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Настоящите пояснителни бележки за дейността на Групата „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД (наричана по-долу „Групата“ и „Групата на ЧЕЗ Разпределение“) са изготвени в 
съответствие с изискванията на 100о1, ал. 5, във връзка с чл. 100о1,  ал. 2 и чл. 100о1, ал. 4, т. 2  
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”) във връзка с чл. 33а2, ал. 1 
във връзка с чл. 33а1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа („Наредба № 2“), и 
представя информация за важни събития, настъпили през изтеклото трето тримесечие от 
началото на финансовата година. Групата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 
представляваща група предприятия по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за счетоводството („ДР на ЗСч.н), включва „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - 
предприятие - майка по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗСч., и „ЧЕЗ Информационни и 
комуникационни технологии България“ ЕАД, дъщерно предприятие по смисъла на § 1, т. 4 от ДР 
на ЗСч., 100 % собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Пояснителните бележки на 
консолидираният междинен доклад отразява тяхното влияние върху резултатите във 
финансовия отчет за трето тримесечие на 2021 г., както и описание на основните рискове и 
несигурности, пред които е изправена Групата през останалата част от финансовата година, и 
съдържа информация относно големи сделки между свързани лица.  

 
 

І. Преглед на дейността  
 
1. „ЧЕЗ Разпределение България” АД 

 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД е акционерно дружество, съгласно Търговския закон 

и публично дружество, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), 
надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 
159, БенчМарк Бизнес Център. „ЧЕЗ Разпределение България” АД е част от групата на ЧЕЗ, a. 
c., Република Чехия, която е една от десетте най-големи енергийни компании в Европа, с водещо 
място в пазара за електроенергия в Централна Европа. 

 
След проведено публично предлагане на емисия акции през четвъртото тримесечие на 

2012 г., ЧЕЗ, а. с. притежава 67% от капитала на Дружеството, а останалите 33% от капитала на 
Дружеството се притежават от юридически и физически лица, като акционери, притежаващи 
повече от 5% от капитала на Дружеството са Пенсионноосигурително акционерно дружество 
„ЦКБ-Сила“ АД, чрез управляваните от него фондове и „Пенсионноосигурителна компания 
Доверие” АД, чрез управляваните от последното фондове.  

 
Структура на капитала към 27.07.2021 г.: 

На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от 
капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като ги е продало и прехвърлило на дружеството 
от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. 
(Нидерландия). Предвид гореизложеното Управителният съвет счита, че са налице основания 
да се приеме, че лице, което непряко (чрез горепосоченото дружество) контролира над 5 % от 
капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, е „Еврохолд България“ АД. 

 
Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база за 

енергийния сектор в България, регламентирана със Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за 
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), подзаконовите нормативни актове по тяхното 
прилагане, както и в съответствие с действащото законодателство в областта на защитата на 
конкуренцията и обществените поръчки. Държавният орган, който осъществява регулаторни 
функции по отношение дейността на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, е Комисията за енергийно 
и водно регулиране (КЕВР). Комисията издава общи и индивидуални административни актове, 
свързани с лицензионната дейност на Дружеството, които са задължителни за изпълнение, 
включително и по отношение на ценообразуването. 

 
Предметът на дейност на Дружеството е свързан с разпределение на електрическа 

енергия и експлоатация на електроразпределителна мрежа, която то използва, поддържа, 
ремонтира и развива с цел транспортиране на електрическа енергия до потребителите на 
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територията на лицензията.  
 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД притежава лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за 

разпределение на електрическа енергия. Лицензията е за срок от 35 години. 
 

За периода от 1 януари до 30 септември 2021 година „ЧЕЗ Разпределение България” АД 

е разпределило през своята електроразпределителна мрежа 7 600 639 МВтч електрическа 

енергия, от която технологичните разходи са в размер на 506 524 MВтч или 6,66%. КЕВР 

определя на годишна база максималните нива на технологичните разходи като процент от 

пренесената електрическа енергия. Признатият от КЕВР размер за технологичен разход към 

30.09.2021 година е 7,5%. 

 
Капиталът на Дружеството е 1 928 000 /словом: един милион деветстотин двадесет и 

осем хиляди/ лева, разпределен в 1 928 000 /словом: един милион деветстотин двадесет и осем 
хиляди/ обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с право на глас с 
номинална стойност 1 /словом: един/ лев всяка една от тях. Дружеството има двустепенна 
система на управление с Управителен съвет и Надзорен съвет. Представителството на 
Дружеството се осъществява от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно. През 
разглеждания период са спазени изискванията на чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК за независимост на 
най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет на Дружеството.  

 
Към 30.09.2021 г. щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 2 718 
щатни бройки. 
 

1. „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД 
 
„ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД е учредено на 16 

април 2015 г. с решение на Управителния съвет  на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Съгласно 
учредителния акт на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД  
капиталът му е в размер на 6,000,000 лева, съответстващ на 60,000 броя обикновени поименни 
налични акции с номинална стойност 100 лева и емисионна стойност 100 лева.  
 

Предметът на дейност на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ 
ЕАД е „търговия с интегрирани системи в областта на информационните и комуникационните 
технологии, предоставяне на информационни, комуникационни и технологични услуги, както и 
други технически и консултантски услуги и дейности, които не са изрично забранени от закона“. 

 
На 22.06.2021г. Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в качеството 

му на Едноличен собственик на капитала на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии 
България“ ЕАД е освободил от длъжност, като членове на Съвета на Директорите Цветанка 
Генчева Георгиева, Румяна Николова Дойчева-Христова и Преслав Василев Мандев,  

 
като решението е взето под условие „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. 

(Нидерландия) да придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от 
капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане 
акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която 
бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо 
от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, 
както би било, ако изобщо не е било вземано; 

 
Към 30.06.2021г. Съветът на директорите на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни 

технологии България“ ЕАД се състои от следните членове: Цветанка Генчева Георгиева, Румяна 
Николова Дойчева-Христова и Преслав Василев Мандев. 

 
На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от 

капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като ги е продало и прехвърлило на дружеството 
от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юроъпиън Електрик Къмпани“ Б.В. 
(Нидерландия). Предвид извършеното придобиване на 1 291 760 броя акции на Дружеството, 
представляващи 67% от капитала на Дружеството от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. 
(Нидерландия) на 27.07.2021 г., се счита, че условието, под което е поставено влизането в сила 
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на решението на Едноличния собственик на Дружеството от 22.06.2021 г. е настъпило на 
27.07.2021 г.  

 
На 27.07.2021г. Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в качеството му 

на Едноличен собственик на капитала на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии 
България“ ЕАД е назначил, като членове на Съвета на Директорите, Цветанка Генчева 
Георгиева, Румяна Николова Дойчева-Христова и Преслав Василев Мандев. Промяната е 
вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 10.08.2021г. 
 

Към датата на този отчет Съветът на директорите на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни 
технологии България“ ЕАД се състои от следните членове: Цветанка Генчева Георгиева, Румяна 
Николова Дойчева-Христова и Преслав Василев Мандев. 
 

Към 30.09.2021 г., щатният брой на персонала на „ЧЕЗ Информационни и комуникационни 
технологии България“ ЕАД е 50 щатни бройки. 
 
 

ІІ. Важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на 
финансовата година до края на съответното тримесечие 

 
Решение № ПАМ-5 от 20.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране: 
 

С Решение № ПАМ-5/20.12.2013 г., КЕВР възложи извършване на регулаторен одит на 
цялостната лицензионна дейност на дружеството за разпределение на електрическа енергия за 
периода 01.07.2008 г.- 30.11.2013 г. На основание на извършения регулаторен одит, считано от 
09.06.2014 г. КЕВР състави и връчи актове за установяване на административни нарушения 
(АУАН). Дружеството счита твърдените нарушения за неоснователни и е внесло възражения по 
всеки един от връчените АУАН.  

