














№ ИНСТИТУТ АДРЕС КЛ. НОМЕР ВИД НАПРЕЖЕНИЕ БР. ТОЧКИ КОНСУМИРАНА ЕНЕРГИЯ (kWh) за 
периода 04.2015 до 03.2016 г.

ДОГОВОР ЗА 
ДОСТАВКА 

(краен срок)

ПРОГНОЗНО 
КОЛИЧЕСТВО (ДО 

30.06.2019 Г. В kWh)

ПРОГНОЗНА 
СТОЙНОСТ (В ЛВ.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Институт за български език

гр. София, бул. "Шипченски проход" 52, бл.17 9 483,05 лв.
Институт за литература

гр. София, бул. "Шипченски проход" 52, бл.17 0,00 лв.
Институт за исторически 
изследвания гр. София, бул. "Шипченски проход" 52, бл.17 0,00 лв.

Общо (НН и СрН) 1 56 514 141 285,00 9 483,05 лв.

СрН 0
0

НН 1 56 514

24 Не 141285,00

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД БРОЯ НАПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ХАРАКТЕРА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

210007417279 НН 1-32Z1030004299110 56514



Приложения към договора с “ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД по Обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на 

координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и 
самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на 

БАН. 
 
 
 
 
Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на 
договора 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката;  
Ценово предложение на Изпълнителя  
Документи по чл.58, ал.1  от ЗОП. 
Гаранция за изпълнение 
 
 
 
 
 
Забележка: свидетелствата за съдимост – 3 броя - на представителите на Изпълнителя – част от 
документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП - не са публикувани в Профила на купувача на основание чл. 2, 
ал. 1 Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) – съдържат лични данни. 



ПР ИЛОЖЕНИЕ N!!4 

ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

Настоящата оферта за участие в nредедура с предмет: ,.Доставка на активна
електрическа енергия и изпълнение ф) нкции re на координатор на стандартна 
балансираща груnа за нуждите на Българска акаде-"'ия на науките и самостоятелните 
звена на БАН" е подадена от 

, ,ЧЕЗ Трейд България .. ЕАД 
/наименование на фир�шта - участник/ 

и е подписана от 
!трите имена! 

в качеството )'ty на Изпъ.тнителен директор 
/д.тьжност/ 

и 

от 
/трите юtена/ 

в качеството му на член на Съвета на директорите 
/длъжност/ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
горепосочената общсетвена поръчка и дек.1арираме, че ще изпълним предмета на 
поръчката в пълно съответствие с изискваtmята и условията на възложитсля, посочени 
в документаиията за участие, в т.ч. пъ:rното описанис на предмета на поръчката и 
приложенията къ�t него. 
1. Ще нзпълuюt следuото:

Ще доставяме активна електроенергия средно и ниско нанреже1mе за нуждите на 
БАН и самостоятелните звена на БАН, съгласно списъка към Техническата 
спецификация за обществената поръчка. 
Известно ни е, че посочената в предмст на поръчката електроенергия е прогнозна 
коли�[ествu и възложителят не се ангажира с пълното й консу-"'"иране, като също 
запазва и nравото си това Пf>ОJнозно колич.ество да бъде надвишено по време на 
изnълнение на договора. 

заличени имена – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни)

заличени имена – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличени подписи на членове на конкурсната комисия и на Изпълнителя на всяка страница от 
Техническата оферта - лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД .



