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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№ И1-Л-311 

от 28.02.2019 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 28.02.2019 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

108 от 12.02.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 16.11.2018 г. на „ЧЕЗ“ 

а.с. за продължаване срока на лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, и събраните данни от проведеното на 

21.02.2019 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-51 от 

16.11.2018 г. на „ЧЕЗ“ а.с. за продължаване срока на лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 

г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, 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).  

За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е 

сформирана работна група със заповед № З-Е-169 от 21.11.2018 г. на председателя на 

КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-108 от 12.02.2019 г., който е приет от КЕВР с решение 

по Протокол № 19 от 15.02.2019 г., т. 6. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 

1 от ЗЕ, на 21.02.2019 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали 

представители на заявителя. Същите не са направили възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.  

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

 

„ЧЕЗ“ а.с. притежава лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЧЕЗ“ а.с. е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 16.11.2018 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 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение 

на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представените документи – оригинал на препис-извлечение от 

Търговския регистър от 08.10.2018 г., воден от Градския съд в Прага, се удостоверява, че 

„ЧЕЗ“ а.с. е акционерно дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно 

законите на Чешката Република, със седалище и адрес на управление: Чешка Република, 
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140 53 Прага 4, ул. Духова 2/1444, идентификационен номер 45274649, вписано в 

Търговския регистър на Градския съд в Прага, Чешка Република, раздел Б, партида № 

1581. 

„ЧЕЗ“ а.с. се представлява от Томаш Плескач, в качеството му на заместник- 

председател на Управителния съвет на дружеството и от Павел Сирани в качеството му 

на член на Управителния съвет на дружеството, чрез пълномощника Атанас Желязков 

Димов. 

 „ЧЕЗ“ а.с. е с предмет на дейност: производство, инсталиране и монтаж на 

електрически машини и апарати; монтаж, ремонт, поддръжка на запазени електрически 

съоръжения и производство на електроразпределителни устройства с ниско напрежение 

изграждане на водопроводни инсталации; хотелска и ресторантьорска дейност; 

инсталиране и ремонт на електрически съоръжения; металообработване; изолационна 

дейност; монтаж, ремонт, проверка и изпитване на запазени съоръжения под налягане, 

котли и акумулиращи съдове; периодични изпитвания на газови контейнери; 

производство, инсталиране и монтаж на електрически машини и апарати; дейности в 

областта на управлението на опасни отпадъци; производство на електрическа енергия; 

производство на топлинна енергия; разпределение на топлинна енергия; търговия с 

електрическа енергия и търговска дейност и услуги, които не са посочени в приложения 

от 1 до 3 от Закона за търговията, занаятите и промишлеността. 

Капиталът на дружеството е в размер на 53 798 975 900 крони и е изцяло внесен. 

Въз основа на представените декларации, на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. 

„б“, б. „в“, и б. „г“ от НЛДЕ декларации от членовете на Управителния съвет на „ЧЕЗ“ 

а.с. се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност 

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

против стопанството, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е 

обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. Следователно не е налице противоречие с 

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

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са 

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

Срок на лицензията 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия. Исканият срок е обоснован с оглед изграждането на стратегия и политика в 

дългосрочен план за трайно присъствие и на енергийния пазар в Р България и в региона, 

както и за постепенното нарастване на обема на търгуваните количества електрическа 

енергия. За успешното реализиране на пазарната си политика дружеството дефинира 

следните приоритети: развитие и поддържане на позиции на пазара на едро на 

електрическа енергия в региона, както и участие на сегментите за търговия на 

„Българска независима електроенергийна борса“ ЕАД.  

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от регистъра на търговските участници, поддържан от независимия 

преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД на интернет страницата 

си, „ЧЕЗ“ а.с. е регистрирано като търговец на електрическа енергия с EIC код 

„11XCEZ-CZ------1“ и към момента е със статус „Активен“.  

„ЧЕЗ“ а.с. извършва дейността „търговия с електрическа енергия“ в главния офис 

на дружеството, който се намира на адрес: Чешка Република, 140 53 Прага 4, ул. 

„Духова“ № 2/1444. Заявителят е приложил легализиран превод на договор за наем на 

офис помещение от 15.11.2009 г., сключен с ЧЕЗ Справа маетку с.р.о. 
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Информационното и комуникационно оборудване на разположение на 

Управление „Търговия“ в „ЧЕЗ“ а.с. е следното: 

Хардуер: 

Управление „Tърговия“ използва 139 бр. настолни компютри, 128 бр. преносими 

компютри, 384 LCD монитори, 2 мултифункционални устройства (копирна машина, 

принтер, скенер и факс.). Изградената мрежа за връзка между устройствата е локална – 

LAN (local area network). 

Софтуер: 

 Операционните системи, инсталирани на различните компютри, са Microsоft 

Windows, версии 7, 8 и 10; 

 Инсталираните офис приложения са следните: Microsoft Office 2010, Microsoft 

Vision 2010, Adobe Acrobat reader 2017 и други; 

 Антивирусната програма е Symantec Endpoint Protection, Version 14;  

 За обмен на данни по електронна поща се използва Microsoft Exchange Server 

2016; 

За дейността „търговия с електрическа енергия“ заявителят използва две 

специални софтуерни системи: 

 Endur (Energy Trading & Risk Management System) или Система за търговия с 

електроенергия и риск мениджмънт. Програмата е разработена специално за търговия с 

електроенергия на едро, както и с други стоки като въглища, газ, емисии от въглероден 

диоксид. Използва се за мониторинг на риска, изготвяне на отчети за дейността и 

изпращане на графици за доставка.  