 
Към 30.06.2015 г. в резултат от извършения одит на дружеството са връчени 206 бр. 

Наказателни постановления, които са обжалвани в законоустановения срок.  
 
Към настоящия момент са налице 204 бр. постановени окончателни и влезли в сила 

съдебни решения, както следва: с 96 бр. съдебни решения наказателните постановления са 
потвърдени и наложените имуществени санкции са платени, а със 108 бр. съдебни решения 
наказателните постановления са отменени.  
 
Производства пред Комисия за защита на конкуренцията 

 
Производството, образувано от Комисията за защита на конкуренцията, по преписка № 

КЗК-305/26.03.2013 г. съгласно Решение на КЗК № 304 от 26.03.2013 г., прието на основание 
чл.38, ал.1, т.1 от Закона за защита на конкуренцията за установяване на евентуално извършено 
нарушение по чл.15 и чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 и 102 от ДФЕС. С определение № 726 от 29.06.2017 
г. на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е предявено твърдение за извършване на нарушения на 
чл. 21 от ЗЗК, които нарушения се изразяват в злоупотреба с господстващо положение на пазара 
на услугите по разпределение на електрическа енергия на стопански потребители на средно и 
ниско напрежение през разпределителната мрежа на Дружеството в качеството му на оператор 
на електроразпределителна мрежа, което може да предотврати, ограничи или наруши 
конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством прилагане на обща 
стратегия, с която се дискриминират независимите търговци извън икономическата група на ЧЕЗ 
и се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез: 1. обмен 
на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЧЕЗ за клиенти, 
които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени; 2. 
възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по 
свободно договорени цени посредством: забава при издаването на удостоверение за достъп, 
отказ за изготвяне на стандартизирани товарови профили, отказ за подписване на рамкови 
договори с независимите търговци. 

 
Ръководството на Дружеството счита, че предявеното твърдение за извършено нарушение 
неоснователно. В указания от КЗК срок, Дружеството предостави своето становище. С решение 
от 14.12.2017 г. КЗК наложи на Дружеството санкция в размер на 1 057 140 лв. Дружеството 
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обжалва наложената санкция. Първото заседание по делото бе на 17.09.2018 г. С Решение № 
15629 от 13.12.2018 г. по адм. дело № 1262/2018 г., Върховен административен съд, IV-то 
отделение, 3-членен състав отхвърля жалбата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД срещу 
Решение № 1475 от 14.12.2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията постановено по 
преписка № КЗК–305/554/2013 г. Дружеството подаде жалба срещу първоинстанционното 
решение в срок. С решение от 22.05.2019 г. петчленният състав на ВАС отмени 
първоинстанционното решение и върна делото за разглеждане от нов състав на 
Административен съд – София Област (АССО). Образувано е адм. д. № 797/2019 г., допусната е 
съдебноикономическа експертиза. Съдебно заседание е проведено на 13.02.2020 г. С Решение 
№ 423 от 30.04.2020 г. АССО отмени Решение №1475/ 14.12.2017 г. по преписка № КЗК-
305/554/2013г. на КЗК и установи, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не е извършило 
нарушение по чл. 21 от ЗЗК. КЗК обжалва в законоустановения срок постановеното от АССО 
съдебно решение пред Върховния административен съд. Образувано е адм. дело №  6582/2020 
г. по описа на ВАС и насрочено съдебно заседание на 13.10.2020 г. С решение № 984 от 
26.01.2021 г. ВАС окончателно потвърди Решение № 1475 от 14.12.2017 г. на КЗК. Наложената 
имуществена санкция в размер на 1 057 140 лв. е платена.  

 
На 16.12.2019 г. в публичния регистър за производствата по Закона за защита на 

конкуренцията, воден от КЗК, е регистрирано производство № КЗК/1033/2019 по искане на „Фаст 
Пей ХД“ АД срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ 
България“ АД на основание чл. 37а, ал. 1 от ЗЗК с предмет: забрана за злоупотреба с по-силна 
позиция при договаряне. На 05.03.2020 г. е получено искане от КЗК за предоставяне на 
информация и становище по жалбата на „Фаст Пей ХД“ АД в 14-дневен срок. В указания срок, 
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е представило исканата информация и становище. С 
Решение № 466 от 11.06.2020 г. КЗК установява, че е налице извършено нарушение по чл. 37а, 
ал. 1 от ЗЗК от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, налага имуществена санкция за 
извършеното нарушение в размер на 10 000 лв. и постановява незабавно преустановяване 
извършването на нарушението. Дружеството обжалва решението на КЗК в законоустановения 
срок и предприе необходимите действия за преустановяване извършването на нарушението. 
Образувано е адм. дело № 788/2020г. по описа на Административен съд – София област. и е 
насрочено съдебно заседание на 23.11.2020 г. Съдебното заседание беше пренасрочено и 
проведено на  по-ранна дата – 09.11.2020 г. С решение № 1281 от 03.12.2020 г. Административен 
съд – София област отхвърли жалбата на дружеството. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 
обжалва решението в законоустановения срок пред Върховния административен съд. 
Образувано е адм. д. № 1354/2021 и проведено съдебно заседание на 16.03.2021 г. С Решение 
№ 3855 от 25.03.2021 г. ВАС окончателно потвърди Решение № 466 от 11.06.2020 г. на КЗК. 
Наложената на дружеството имуществена санкция в размер на 10 000 лв. е платена.  

 
Други проверки: 

 
През месец януари 2021 г. се извърши проверка от Министерство на енергетиката на 

основание чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗЕ, относно техническото състояние и експлоатацията на 
енергийните обекти. Във връзка с извършваната проверка е предоставена исканата информация 
и документи, касаещи лицензионната дейност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в 
определения от министерството срок.  

 
През месец октомври 2019 г. започна планова проверка от КЕВР относно изпълнение на 

условията на издадената лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. по утвърдена работна 
програма.  Проверката обхваща периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2019 г., със срок за изпълнение 
до 20.12.2019 г. Обхватът на програмата са постъпилите в Дружеството жалби за качеството на 
доставяната електрическа енергия за посочения период и изпълнение на дадени указания от 
КЕВР по жалби. Като резултат от извършената проверка са връчени 5 (пет) наказателни 
постановления на 14.02.2020 г., които са обжалвани в законоустановения срок. Три от 
наказателните постановления са потвърдени от съдилищата на първа инстанция, като 
наложената имуществена санкция е намалена от 60 000 лв. на 20 000 лв. „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД обжалва първоинстанционните решения. Последните бяха потвърдени на втора 
инстанция. Четвъртото наказателно постановление е отменено от съда на първа инстанция и 
КЕВР е подал жалба пред касационна инстанция. Касационната инстанция потвърди решението 
на първоинстанционния съд. Петото наказателно постановление е разгледано в съдебно 
заседание на първа инстанция и е отменено от съда, като то може да бъде обжалвано  пред 
касационна инстанция. 
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През месец август 2020 г. започна планова проверка от КЕВР относно изпълнение на 