Ще извършваме прогнозиране на потреб.1ението на електроенергия за обектите на 
Възложите;тя; 
Щ е  изгоТВЯ).IС графи.uи. ше ги подаваме, ще ги кориrира;\fе при необхоДЮ{ост, ще 
пос.чем nълна отговорност за балансирането п ще извършва.\.iе всички дейности. 
свързани с участието на въз:южитешr в свободния пазар на електроенергия. 
Възложитс.-тят ше бъде вк:тючен към балансираща груnа и ще му бъде осигурено 
нъmю компенсиране на небалансите. 
1 !�е осигурим мониторинг на всяка измервателна точка. достъnна за възложителя
on linc. 
II (с доставяме заявеното количество електроенергия за срок до 30.06.2019 г.,

считано от датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор на 
t1ървия регистриран график за доставка за всеки един потребител /БAII и 
самостоятелните звена на БАН/. както и ще предоставим на възложителя 
гютАърждението в деня, следващ нотвърждаването, с посочена дата на 
1 ютвърждение. 
Общите нринципи (методика) за разпределяне на нсбалансите в рамките на 
балансиращата Г]Jyna, в която възложителят ще бъде JЗкпючсн от координатора, са: 

*Съгласно Приложение .NH от настоящото техническо предложение.

Заличена информация -  чл. 102, ал. 1 ЗОП – представена от участника декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.



(описание на процеса по изпъ:zнение пред.нета на поръч/\аmа. съг.1ас1ю 

до"J1-1tешпацията за участие. техиичесю1mе специфи/\аtflШ и проеюпа на договор на 

въз:южителя, J...'al\mo и допълнителни предло.J/Сеиия ua участнu/\а, ако юtа mal\uвa)) 

2. Броят на ч:Iсновете в балансиращата група. в която възложителят ще бъде вк.110чен. е
(посочва се броя на членовете в ба!тансиращата rpyna). 

***Заличена информация–чл.102, ал.1 ЗОП - представена от участника декларация за конфиденц. по чл.102, ал.1 ЗОП. 

(nосочва се консумираната електроенергия за nериод от 12 (дванадесет) месеuа от всеки 
от членовете в балансиращата група, в която ще бъде включен въз.,.ожите;тя) 

3. Притежаваме технически nотенциа.1, ресурси и орrанизаuионни възможности за
качествено изnълнение на поръчката. 

4. Срокът за излъ:Iнение на лоръчкаrа е до 30.06.2019 г. Нача.1.ната дата.. на която
започва предоставянето на услугата е .:tатата на регистраuия на първия регистриран 
график за съответния обект на Въз;ю){ште!lЯ. 

5. Обществената nоръчка ще се изпълнява в посочените обекти и точки на доставка

съобразно изискванията на въз;южите.1я, поставени в разде:I [.Б. г.З. ог документацията 

за участие в обществената ооърчка. 

6. След запознаване с ус.1овията за участие в обявената открита процедура по реда на
Закона 1а обществените поръчки с uитирани предмет: .. Доставка на активна 
е.]сктрическа енергия и изпълне1mе функциите на координатор на стандартна 

ба.'Iансираща група за нуждите на Българска академия на науките и самостояте:rните 
звена на БАН" лрие�Iа.\tе ус:ювията в проекта на договора - При:тожение N� 6 от 
документаиията за участие. 

7. По отношение на оферираните от нас доставка и услуги заявява.\1е,че нри изготвяне

на офертата c�te сnазили всички задължения, свързани с данъuи и осигуровки. опазване 

на окоm1ата среда. закри.:�а на заетостrа и условията на труд. 

8. Настоящата оферта е ва.'llцна за срок от 120 дни, считано от датата определена като

краен срок за no.t) чаване на офертите. 

Прп.1оженис: 1. Документ от ЕСО ЕАД. удостоверяващ броя на членовете в 

стандартната бмансираща група на участника км1 дата 01.09.2016г. 

-

***



2. Декларапия, qc участникът има възможност да достави цялото прогнозна
количество юектрическа енергия в срок. 

3. Декларация за конфиденциалност съгласно чл. 102. ал. J от ЗОП (в случай на
прюо.жzt.,юст) 

"ЧЕЗ Трейд България·' ЕАД 
!Наименование на участник и nосочване I-та.Jфавноорrанизационна форма/ 

Представляващ 
/име и фамилия/ 

Ifодпис 

Дата l0.10.2016г. 