 Xenergie – информационна система, поддържаща процесите по търговия с 

електроенергия на едро и други стоки. Нейното предназначение е портфолио 

мениджмънт, управление на сделки във времето, събиране на измерени данни, 

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

за потреблението в зависимост от исторически данни за потреблението на 

потребителите, температура и други променливи, изготвяне на отчети. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“.  

ЧЕЗ Груп е една от най-големите енергийни групи в Централна и Източна Европа 

с богат опит в производството и търговията с електрическа енергия. Инсталираната 

производствена мощност в портфолиото на „ЧЕЗ“ а.с. към 31.12.2017 г. възлиза на 14 

866 MW, а бруто производството на електроенергия на 62,887 TWh. През 2017 г. са 

отчетени продажби на електрическа енергия на клиенти извън „ЧЕЗ“ а.с. в размер на 

37,036 TWh, топлинна енергия 23,659 TJ и природен газ 9,897 GWh. 

„ЧЕЗ“ а.с. е един от основните играчи на Пражката енергийна борса (PXE), 

чешкия спот пазар (OTE), като също така търгува активно на немската енергийна борса 

(EEX), на Северния Пул (Nordpool), на румънския спот пазар (Opcom), на гръцкия пул-

пазар, на унгарската борса HUPEX и HUDEX. 

Дружеството посочва, че притежава лицензии за търговия с електрическа енергия 

в Полша, Унгария, Словакия, Румъния, Сърбия и Гърция. 

От представената организационна структура е видно, че дейностите на „ЧЕЗ“ а.с.  

са разпределени в 7 Дивизии, чиито директори са едновременно и членове на 

Управителния съвет на „ЧЕЗ“ а.с.: 

 Дивизия на Главния Изпълнителен Директор; 

 Дивизия Финанси; 

 Дивизия Конвенционална енергия; 

 Дивизия Администрация; 

 Дивизия Продажби и Стратегия;  

 Дивизия ВЕИ и разпределение; 

 Дивизия Атомна енергия.  
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Търговията с електрическа енергия на пазар на едро се осъществява от Дивизия 

Продажби и стратегия, Управление Търговия, която отговаря за дейностите по търговия 

с електрическа енергия на едро в Чехия и останалите държави, в които „ЧЕЗ“ а.с. 

притежава дъщерни дружества с предмет търговия с електрическа енергия.  

В Управление Търговия работят 108 служители, разпределени в следните 

направления: Общо, Управление на търговията, Фронт Офис, Мидъл Офис, Бек Офис, 

Достъп до мрежите, Търговски системи, Търговски операции и Спазване на 

изискванията за търговия. 

Търговските операции се извършват в централния офис в Прага, като има 

възможност за прехвърляне на дейността в гр. Пилзен, Чешка Република в случай на 

форсмажорни обстоятелства. По-този начин се гарантира непрекъсваемост на 

търговските операции и защита на данните. 

Представени са копия на дипломи за завършено висше образование, както и 

сертификати за издържан изпит за борсов търговец на Директор Управление Търговия и 

на някои от служителите, заети с дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства, „ЧЕЗ“ а.с. притежава технически възможности, организационна 

структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да 

изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие 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): 

„ЧЕЗ“ а.с. е представило бизнес план за периода 2019 г. – 2023 г. за управление и 

развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни 

финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия 

за покупко-продажба, като техните обеми са от 262 800 МWh през 2019 г. до 525 600 

МWh през 2023 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са: 

 

 

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както 

и ръст на продажната и покупната цена. За разглеждания период, дружеството очаква 

увеличение на печалбата от 48 хил. лв. за 2019 г. до 259 хил. лв. за 2023 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2019 г. – 2023 

г. е представена по-долу: 

 

 

 

 

 

 

 

Показател Мярка 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Средна покупна цена лева/MWh 109,90 112,70 116,70 121,50 128,40 

Средна продажна цена  лева/MWh 111,48 114,27 118,27 123,00 129,76 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 262 800 306 600 350 400 438 000 525 600 
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Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Приходи  29 300 35 038 41 445 53 877 68 205 

в т.ч. от продажба на 

електроенергия 
29 297 35 035 41 442 53 874 68 202 

Разходи 29 241 34 920 41 266 53 602 67 885 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
28 882 34 554 40 892 53 217 67 487 

Счетоводна печалба 59 118 179 275 320 

Финансов резултат 48 96 145 223 259 

 

Към бизнес плана „ЧЕЗ“ а.с. е представило SWOT анализ, в който дружеството е 

посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи 

за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 16.10.2018 г. от Ситибанк Юръп Пи 

Ел Си, според което „ЧЕЗ“ а.с. е клиент на банката с открита специална сметка за 

обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с 

електрическа енергия“, наличността по която към 16.10.2018 г. е 80 819,35 евро (158 

069,90 лева. съгласно фиксинга на БНБ). Сумата по специалната сметка е в размер, 

съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, видно от годишния 

финансов отчет на дружеството за 2017 г. 

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

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ЧЕЗ“ 

а.с. ще притежава финансови възможности да продължи да извършва дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила 

за работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда 

и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, 

сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която 

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с 

чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 

и чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЧЕЗ“ а.с., ч.ю.л. държава: Чешка 

република, с идентификационен номер 45274649, вписано в Търговския регистър 

на Градския съд в Прага, раздел Б, партида № 1581, със седалище и адрес на 

управление: Чешка Република, 140 53 Прага 4, ул. Духова 2/1444, с 10 (десет) 

години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 23.11.2019 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-311-15 от 
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23.11.2009 г., издадена на „ЧЕЗ“ а.с. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“;  

3. Одобрява на „ЧЕЗ“ а.с. бизнес план за периода 2019 г. – 2023 г., 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на „ЧЕЗ“ а.с. правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, 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 
 