условията на издадената лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. по утвърдена работна програма. 
Проверката обхваща периода от 01.10.2019 г. до 31.07.2020 г., със срок за изпълнение до 
31.12.2020 г. Обхватът на програмата са постъпилите в Дружеството жалби за качеството на 
доставяната електрическа енергия за посочения период, предприетите мерки и постигнатите 
резултати, както и изпълнение на дадени указания от КЕВР по жалби. „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД предостави всички изискуеми документи. Предоставен е протокол № E-
5/20.11.2020 г. на КЕВР с констатации, според който доставяната електрическа енергия в 19 точки 
на доставка на ел. енергия не отговаря на качеството съгласно стандартите. На 14.01.2021 г. са 
връчени 19 акта за установяване на административни нарушения, като „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД е представило възражения в законоустановеният срок. На 19.05.2021 г. са връчени 
19 наказателни постановления, с всяко от които се налага имуществена санкция стойност 60 000 
лв. или обща сума – 1 140 000 лв. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД обжалва всички 
наказателни постановления в законоустановения срок пред компетентния съд. На същата дата 
– 19.05.2021 г., КЕВР връчи на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и още 4 отделни наказателни 
постановления, които са постановени по жалби от клиенти за доставяне на ел. енергия, 
неотговаряща на установените показатели за качество. Наложената имуществена санкция по 
всяко от тях е на стойност 60 000 лв. или обща сума – 240 000 лв. Дружеството обжалва и тези 
наказателни постановления в законоустановения срок пред компетентния съд 
 

През месец февруари 2021 г. започна извънредна проверка от КЕВР относно изпълнение 
на условията на издадената лицензия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, във връзка с 
процедурата за присъединяване на производителите от ВЕИ с инсталирана мощност до 30 kW. 
Проверката обхваща период на присъединяване на ВЕИ от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. и е със 
срок на изпълнение от 15.02.2021 до 31.05.2021. Проверката е приключила с приемане на 
доклада на работната група от комисията с Протоколно решение № 119 от 17.06.2021 г. със  
заключение, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД разполага с утвърдени и валидни процеси и 
документи, регламентиращи реда и начина за приемане на исканията за присъединяване и 
извършване на процедурите за присъединяване на обекти за производство на електрическа 
енергия от възобновяеми източници към електроразпределителната мрежа на дружеството. 

 
През месец април 2021 г. започна планова проверка за съответствие на направените 

инвестиции с изискванията на т.3.1.7 от издадената лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за 
дейността „Разпределение на електрическа енергия“. Проверката обхваща периода от 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Дружеството предостави в пълен обем исканата информация и 
документи. Проверката приключи с връчването на Констативен протокол № Е-8 от 27.05.2021 г., 
отразяващ резултатите от проверката, по който „ЧЕЗ Разпределение България“ АД внесе 
обяснения в законно установения срок. Изготвен е доклад от работната група с вх. № Е-Дк-535 
от 04.06.2021 г., който е приет на закрито заседание на комисията с Протоколно решение № 111 
от 09.06.2020 г. Заключението в него е, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД спазва условията 
на т.3.1.7 от издадената му лицензия. Резултатите от проверката са отчетени при вземане на 
решението за утвърждаване на цени от 01.07.2021 г. 
 
Одобряване на Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната 
мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  
 
 С Решение № ОУ-2 от 04.06.2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобри 
на основание чл. 104а от Закона за енергетиката Общи условия на договорите за използване на 
електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Правила за работа с 
потребители на енергийни услуги. Решението е връчено на дружеството на 10.06.2021 г. В 
законоустановения 7-дневен срок Дружеството публикува текста на Общите условия и Правила 
за работа с потребители в един централен и един местен ежедневник на 15.06.2021 г. Съгласно 
действащата нормативна уредба Общите условия и Правилата за работа с потребители влизат 
в сила 30 дни след публикуването – на 16.07.2021 г.  за всички съществуващи стопански и битови 
клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД. 
 
Нормативни промени  

Съгласно § 2, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 
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от 13 март 2020 г. (Oбн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 
9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г., доп., бр. 38 от 24.04.2020 г., в сила от 24.04.2020 г.), 
операторите на електроразпределителни мрежи са задължени да преустановят всички планови 
ремонти, свързани с временно преустановяване на преноса на електрическа енергия, с 
изключение на ремонтни дейности за отстраняване на възникнали аварии, с цел възстановяване 
на снабдяването с електрическа енергия на потребителите. Наложеното ограничение е с цел 
гарантиране непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия в условията на извънредно 
положение на територията на страна. Извънредното положение продължи до 12.05.2020 г., 
когато Народното събрание прие изменения и допълнения в Закона за здравето, обнародвани в 
извънреден брой № 44 на Държавен вестник от 13.05.2020 г. След отмяната на извънредното 
положение с решение на Министерски съвет от 14 май 2020г. в страната е обявена извънредна 
епидемиологична обстановка, която в последствие е удължена. Въведени са конкретни 
противоепидемични мерки на територията на Република България.  
 

С изменения и допълнения на ЗЕ, обнародвани в ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г. и ДВ, бр. 21 от 
12.03.2021 г. се правят следните промени: 
• отпадат сделките за закупуване на студен резерв за гарантиране сигурността на 

електроенергийната система като стъпка към въвеждането на механизъм за разпределение 
на капацитет; 

• производителите на електрическа енергия от ВЕИ и ТЕЦ, с изключение на малките 
инсталации до 500 kW, са длъжни да предлагат цялата произведената от тях електрическа 
енергия по свободно договорени цени на организиран борсов пазар; 

• въведено е задължение за предоставяне на информация относно вида на причисления 
стандартизиран товаров профил на потребителите на енергийни услуги, свързани с 
доставката на електрическа енергия; 

• с преходни и заключителни разпоредби на Закона за индустриалните паркове е изменен и 
допълнен Законът за енергетиката като е въведен статута на Затворена 
електроразпределителна мрежа (ЗЕРМ).  

• Дейността по разпределение на електрическа енергия в ЗЕРМ подлежи на лицензиране от 
КЕВР. 

• цените за достъп и/или за пренос през ЗЕРМ не подлежат на утвърждаване от КЕВР преди 
тяхното прилагане от съответния оператор. Всеки потребител на ЗЕРМ може да поиска от 
комисията да преразгледа цените за достъп и/или за пренос, които съответният оператор на 
ЗЕРМ прилага, и да утвърди цени на този оператор за определен срок; 

• операторът на ЗЕРМ има правата и задълженията на оператор на електроразпределителна 
мрежа, включително и да е страна по сделки с електрическа енергия по свободно договорени 
цени за компенсиране на технологичните разходи при пренос, както и е собственик на 
средства за търговско измерване; 

• операторът на ЗЕРМ има право да извършва разпределение на електрическа енергия за 
снабдяване на битови клиенти само в определени случаи, по изключение; 

• операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на 
електроразпределителна мрежа е длъжен да присъедини затворена 
електроразпределителна мрежа. Оператор на ЗЕРМ е длъжен да присъединява обекти на 
производители и клиенти на електрическа енергия, разположени на територията на 
затворената електроразпределителна мрежа. 

• за територията на индустриален парк или на географски обособен промишлен обект, когато 
дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа са интегрирани 
поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или 
когато разпределението на електрическа енергия се осъществява основно за собственика, 
оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия, се издава лицензия за 
разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа; 

• за дейността разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна 
мрежа в географски обособен промишлен обект, въведен в експлоатация до 2000 г., може да 
бъде издадена лицензия при специални условия и ред, определени от КЕВР в Наредба 3 за 
лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 
С изменения и допълнения на Закона за енергията от възобновяеми източници, обнародвани 

в ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., са въведени облекчени условия при процедурата за присъединяване 
към мрежата на производители на ВЕИ чрез премахване на задължението за авансови 
плащания.  
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С изменения и допълнения на Закона за енергийната ефективност, обнародвани в ДВ, бр. 21 

от 12.03.2021 г. се въвежда задължение за електроразпределителните дружества да извършват 
обследване за енергийна ефективност най-малко веднъж на всеки 4 години, както и задължение 
за ежегодно, до 31 януари, представяне на декларация по образец в АУЕР. Допуска 
обследването и изготвянето на оценки за енергийни спестявания да бъде извършвано от 
експерти от на разпределителното дружество. 
 

С изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародвани 
в ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г. фирмите, организиращи възлагането на обществени поръчки, са 
изключени като задължени лица и няма да прилагат мерките по чл. 3, т. 1 - 6 от ЗМИП. Това ще 
облекчи значително „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД остава задължено да 
предоставя необходимите документи по ЗМИП на трети страни, когато е необходимо. 

 
Съществени промени в регулираните цени 
 

През първото полугодие на 2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предоставя услуги 
за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа по утвърдени цени от Комисията 
за енергийно и водно регулиране с Решение № Ц-29/01.07.2020 г., както следва:  

 

• цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно 
напрежение – 0,00980 лв./кВтч;  

• цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 
напрежение – 0,03355 лв./кВтч;  

• цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти – 0,01989 лв./кВт/ден;  

• цена за достъп до ЕРМ за битови клиенти – 0,00568 лв./кВтч. 
 
Съгласно чл. 41 на Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия, 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД подаде Заявление за изменение и утвърждаване на цени за 
разпределение на електрическа енергия за първата ценова година на VI-ти регулаторен период 
с вх. № Е-13-62-90/31.03.2021 г., както следва: 

 

• цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно 
напрежение – 0,01104 лв./кВтч;  

• цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 
напрежение – 0,03672 лв./кВтч;  

• цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти – 0,02161 лв./кВт/ден;  

• цена за достъп до ЕРМ за битови клиенти – 0,00618 лв./кВтч.  
Заявлението отразява нарасналите разходи на дружеството  за изпълнение на енергийните 
услуги, отразено в предложените цени. 

 
През второто полугодие на 2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предоставя услуги 

за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа по утвърдени цени от Комисията 
за енергийно и водно регулиране с Решение № Ц-27/01.07.2021 г., както следва:  

 

• цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно 
напрежение – 0,01076 лв./кВтч;  

• цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 
напрежение – 0,03636 лв./кВтч;  

• цена за достъп до ЕРМ за небитови клиенти – 0,02151 лв./кВт/ден;  

• цена за достъп до ЕРМ за битови клиенти – 0,00605 лв./кВтч. 
 
Енергиен омбудсман 
 

Позицията енергиен омбудсман, считано от 11.03.2013 г., се разкрива в съответствие с 
Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент относно общите правила за вътрешния пазар 
на електроенергия. Със създаването на енергиен омбудсман в ЧЕЗ клиентите могат да се 
обръщат към него винаги, когато се съмняват в коректното решаване на техните жалби. 
Омбудсманът приема също така предложения на потребителите как да бъде подобрено 
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обслужването на клиентите. Омбудсманът проверява всеки сигнал независимо от предходните 
заключения по него. Той запазва неутралитет, както спрямо клиентите, така и спрямо 
дружествата от Групата ЧЕЗ и винаги взема предвид аргументите и на двете страни. 

 
Когато спорът между клиента и дружеството от Групата на ЧЕЗ в България се решава по 

съдебен ред или с него се занимава Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсманът 
не се намесва. Ако вече е започнала проверка, тя се прекратява. 

 
За периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. са постъпили  633 сигнала. От тях Енергийният 

омбудсман се е произнесъл по 452 случая. 147 случая не са били разглеждани от Дружествата и 
са пренасочени за разглеждане от Дирекция „Обслужване на клиенти“ към „ЧЕЗ България“ ЕАД. 
Енергиен омбудсман не може да се намеси по 34 случая, които са отнесени за решаване към 
правозащитни органи или институции или компетентните съдилища.   
 
Разни  
 

• Общи събрания 
 

На Общото Събрание на Дружеството, което се проведе на 22.06.2021 г. са взети следните 
решения: по т. 1 от дневния ред: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 7 от Търговския 
закон и чл. 48, точка 9 от Устава на Дружеството, одобрява годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2020 г., проверен и заверен от „АФА” ООД (включително Доклада за прилагането 
на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г., 
съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на 
Дружеството за 2020 г.)”; по т. 2 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 
от Търговския закон, чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 48, т. 9 от устава на 
Дружеството, одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., 
проверен и заверен от „АФА” ООД.”; по т. 3 от дневния ред: „Общото събрание, на основание чл. 
221, точка 7 от Търговския закон и чл. 48, точка 13 от Устава на Дружеството, одобрява годишния 
доклад за дейността на Дружеството за 2020 г.“; по т. 4 от дневния ред: „Общото събрание, на 
основание чл. 221, точка 7 от Търговския закон и чл. 48, точка 13 от Устава на Дружеството, 
одобрява годишният консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2020 г..”; по т. 5 от 
дневния ред: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за проверката и 
заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.”; по т. 6 от дневния ред: 
„Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.”; по т. 7 от дневния ред: „Общото Събрание, 
на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 10 от устава на Дружеството, взема 
решение печалбата на Дружеството за 2020 г. да бъде задържана в Дружеството изцяло и 
отнесена към неразпределената печалба.”; по т. 8 от дневния ред: „Общото Събрание, на 
основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 48, т. 13 от Устава на Дружеството, приема доклада за 
дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г..”; по т. 9 от дневния 
ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, точка 11 от Търговския закон, чл. 48, т. 13 от 
Устава на Дружеството и чл. 108, ал. 1,  т. 8 от Закона за независимия финансов одит, приема 
Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.”; по т. 10 от дневния ред: 
„Общото събрание, на основание чл. 48, т. 13 от Устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от Наредба 
№ 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за 
финансов надзор, приема предоставената му информация с Отчетния доклад на Надзорния 
съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г.“; по т. 11 
от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 48, т. 7 
от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били 
членове на Надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 
2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица 
дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов 
отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от 
общото събрание.”; по т. 12 от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон и чл. 48, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички 
физически лица, които са били членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност 
за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до сделките 
и действията, извършени от тези лица, дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от 
тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., така както този отчет е 
одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание.”; по т. 13 (нова, добавена на 07 
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юни 2021 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията) от дневния ред: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от 
Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството, взема следните решения: (а). 
освобождава Ярослав Мацек от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като 
решението е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. (Нидерландия) да 
придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на 
Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението 
се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това 
условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, 
то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било 
вземано; (б). освобождава Томаш Пивонка от длъжност като член на надзорния съвет на 
Дружеството, като решението е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. 
(Нидерландия) да придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от 
капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, 
и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това 
условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това 
неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако 
изобщо не е било вземано; (в) освобождава Давид Махач от длъжност като член на надзорния 
съвет на Дружеството, като решението е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик 
Къмпани" Б.В. (Нидерландия) да придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, 
представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане 
акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която 
бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо 
от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, 
както би било, ако изобщо не е било вземано; (г). освобождава Карел Кохоут от длъжност като 
член на надзорния съвет на Дружеството, като решението е обусловено от това „Ийстърн 
Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. (Нидерландия) да придобие 1 291 760 броя акции на 
Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка 
република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание 
на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 
юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за 
автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано; (д). избира Асен 
Милков Христов за член на надзорния съвет на Дружеството, като решението е обусловено от 
това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. (Нидерландия) да придобие 1 291 760 броя 
акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка 
република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание 
на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 
юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за 
автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано; (е). избира 
Венелин Александров Колицов за член на надзорния съвет на Дружеството, като решението е 
обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. (Нидерландия) да придобие 1 
291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, 
а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от 
Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде 
изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се 
счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано; (ж). 
избира Тихомир Иванов Трендафилов за член на надзорния съвет на Дружеството, като 
решението е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. (Нидерландия) да 
придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на 
Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението 
се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това 
условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, 
то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било 
вземано; и (з). избира Асен Минчев Минчев за член на надзорния съвет на Дружеството, като 
решението е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. (Нидерландия) да 
придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на 
Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението 
се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това 
условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, 
то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било 
вземано..“; по т. 14 (нова, добавена на 07 юни 2021 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез 
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обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) от дневния ред:   „Общото 
Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 48, т. 13 от 
устава на Дружеството, взема следните решения: (а). освобождава Ярослав Малса от длъжност 
като член на одитния комитет на Дружеството, като решението е обусловено от това „Ийстърн 
Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 1 291 760 броя акции на 
Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка 
република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание 
на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 
юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за 
автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано; (б). освобождава 
Давид Махач от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството, като решението е 
обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 1 
291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, 
а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от 
Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде 
изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се 
счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано; (в). 
освобождава Вацлав Йоб от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството, като 
решението е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да 
придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на 
Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението 
се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това 
условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, 
то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било 
вземано; (г). избира Антон Живков Ризов за член на одитния комитет на Дружеството, като 
решението е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да 
придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на 
Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението 
се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това 
условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, 
то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било 
вземано; (д). избира Калин Валентинов Кънев за член на одитния комитет на Дружеството, като 
решението е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. (Нидерландия) да 
придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на 
Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението 
се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това 
условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, 
то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било 
вземано; и (е). избира Венелин Александров Колицов за член на одитния комитет на 
Дружеството, като решението е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. 
(Нидерландия) да придобие 1 291 760 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от 
капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, 
и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това 
условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това 
неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако 
изобщо не е било вземано; по т. 15 (предишна т. 13) от дневния ред на заседанието други 
решения не са взети. 