Представляващ 
/име и фа..vшлия/ 

Подпис ...... . 

Дата 10.10.2016r. 

заличени имена и подписи – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита на 
личните данни)

заличени имена и подписи – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита 
на личните данни)



• 

Този документ е собственост на "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД. Забранено е възпроизвеждането, копирането, промяната, 

разпространението, репродукцията, предаването, използването на настоящия документ, или част от неговото

съдържание без изричното съгласие и разрешение на автора. 
-----------------------------------------

ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ Нд 

СТАНДАРТНАТА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С КООРДИНАТОР 
"ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

11. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, РЕД Зд ПРОМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО Нд
ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ Зд РАЗПРЕДЕЛЯНЕ Нд НЕБАЛАНСИТЕ

111. УСЛОВИЯ Зд УЧАСТИЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Нд СТРАНИТЕ

V. ПРИНЦИПИ Нд РАЗПРЕДЕЛЯНЕ Нд НЕБАЛАНСИТЕ И МЕТОДИКА Нд 
ИЗЧИСЛЕНИЕ 

Vl. ФАКТУРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Нд НЕБАЛАНСИТЕ 

Vll. ПРЕКРАТЯВАНЕ Нд УЧАСТИЕТО 

Заличена информация от Общи принципи за разпределяне на небалансите на стандартната 
балансираща група с координатор "Чез Трейд България" ЕАД - чл. 102, ал. 1 ЗОП – представена 
от участника декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

заличени подписи на членове на конкурсната комисия на тази страница - лични данни – чл. 2, 
ал. 1 ЗЗЛД .



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ .NHO 
/Обрюец/ 

за конфиденциа:шост no чл. 102, а.,. 1 от ЗОП 

Долуподписаният: . в каt1ество L'O ми на Изпъmште.1ен 
директор на ,.ЧЕЗ Трейд Бъшария" ЕАД и долуnодnисапият 

на ,.ЧЕЗ Трейд България'' НАД, ЕИК или код но Булстат: 113570147, 
участник в общественсt поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1. бук. ''б" от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) с предмет: «Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение 
фующи и 1·е на координатор на стандартна балансираща груnа за нуждите на БАН и 
самостоятелните звена на БАН'' 

ДЕКЛАРИРАМ: 

J.  Информацията. съдържаща се в описанис на пропеса по изпълнение предмета 

на поръчката и приложенията към Техническото ни прелложение (посочват се 

.,.;Ofll{pemнa част/части от те> .. 71ичеа·ото пред.южение). да се счита за 

конфиленциа..1па. тьй като съдържа търговски тайни. 

2. Не бихме же.1али инфор:\1адията по т. 1, както и Rсяка J�pyra информация, която

касае данни, отнасящи се до клиенти и техниL1ески данни на участника (общо 

количество доставсна електроенергия; брой членове на балансиращата rрупа: справки 

по сюпочсн.и договори за доставка и пр.) да бъде разкривана от выложителя, освен в 

nредвидсните от закона случаи. 

Извест11а ми е отговориосттапо чл. 313 от f/UI{ctЗameлнu.я кодекс за посочване 

на неверни дuют. 

10.10.20161. Дек.'1ара:rеТ5': 
(дата 11а де/\.шрираие) 1подпис и печат) 

,

Декларатор: 

' Моатк и печат) 

Настоящата декларСIIfШI не е задълж7tmелна част от офертата, като същата се представя по 
прюrенка щr всеки участ11ик и при 11а·711чие 110 ocнOB(Т/IUJI за това. 

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име и подпис – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име и подпис – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД 
1404 София, бул. "Гоце Делчев" N91 05; тел. (02)9696802; феке (02) 9626189; e-mai/: eso@eso.bg 

ДО 
"ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГ АРИЯ" ЕАД 

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ЕНЕРГИЕН БАЛАНС" 

1 ООО гр.София 
nл. "Позита1-1о" N�2. ет.?, офис 7 
факс: 02/954 93 82 

J -
ЕЛЕКТРОЕriЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОЛЕР�ТОР ЕАД СОФИЯ

L·-- ---� _______ ... 

