявало 

дейност не може да бъде направена оценка на индивидуално постигнатата му 
доходност за минал период, което би било предпоставка за оценка на бъдещото му 
финансово състояние.  

От представения от “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД бизнес план може да бъде 
установена очакваната положителна рентабилност от дейността “търговия с 
електрическа енергия”. Динамиката на коефициентите за ефективност определя 
положителния тренд на рентабилността на приходите, т.е. печалбата на 1 лв. приходи 
от продажби се увеличава изпреварващо спрямо самите приходи от реализация на 
енергия.  

Прогнозирана е положителна тенденция на нарастване на доходността на 
собствения капитал на “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД. Дружеството прогнозира  
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увеличение на печалбата от един лев капитал на фона на увеличаващи се приходи от 
продажби.  

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да финансира дейността си 
със собствени средства.  

Поради естеството на дейността “търговия с електрическа енергия” за “ЧЕЗ Трейд 
България” ЕАД е необходимо да докаже възможности за финансиране на оборотни 
средства за обезпечаване на нормалиния търговски цикъл.  

Прогнозираният нетен търговски цикъл на дружеството, който е свързан с 
разликата между времето за получаване на дължимите плащания към дружеството и 
времето за  разплащането на дружеството към доставчиците му е малък, което показва 
заложена тенденция за ефективно управление на оборотните  средства. Този факт е 
потвърден и от високите стойности на показателите за ликвидност, което е 
допълнителна гаранция за възможността на дружеството да обслужва текущите си 
задължения. 

 С гаранционно писмо с вх. № Е-ЗЛР–Л-16/19.04.2005 г. “Електроразпределение 
София област” ЕАД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на “ЧЕЗ 
Трейд България” ЕАД, безусловно се задължава, в случай на необходимост да покрие 
финансовите задължения на “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД по договорите за електрическа 
енергия.  

С оглед представените документи, може да се приеме, че “ЧЕЗ Трейд България” 
ЕАД е доказало възможностите си да осигурява достатъчно оборотни средства, с които 
да обезпечава нормален търговски цикъл, обстоятелство абсолютно необходимо 
предвид същността на дейността “търговия с електрическа енергия”, поради което 
ДКЕВР счита, че “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД разполага с необходимите финансови 
възможности за осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия”. 

 
Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 4 и чл. 14, ал. 3 от НЛДЕ 

бизнесплана след изпълнение на законоустановените процедури се одобрява от 
комисията и става приложение към лицензията за търговия с електрическа енергия, 
съответно неразделна част от нейните условия. Във връзка с това е направен анализ на 
представения от “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД проект на бизнесплан, в резултат на което 
са  направени следните изводи и констатации: 
 Бизнеспланът е съставен за срок от 5 години, като основните цели които са 
поставени в него са следните: 

1. Реализиране на обем на търговията с електрическа енергия съобразно 
регламентираните в Правилата за достъп етапи на отварянето на пазара на електрическа 
енергия; 

2. Постигане на положителни финансови резултати.  
Изложените аргументи дават основание да се приеме, че при съставянето на 

бизнесплана “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД е спазило изискванията на НЛДЕ, а 
заложените в него показатели са реално изпълними, поради което ДКЕВР счита, че 
представения от дружеството проект на бизнесплан следва да бъде одобрен.  

 
Съгласно изискванията на НЛДЕ и с оглед на това, че търговецът на 

електрическа енергия сключва сделки с електрическа енергия и с крайни потребители,  
правилата за работа с потребителите са приложение и част от условията на лицензията 
за дейността “търговия с електрическа енергия”. Във връзка с това, на дружеството 
следва да бъде указан определен срок, в който да представи в ДКЕВР, отговарящ на 
изискванията на ЗЕ и НЛДЕ, проект на правила за работа с потребителите. 
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Предвид гореизложеното, 

 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

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 Трейд България” ЕАД,  
със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. “Света Петка” № 65, 

данъчен номер № 4140002963, идентификационен код по БУЛСТАТ 113570147,  
регистрирано с решение по ф.д. № 155/2005 г. по описа на Пернишкия окръжен съд, 
партиден № 2458, том І-45, страница 368, 

 
лицензия № Л-......-15/04.07.2005 г. за извършване на дейността 

“търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години-приложение 
№ 1 към това решение. 

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

енергетиката, 
 

одобрява на “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД бизнесплан за периода 2005 
г. – 2009 г., приложение № 2 към това решение и приложение към 
лицензията по т. 1. 

 
3. Задължава “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД в срок от 4 (четири) месеца 

от връчване на това решение да представи в ДКЕВР: 
3.1. Проект на Правила за работа с потребителите. 
 
 
 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 