 
Одобрените с решението на Общото събрание Годишни финансови отчети на Дружеството 

са подадени за обявяване по делото на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията на 28.06.2021 г. 

 
На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от 

капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като ги е продало и прехвърлило на дружеството 
от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юроъпиън Електрик Къмпани“ Б.В. 
(Нидерландия). Предвид извършеното придобиване на 1 291 760 броя акции на Дружеството, 
представляващи 67% от капитала на Дружеството от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. 
(Нидерландия) на 27.07.2021 г., се счита, че условието, под което е поставено влизането в сила 
на решението на Общото събрание на Дружеството от 22.06.2021 г. е настъпило на 27.07.2021 г.  
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Към датата на одобрение на този доклад Надзорният съвет на Дружеството се състои от 
следните членове: Асен Милков Христов, Асен Минчев Минчев, Венелин Александров Колицов, 
Тихомир Иванов Трендафилов, Апостол Лъчезаров Апостолов и Тихомир Ангелов Атанасов.  
 

• Персонални промени в Управителния съвет и Надзорния съвет на 
Дружеството, вписани в Търговския регистър 

 
На 04.08.2021 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани промени в 
съставите на Управителния съвет и Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. 
 
Промените в състава на Управителния съвет се изразяват в следното: 
 
- освобождаване на следните лица от длъжност като членове на Управителния съвет на 
Дружеството: Петър Холаковски, Душан Рибан и Виктор Любомиров Станчев; и 
- назначаване за членове на Управителния съвет на Дружеството на следните лица: Петър 
Холаковски, Душан Рибан и Виктор Любомиров Станчев. 
 
Промените в състава на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД се изразяват в 
следното: 
 
- освобождаване на следните лица от длъжност като членове на Надзорния съвет на 
Дружеството: Ярослав Мацек, Томаш Пивонка, Давид Махач и Карел Кохоут; и 
 
- назначаване за членове на Надзорния съвет на Дружеството на следните лица: Асен Милков 
Христов, Венелин Александров Колицов, Тихомир Иванов Трендафилов и Асен Минчев Минчев. 

 

• Проект на търгово предложение 
 
На 02.08.2021 г. по и-мейл след края на работния ден в 22:15 ч. е изпратено уведомление на 
основание чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК от ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В., 
придружено с търгово предложение по чл.149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на акциите на 
останалите акционери на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Уведомлението е заведено в 
деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на 03.08.2021 г. с входящ № CD-DOC 
8394/03.08.2021 г. 
 
На основание чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, на 03.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор („КФН“) 
и на обществеността беше представено уведомление, съдържащо информация относно 
постъпилото търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ 
Разпределение България” АД от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. и съществените 
условия по него.  
 
Търговото предложение беше предоставено на представителите на служителите на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД. 
 
На 10.08.2021 г., в рамките на 7-дневния срок по чл. 151, ал. 5, изречение пето от ЗППЦК, 
Управителният съвет на Дружеството представи своето мотивирано становище по търговото 
предложение на КФН и на представителите на своите служители. В срока по чл. 151, ал. 5, 
изречение трето от ЗППЦК Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не е 
получил становище от представителите на своите служители относно влиянието на търговото 
предложение върху служителите. 
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• Коригиран проект на търгово предложение 
 
На 27.09.2021 г. по и-мейл след края на работния ден в 21:45 ч. беше изпратено уведомление на 
основание чл. 152, ал. 4 и чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК от ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК 
КЪМПАНИ Б.В., придружено с коригиран проект на търгово предложение по чл.149, ал. 6 от 
ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Разпределение България” 
АД.  
 
В уведомлението Търговият предложител информира, че корекциите са извършени в 
съответствие с Решение № 635–ТП/ 30.08.2021 г. на КФН за издаване на временна забрана за 
публикуване на търговото предложение от ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В., 
кралство Нидерландия за закупуване чрез ИП „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на  636 240 броя 
акции (33%) от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от останалите акционери на 
дружеството, поради констатирани непълноти и несъответствия. 
 
Уведомлението беше заведено в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на 
28.09.2021 г. с входящ № CD-DOC-10307/28.09.2021 г. 
 
На основание чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК на КФН и на обществеността беше представено 
уведомление относно постъпилия коригиран проект на търгово предложение за закупуване на 
акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Разпределение България” АД от „Ийстърн Юръпиън 
Електрик Къмпани” Б.В. и съществените условия по него, посочени в приложение към настоящото 
уведомление. 
 
Коригираният проект на търгово предложение беше предоставен на представителите на 
служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.  
 
• Събития след края на отчетния период 
 
На 05.10.2021 г., в рамките на 7-дневния срок по чл. 151, ал. 5, изречение пето от ЗППЦК, 
Управителният съвет на Дружеството представи своето мотивирано становище по коригирания 
проект на търговото предложение на КФН и на представителите на своите служители. В срока по 
чл. 151, ал. 5, изречение трето от ЗППЦК Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ 
АД не е получил становище от представителите на своите служители относно влиянието на 
коригирания проект на търговото предложение върху служителите. 
 
На 14.10.2021 г. по имейл беше изпратено уведомление на основание чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК и 
чл. 36, ал. 5 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции („Наредба 
№ 13“) от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., придружено с търгово предложение до 
останалите акционери на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, одобрено с решение на КФН по 
Протокол № 75 от 11.10.2021 г., ведно с Доклад за определяне на ликвидационна стойност. 
Уведомлението беше заведено в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на 
14.10.2021 г. с входящ № CD-DOC-11082/14.10.2021 г.  
 
Представителите на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бяха уведомени от 
„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за търговото предложение на 14.10.2021 г. и в 
рамките на срока по чл. 154, ал. 1, изречение второ от ЗППЦК. 
 