ОТНОСНО: Удостоверение за броя на участниците в стандартната балансираша 
груnа на "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД към r. 

С уважеuие, 

1\ 

• 

-

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име и подпис – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo подпис на представител на ЧЕЗ 
Трейд – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

Заличена информация – чл.102, ал.1 ЗОП- представена от участника декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

заличени подписи на членове на конкурсната комисия на тази страница - лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД .

Заличена информация – чл. 102, ал. 1 от ЗОП - 
представена от участника декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Заличена информация – чл. 102, ал. 1 ЗОП - 
представена от участника декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.



ДЕКЛАРАЦИЯ 

За потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество 

електроенергия в срок във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет· 

"Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на 

координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на 

науките и самостоятелните звена на БАН " 

Декларатори Изпълнителен 

директор; член на 

Съвета на директорите 

Наименование на участника .,ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, ЕИК 113570147 

Адрес за кореспонденция: п.к.1000, гр. София, 

пл. Позитано N22, ет.?, офис 7 

E-mail: office@cez-trade.bg 

ДЕКЛАРИРАМЕ: 

Представляваният от нас участник е в състояние да осигури непрекъснатост на 

доставките на ел. енергия за целия срок на договора, за цялото прогнозна количество ел. 

енергия, в необходимото качество и в необходимите срокове. 

За физическата доставка, респективно за качеството на електрическата енергия, 

съгласно Закона за енергетиката и съответната лицензия отговаря операторът на 

разпределителната мрежа, с когото Възложителят е сключил договор за разпределение и 

достъп. 

10.1 0.2016г. 

CEZ GROUP 

ПОДПИС: 

f}Зflълнителен директор 

ПОДПИС: 

член на Съвета на диреf\llррите 

ЧЕЗ Трейд България ЕАД 
адрес за коресnонденция· гр София, пк 1000, пл .позитано N2 2. ет. 7, офис 7
тел.: 02 8959124, факс: 02 9549 382 1 office@cez-lrade.Ьg, www.cez-trade.bg 

1 

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име и подпис – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име и подпис – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличени подписи на членове на конкурсната комисия на тази страница - лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД .



ЦЕ НОВА ОФЕР Т А  

ЛРИЛОЖЕНИЕ .N!!S 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: 

.. Доставка на актизна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор 
на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките и 

самостоятелните звена на БАIГ 

ДО: Българска академия на науките 

ОТ:"ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГ АРИЯ" ЕАД 

JIOДlJИCaHO ОТ , в качеството му на Изпълнителен директор и 
в качеството му на член на Съвета на директорите 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за въз.JаJ'ане на горепосочената обществена 
поръчка Ви представяме ценова оферта за срока на договора. както следва: 

1. Предлаганата цена за един М\\'h нетна активна електроенергия е:

67,1200 .,ева без ДДС 
(шестдесет и седем лева и дванадесет. нула. нула стотинки) без ЛдС 

/сло13ом:/ 
2. Обща прогнозна стойност (цена) за ИЗLIЪJшение на обществената поръчка,

съобразно носоченото nрогнозна количество 39 250 MWh нетна електроенергия

за срока на договора е:

2 634 460.00 лева без ДДС 

(два миниопа шестстотин тридесет и четири хилял.и четиристотин и шестдесет 
лева); 

/словом/ 

(Направеното ценово предлоJiсение по т.J следва да е с точност до четвърти знак 

след десетичната запетая) 

3. Предложената цена е определена прп пълно съответствие с условията от
документацията за участие в процедурата.

4. Всички nосочени цепи са в лева без ДДС.