На основание чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 5 от Наредба № 13 Дружеството представи на 
КФН и на обществеността търговото предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. 
до останалите акционери на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, одобрено с решение на КФН по 
Протокол № 75 от 11.10.2021 г., Доклада за определяне на ликвидационна стойност и 
мотивираното становище на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по чл. 
151, ал. 4 от ЗППЦК. 
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На 18.10.2021  г. и в рамките на срока по чл. 36, ал. 6 от Наредба № 13 Дружеството представи 
на КФН доказателства за изпълнение на своите задължения относно публикуване на търговото 
предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. до останалите акционери на „ЧЕЗ 
Разпределение България” АД, одобрено с решение на КФН по Протокол № 75 от 11.10.2021 г., 
ведно с Доклада за определяне на ликвидационна стойност и мотивираното становище на 
Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК на 
официалната интернет страница на Дружеството. 
 

ІІІ. Рискове и несигурности, пред които е изправена Групата  
 

Основните рискове пред Групата включват, но не се ограничават до: 
 

1. Рискове, пряко свързани с дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и 
неговия отрасъл  

 
Рисковете, пряко свързани с дейността на дружеството и неговият отрасъл към настоящият 
момент, както и методите за тяхното управление, могат да се класифицират по следния начин: 
 

• Риск, свързан с въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в Р България във 
връзка с COVID-19 - ръководството на дружеството прави периодична оценка за 
влиянието на настъпилите извънредни събития. В дружеството е създаден кризисен щаб 
за действие при аварийни и форсмажорни ситуации, който е ангажиран с осигуряване 
непрекъснатостта на снабдяването с електрическа енергия на потребителите на 
територията на лицензианта и осигуряването на превантивни мерки и безопасни условия 
на труд на всички свои служители. 

 

• Пазарен риск – риск, свързан с потреблението на електрическа енергия и цената за 
закупуването на енергия за технологични разходи на организиран борсов пазар поради  
икономически, политически, технологични причини и климатични промени, както и риск от 
либерализация на пазара на електрическа енергия. Това са рискове, които произтичат от 
външни за Дружеството причини и възможностите на Дружеството ефективно да влияе 
на факторите, определящи този риск са силно ограничени. 

• Регулаторен риск – риск, свързан с регулаторната рамка и нейната промяна, както и с 
глоби и санкции в следствие на нарушения на тази рамка. ЧЕЗ Разпределение извършва 
дейност в силно регулиран стопански отрасъл и неговите финансови резултати са в 
зависимост от редица нормативни актове и решения на регулаторния орган - Комисията 
за енергийно и водно регулиране. Дружеството е изложено на риск при определянето на 
цените на електроенергията от регулатора да не бъдат взети предвид всички разходи, 
необходими за извършване на дейността. С цел активното и ефективно управление на 
тези рискове, Дружеството анализира и участва в дискусии за определянето на 
приоритетите на регулаторната и законодателната рамка, защитава своята фирмена 
политика пред регулатора и други административни органи, поддържа активна 
комуникация с регулатора от гледна точка на бъдещи промени в регулаторната рамка, 
както и предлага вариант на промените, своевременно се запознава и прилага влезлите 
в сила промени в регулаторната среда. Когато е необходимо, Дружеството предприема 
корективни мерки. 

 

• Оперативни рискове – Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на 
неговите бизнес дейности, включително рискове от неизпълнения от трети лица, на които 
Дружеството разчита за извършване на дейността си, рискове от преки и косвени загуби, 
произтичащи от обширен спектър от вътрешни причини, свързани с вътрешните 
дейности, персонала, организационната структура на Дружеството и вътрешните 
процеси. За управлението и минимизирането на този тип рискове Дружеството има 
създадени и утвърдени вътрешни процедури и правила за работа. Съдържанието и 
изпълнението на тези процедури се проверява, при необходимост се ревизират и 
оптимизират. Спазването на тези процедури и правила се следи и налага от 
ръководителите на отделните нива в компанията, като те носят отговорност за тяхното 
спазване.  
 
Оперативен риск  за дружеството е защитата на личните данни, след въвеждане на 
Регламент 2016/679 от 25.05.2018 г. Във връзка с изпълнението му, Дружеството  осигури 
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съответствие на дейностите си с изискванията на регламента. Създадена е  позицията 
директор „Защита на личните данни“ към ЧЕЗ България ЕАД и има одобрена политика за 
поверителност, в която са посочени правилата на дружеството по отношение на 
обработваните лични данни на неговите клиенти и партньори. Информационните 
системи, които използва ЧЕЗ Разпределение България АД, покриват всички стандарти за 
сигурност на информацията като се прилагат надеждни технически и организационни 
мерки за осигуряване сигурността на обработването, включително и за предотвратяване 
на нерегламентиран достъп до данните на клиентите и партньорите на дружеството. В 
дружеството функционира  и процедура за реакция на нарушения, свързани със защитата 
на личните данни. Дружеството е предприело всички, необходими мерки за 
минимизиране на този  риск. 
 
Част от оперативните рискове е риска, свързан със сигурността – риск от загуби в 
следствие на умишлени незаконни действия от външни лица или служители на 
компанията. ЧЕЗ Разпределение България АД минимизира тези рискове, чрез наличието 
на специализирано организационно звено, отговарящо за сигурността на сградите на 
Дружеството и достъпа на чужди лица в тях.  
 
Дейността на друго организационно звено е насочена към откриване и предотвратяване 
на нерегламентирано ползване на електрическа енергия. Извършват се проверки на 
различни съоръжения по мрежата с цел идентифициране на точки, в които се извършват 
неправомерни действия, свързани с потреблението на електрическа енергия. При 
определянето на местата за проверка се използват редица методи за определяне на 
рискови точки, където подобни незаконни действия са възможни. 
 
От 31 март 2018 год. Дружеството е ресертифицирано по ISO 9001:2015. Това от своя 
страна дава допълнителна гаранция за наличието, качеството и спазването на 
утвърдените вътрешни процедури и правила за работа. 
 

• Финансови рискове – рискове свързани със загуби в следствие промяна на валутни 
курсове, лихвени нива или други финансови инструменти. Дружеството минимизира 
лихвените рискове посредством използването на финансови инструменти, както с 
фиксиран, така и с плаващи лихвени проценти. Рисковете, свързани с промяна на 
валутните курсове са минимални, тъй като компанията не поддържа парични средства 
във валути различни от българският лев, с изключение на еврото, което е с фиксиран 
курс към българският лев. Рисковете, свързани с паричния поток и ликвидността на 
Дружеството се минимизират посредством поддържане на кредитни линии за 
инвестиционни разходи в електроразпределителната мрежа. 
 

1. Рискове, пряко свързани с дейността на Дружеството „ЧЕЗ Информационни и 
комуникационни технологии България“ ЕАД: 

 

• Пазарен риск – Пазарен риск съществува, когато дадено дружество се намира в 

неблагоприятни условия поради увеличена конкуренция на пазара, намалено търсене на 

пазара или невъзможността да се развива на нови пазари или да позиционира продукти, 

да печели набелязани клиенти. 

Пазарният риск може да бъде разделен на два елемента: риск от обема на продажбите и 

ценови риск. Рискът от обема на продажбите се отнася към колебанията в обема 

продажби на пазари, а ценовият риск се отнася към колебанията в нивата на цените, 

.„ЧЕЗ ИКТ България“ носи значителен пазарен риск по отношение на дейността си по 

предоставяне на ИКТ услуги. Въпреки че Дружеството има клиенти (дружества от 

Групата), ЧЕЗ ИКТ е ангажирало за собствена сметка значителни материални и 

нематериални активи изключително в дейността по предоставяне на ИКТ услугите в 

планиран обем.  

 

• Оперативни рискове – Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на 

неговите бизнес дейности, включително рискове от неизпълнения от трети лица, на които 

Дружеството разчита за извършване на дейността си, рискове от преки и косвени загуби 

произтичащи от обширен спектър от вътрешни причини свързани с вътрешните дейности, 

персонала, организационната структура на Дружеството и вътрешните процеси. За 
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управлението и минимизирането на този тип рискове Дружеството има създадени и 

утвърдени вътрешни процедури и правила за работа. Съдържанието и изпълнението на 

тези процедури се проверява, при необходимост се ревизират и оптимизират. Спазването 

на тези процедури и правила се следи и налага от ръководителите на отделните нива в 

компанията, като те носят отговорност за тяхното спазване.  

Част от оперативните рискове е риска, свързан със сигурността – риск от загуби в 

следствие на умишлени незаконни действия от външни лица или служители на 

компанията. „ЧЕЗ ИКТ България“ EАД минимизира тези рискове, чрез наличието на 

специализирано организационни звена за сигурността на сградите на Дружеството и 

достъпът на чужди лица, както и чрез поддържането на оторизационни матрици за правата 

за достъп до различните функции в информационните системи. 

 

• Финансови рискове – рискове свързани със загуби в следствие промяна на валутни 

курсове, лихвени нива или други финансови инструменти. Дружеството минимизира 

лихвените рискове посредством използването на финансови инструменти, както с 

фиксиран, така и с плаващи лихвени проценти. Рисковете свързани с промяна на 

валутните курсове са минимални, тъй като компанията не поддържа парични средства във 

валути различни от българският лев, с изключение на еврото, което е с фиксиран курс към 

българският лев. Рисковете свързани с ликвидността на дружеството се минимизират 

посредством поддържане на овърдрафт за покриване на текущ недостиг на парични 

средства. 

 

• Риск, свързан с качеството - Дружеството носи риска относно качеството и 
своевременното предоставяне на ИКТ Услугите. Този риск се изразява в начисляване на 
неустойки в случай на неизпълнение на договорените качествените параметри и/или в 
случай на забавяне. Минимизирането на този риск се осъществява посредством 
непрекъснат мониторинг на параметрите на услугите и управлението на ресурсите за 
предоставяне на услуги. 
 

 
ІV. Информация относно сделки със свързани и/или заинтересовани лица  
 
Оповестяване на свързани лица 

 
Компания-майка преди 27.07.2021 г.: 

До 27.07.2021 г. мажоритарен акционер в Дружеството-майка е било ЧЕЗ а.с., създадено в 
Чешката република, притежаващо 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ 
АД, като след тази дата ги е продало и прехвърлило на дружеството от групата на „Еврохолд 
България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия).  

 
Крайна компания-майка 

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110, 

ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Към 30.09.2021 г. 67 (шестдесет и седем) процента от капитала на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД се притежават от Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. 

(Нидерландия), създадено и съществуващо в съответствие със законите на Кралство 

Нидерландия, регистрирано в Търговски регистър на Кралство Нидерландия под № 75462788, 

със седалище и адрес на управление: Кралство Нидерландия, Амстердам, ул. „Принс 

Бернхардплейн“ 200, 1097 JB, а останалите 33 (тридесет и три) процента от капитала на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД са собственост на различни физически и юридически лица. Всички 

акции на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се търгуват на „Българска фондова борса“ АД, 

затова Дружеството не е в състояние да предостави актуална информация за физическите 

лица, които притежават тези акции.  

 

Пряк собственик на 100% от капитала на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. е 

дружеството „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани III” Б.В., създадено и съществуващо в 

съответствие със законите на Кралство Нидерландия, със седалище в Амстердам, Кралство 

Нидерландия и адрес на управление „Принс Бернхардплейн“ 200, 1097 JB Амстердам, Кралство 
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Нидерландия, регистрирано в Търговски регистър на Кралство Нидерландия под № 83417605.  

 

Пряк собственик на 100% от капитала на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани III” Б.В. e 

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. - дружество, създадено и съществуващо в 

съответствие със законите на Кралство Нидерландия, със седалище в Амстердам, Кралство 

Нидерландия и адрес на управление „Принс Бернхардплейн“ 200, 1097 JB Амстердам, Кралство 

Нидерландия, регистрирано в Търговски регистър на Кралство Нидерландия под № 75452553.  

 

Пряк собственик на 100% от капитала на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В е 

публичното дружество „Еврохолд България“ АД – акционерно дружество, учредено и 

съществуващо в съответствие със законите на Република България, регистрирано в Търговския 

регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175187337, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор 

Колумб“ № 43. Посредством прякото притежание на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” 

Б.В, „Еврохолд България“ АД е непряк собственик на 100% от капитала на „Ийстърн Юръпиън 

Електрик Къмпани III” Б.В и на мажоритарния акционер на „ЧЕЗ Електро България“ АД – 

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. 

 

„Еврохолд България“ АД се контролира от „Старком Холдинг“ АД – акционерно дружество, 

учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България, регистрирано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121610851, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. Етрополе 2170, бул. „Руски“ № 191. „Старком Холдинг“ АД 

притежава 51,36%, от капитала на „Еврохолд България“ АД.  

 

Мажоритарен акционер в „Старком Холдинг“ АД е Асен Милков Христов (51% от капитала). 

Останалите акции от капитала на „Старком Холдинг“ АД се притежават от Кирил Иванов Бошов  

(34% от капитала) и Велислав Милков Христов (15% от капитала). 

 

Пряка компания-майка на Дружеството-майка 

Към 30.09.2021 г. Дружеството-майка се контролира от Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани 

Б.В., Нидерландия притежаващо 67% от акциите в Дружеството.  

 

Други свързани лица: 

- Под общия контрол на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., Нидерландия .: 

ЧЕЗ Електро България АД, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, ЧЕЗ България ЕАД, Фри Енерджи 

Проджект Орешец ЕАД, Бара Груп ЕООД. 

 

- Под общия контрол на Старком Холдинг АД, с които дружеството е сключило 

сделки през отчетния период: 

ЗД Евроинс АД, Дару Кар АД. 

 

Таблицата показва общата сума на продажбите и покупките, и на разчети по свързани лица, 

съгласно действащите с тях договори: 

 

Продажби на/ покупки 
от свързано лице 

 

 

Продажби 
към 

свързани 
лица 

 
Покупки от 

свързани 
лица 

 

Вземания 
от 

свързани 
лица 

 
Задължения 

към свързани 
лица 

  хил. лв. 
към 30.09 

 
хил. лв. 

към 30.09  
хил. лв. 

към 
30.09/31.12 

 

хил. лв. 

към 

30.09/31.12 
         

ЧЕЗ а.с.* 2021 32  (4)  -  - 

 2020 -  376  -  - 

         

ЧЕЗ България ЕАД 
2021 2.870  16.308  1.492  9.334 

2020 3.165  13.748  1.111  17.635 
         
ЧЕЗ Електро България 
АД 

2021 236  820  30.455  761 

2020 191.405  1.085  50.989  935 
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ЧЕЗ Трейд България 
ЕАД 

2021 835  1.087  2.226  203 

2020 9.258  12.823  2.856  653 
         

Фри Енерджи 
Проджект Орешец ЕАД 

2021 -  -  4  - 

2020 -  -  1  - 

         

ЧЕЗ ИКТ Сървисис 
а.с* 
 

2021 -  67  -  - 

2020 -  51  474  570 

         

ЗД Евроинс АД 
2021 -  -  -  4 

2020 -  -  -  - 

         

Дару Кар АД 
2021 -  -  -  1 

2020 -  -  -  - 

         
ЧЕЗ ЕСКО България 
ЕООД * 

2021 14  -  -  - 

2020 14  30  2  - 

         

Томис Тийм с.а.* 
2021 -  -  -  - 

2020 184  -  -  - 

         

Общо 2021 3.987  18.278  34.177  10.303 

Общо 2020 204.026  28.113  55.433  19.793 

*ЧЕЗ а.с. , ЧЕЗ ЕСКО България ЕООД, ЧЕЗ ИКТ Сървисис а.с. и Томис Тийм с.а. са 

свързани лица на Дружеството преди 27.07.2021 г. 