5. r! редложената от нас в настоящсто 1 �ено во предложепие uена на нетна активна
електрическа енергия не подлежи на промяна за пелия срок на договора, освен в
случаите. когато е в полза на възложите.'I.Я.

2. Посочените цени включват всиУки разходи по изпълнение пре11мета на
поръlшата, в т. ч. услугите /по прогнозиране на нотреблението и отговорност по

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличени подписи на членове на конкурсната комисия и на Изпълнителя на тази страница - лични данни 
– чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД .



балансиране/, 110сочсни n описанието на предмета на поръчката, в случай, че 
изnълнението й бъде възложено. 

3. Посочените цени не включват цената за достъn до електропреносната мрежа,
цената за пренос по елеюропреuосната мрежа, за достъп през/до
електроразпределителната мрежа, не се вкmочват таксите за мрежови услуги
/зелена енергия. комбинирано произво.пство. невъстановяе�tи разходи).
добавките къ�t цената за преuос, утвърдени от КЕВР и дължимите nреки и
косве11и данъци. акциз, ДДС и задължения към обществото.

4. В прещюжените цени е включена цената на нетна активна електрическа енергия
средно напреженис и реел. цената на нетна активна електрическа енергия ниско
наnрежение. разходи за ад.чинистриране и балансиране. всички разходи по
изготвяне на дневните печасови графици . В балансиращата група не се
начисляват суми за излишък и недостиг.

5. Ако бъдем избрани за изпъmштел изразяваме съгласие, Възложителят да
запЛаJI\а доставеuата енергия, в лева, но банков пъс по Наша сметка съгласно
оферираната в нашата Ценова оферта uена за активна е.tектрпческа енергия.
съгласно посоченото в проекта на договор.

6. При така nредложеtште условия от нас, в Ценовата оферта сче вк.110чили всички
разходи, свързани с кач.ественото изпълнение на поръчката в описания вид и
обхват.

7. Приемаме, в случай, че бъдем избрани за Изпълнител, цената да нс се променя за
срока на действие на договора. освен в случаите, предвидени със закон.

8. Настоящата оферта е валидна за срок от 120 дни, считано от датата опредслена
като краен срок за получаване на офертите. 

Забележка: Ценовата оферта сс поставя в п.1ик с надrтис .,Предлю ани ценови 
nараметри" на «lfEЗ Трейд България» ЕАД (наименование на участника)! 

,.ЧЕЗ Трейд Бъжария·· ЕАД 
/Наименование на у[шстник и посочване на нравноорганизаuионна форма/ 

Представляващ. 
/име и фамилия/ 

) lодпис .... 

Дата J7.10.20a:Q.к 

Преде 1·авляващ 
/име и фамилия/ 

Подnис ... 

Дата 17.1 0.2016г. 

заличени имена и подпис – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличени имена и подпис – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличени подписи на членове на конкурсната комисия на тази страница - лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД .
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Изпълнителна агенция 
"Главна инсnекция по труда., 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЭОП 
16. ; ?. f. д -:t,b., 

�4 "':J . -?()/ 6 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" удостоверява, че ..., 
"ЧЕЭ ТРЕИД БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 113570147, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район Триадица, п. код 1000, пл. Позитано 2, ет. 7, офис 7, 
пр ед ета вл я ва но от заличено име - чл. 2, ал. 1 ззлд , пред ета в и тел, член на Съ вета на 

директорите, заличено име- чл. 2, ал. 1 ззлд , представител, член на Съвета на 

директорите, ��л��::�1и�еЛд , представител, член на Съвета на директорите, за периода 

по чл. 57, ал. з, т. 2 от зап 

не се установи 

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, с което 

заявителят е санкциониран за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 

245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда, при изпълнение на договор за обществена 

поръчка. 