 

Групата е направила анализ и не е признавалa загуби от обезценка за вземанията си от 

свързани лица. 

  

Срокове и условия по сделките със свързани лица 

Продажбите към и покупките от свързани лица се осъществяват съгласно сключени договори по 

обичайни пазарни цени, с изключение на услугите по пренос и достъп, които се извършват по 

регулирани цени. Салдата към края на годината не са обезпечени и се уреждат в парични 

средства. Не са издадени и не са получени гаранции за вземания от или задължения към 

свързани лица. Тази оценка се прави за всяка финансова година, чрез анализ на финансовите 

позиции на свързаните лица и пазара, на който те извършват своята дейност. 

Вземанията от свързани лица обичайно са краткосрочни, със срок на плащане до един месец.  

 

Заеми, получени от свързани лица 

 

1. Заеми, получени от Дружеството-майка 

 

  
Получени 

заеми 
 

 
Натру- 

пана 
лихва 

 

Разходи за 
лихви, 

признати в 
печалбата и 
загубата за 

периода 

 

Задължения 
към 

свързани 
лица 

  хил. лв.  
хил. 
лв. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Ийстърн 
Юръпиън 
Електрик 
Къмпани Б.В 

30.09.2021 92.603  552  552  93.155 
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Общо: 30.09.2021 92.603  552  552  93.155 

 

 

 

  
Получени 

заеми 
 

 
Натру- 

пана 
лихва 

 

Разходи за 
лихви, 

признати в 
печалбата и 
загубата за 

периода 

 

Задължения 
към 

свързани 
лица 

  хил. лв.  
хил. 
лв. 

 хил. лв.  хил. лв. 

ЧЕЗ а.с.* 30.09.2021 -  -  284  - 

ЧЕЗ а.с.* 31.12.2020 59.985  898  500  60.883 

         

Общо: 30.09.2021 -  -  284  - 

Общо: 31.12.2020 59.985  898  500  60.883 

 

 

През декември 2018 г. на Дружеството-майка е отпуснат заем от ЧЕЗ а.с. със следните 

параметри: 

  Сума  Лихва  
Обезпе- 

чение 
 Падеж 

ЧЕЗ а.с*.  

Максимален 
размер 
30.670 

хил.евро 

 

EURIBOR за 
съответния 

лихвен 
период+марж 

0,82% годишно 

 
Необез- 

печен 
 

3 декември 
2021 г 

 

Заемът сключен с ЧЕЗ, а.с*. от 03.12.2018, е прехвърлен към Ийстърн Юръпиън Електрик 
Къмпани Б.В. считано от 27.07.2021 г. Размерът на заема е EUR 30,670,000, от които са усвоени 
EUR 10,000,000 през 2018 г., а остатъкът от EUR 20,670,000 - през 2019 г. Лихвата по заема е 
0.82% + Еuribor за съответния лихвен период. Срокът на договора е до октомври 2023 г. Заемът 
не е обезпечен и е субординиран/подчинен на заема от Европайска банка за възстановяване и 
развитие.  

На 28.07.2021 г. е сключен договор за заем с Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В.  

Размерът на заема е EUR 16,072,728 и е изцяло усвоен. Лихвата по заема е  1.80%. Срокът на 

заема е 26.07.2022 г. Заемът не е обезпечен и е субординиран/подчинен на заема от Европейска 

банка за възстановяване и развитие. 

 

2. Заеми, получени от ЧЕЗ ИКТ България ЕАД 

 

 
 

 
Получени 

заеми 
 

Натрупана 
лихва към  

 

Разходи за лихви, 
признати в 

печалбите и 
загубите за 

годината 

 
Задължения 

към свързани 
лица 

  хил. лв.  хил. лв.  хил. лв.  хил. лв. 

         

ЧЕЗ 
България 
ЕАД 

30.09.2021 -  -  -  - 

 31.12.2020 3.000  -  25  - 

 30.09.2021 -  -  -  - 

 31.12.2020 3.000  -  25  - 
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1) През 2018 г. ЧЕЗ ИКТ България ЕАД сключва договор за револвиращ заем от ЧЕЗ 

България ЕАД за сумата 3.000 хил. лв., при следните условия.  През февруари 2019 г. 

ЧЕЗ ИКТ е усвоило 1.000 хил. лв. от него. Към 30 септември 2020 г. ЧЕЗ ИКТ е усвоило 

изцяло заема. Към 30 септември 2021 г. заемът е погасен. 
 

 Сума  Лихва   Обезпечение  Падеж 

ЧЕЗ България ЕАД 3.000 хил.лв.  1,05% годишно  необезпечен  31.12.2020  
 

1) През 2020 г. ЧЕЗ ИКТ България ЕАД сключва договор за заем от ЧЕЗ България ЕАД за 

сумата 4.000 хил. лв. Към 30.09.2021 г. няма усвояване по заема. 
 

 Сума  Лихва   Обезпечение  Падеж 

ЧЕЗ България ЕАД До 4.000 хил.лв.  1,10% годишно  необезпечен  30.12.2021 
 
V. Информация относно Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
 
При прилагането на МСФО 16 Лизинг, Дружеството е признало задължения по лизинг и Активи 
„право на ползване“ по отношение на договорите за наем на имоти и енергийни съоръжения. 
Балансовата стойност на  Активи „право на ползване“ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД към 
30.09.2021 г. е 9 193  хил. лв. които за да се спази образеца на справки на Комисията за финансов 
надзор са разпределени в групите активи, както следва: 
 
Сгради и конструкции    6.823 хил. лв.  
Машини и оборудване       83 хил. лв. 
Съоръжения                   2.287 хил. лв. 

 

 VI. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за 
съответния отчетен период. 
 
След придобиването на мажоритарния акционерен дял от Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани 
Б.В. на 27.07.2021 г. настъпиха промени в структурата на заемите на „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД.  
 
1. към Договор за заем с Европейска банка за възстановяване и развитие от 02.11.2016 г. е 

сключен Договор за допълнение и изменение от 22.07.2021 г., който влиза в сила след 
изпълнението на допълнителни условия. Крайният срок за влизане в сила е 30.11.2021 г.  

2. Сключен е Договор за заем между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Ийстърн Юръпиън 
Електрик Къмпани Б.В. в размер на EUR 16,072,728. Лихвата по заема е 1.80%. Срокът на 
заема е 22.07.2022 г. Заемът не е обезпечен и е подчинен на заема от Европейската банка 
за възстановяване и развитие.  

3. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е уведомено за обстоятелството, че считано от 
27.07.2021 г. ЧЕЗ а.с. е прехвърлило всичките си вземания по Договор за заем от 03.12.2018 
г. на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. и последното ще е единствен кредитор по 
Договора. 

 
 
 
 
 
………………………..     ………………………… 
Петър Холаковски     Виктор Станчев                                 
Член на Управителния съвет   Член на Управителния съвет 
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 
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