заличено име - чл. 2, ал. 1 з:езлд / .... 
заличен подпис - члЛ, а1л.' 1 ЗЗЛД 

. ' Главен ceкpetr;a.r; /181 , ,, 1 ИА "Главна Jнс1екция ��w_,1 труДq_ �· 
ПОТРУДА fз 1 

1 .f: 
._� �� 

1000 София, бул. "Княз Ал. Дондуков" N� 3 
тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17 

e-mall: info@gli.qovernment.bg 
web: www.gli.government.bg 
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. 1�) . 11 _iг�НЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА __ 

С;"офия 1111-, ул�Йлисавет а Багряпа JVl!20 
H'\·Pl·iJ.t•egisf1Jiagency./J g 

тел.: 9486181, факс: 9486194 
o.[fice@гegistJyagency.bg 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

IIЗX. N!! 20161208165120 1 08.12.2016 ('. 

А1·енция по вписвавията удостоверява, че в тър1·овс1<ия регистър по партидата на "ЧЕЗ Тl>Ейд 
I>ЪЛГЛРИ�Р' ЕАД, ЕИК 113570147 в част "Вписани обстоятелства" и част "065rвсви аr<тонс') към 
08.12.2016 r. са вписави следните обстоятелства и са обявени следните актове: 

Част нвrнJcallll обстоитслст1�а" 

Раздел Обпнt 1111формацня 

Идентификация 

l .ЕИК/ПИК 

Раздел Общ статус 

Освовни обстоятелства 

2.Фирма 

З.Правна форма 

113570147 
нчЕЗ ТI>ЕЙД БЪЛГЛРИЯ" ЕАД 
5412/ 2006 11 о 

ЧЕЗ ТРЕЙД I>ЪЛГ ЛРИЯ 

Eд110ЛIIЧIIO �tкцнопср110 дружество 

4.Изписване на чужд CEZ TRADE BULGAI�IA 
език 

S.СедалИiце и адрес 
ва уnравление 

б.Предмет на дейност 

1 О.Представители 

11 . Начин на 
nредставляване 

12.Съвет на 

I>ЪЛГЛРИЯ 
гр. Соф11я 1000, Област Софнst (столнца); 
Обп�п•ш Столпчrш, Paiio11 р-н Трпадпца 
пл. Познт�ню, Х2 2, ст. 7, офпс 7 

ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕI-IЕI>ГИЯ СЛЕД 
ПОЛУЧАВЛ11ЕТО ПЛ ЛИЦЕНЗИЯ ЗЛ ТЪРГОВИЯ С 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СЪГ ЛАСНО ЗАКОПА ЗЛ 
ЕПЕРГЕТИI(ЛТ А, I(ЛI(TO И ИЗВЪI>ПIВЛПЕТО ПА BCSIKЛ ДРУI'Л 
ДЕЙНОСТ, IIEЗAI>PAIIEIIA ОТ ЗАКОПА. 

заличена информация - чл . 2> ал. 1 ЗЗЛД. 

От ИЗПЪЛIПIТСЛIIIIЯ ЧЛСII IH\ СЪI�СТа IH\ Д11рСКТОр11ТС 11 1\:0ЙTO .. JJ {�а р1:{ЛО 
� 

0'1' ОСТ�НШЛIJТС ЧЛСIIОВС IШ СЪВСТа IШ ДllpCKTOpiiTC, ДCIICTBЗlЦII, З-aC-)(110 , 
/ � 

заличена информация- чл . 2> ал. 1 ЗЗЛД. 1 ' ,· • 
заличен прдпис на служител� 

� 

на АгенцИ{�:r,о Вписванията -J ' - 1 чл. 2> ал. 1 ЗЗЛД � 
с'· ... 1 �� f 



• • 

• 

директорите 

-\ 
23. Ед1 юли чен 
собственик на 

1 

ЧЕЗ, А. С. 45274649, Чуждестрнrню IOI>IЩIIчecкo лнце, дърJtшвн: 
ЧEIIIKA PEIIYI>ЛИKA 

500000 левн 

каnитала 

31.Размер 

Зl а.Акнии внд нкцнн: OI>ИKIIOBEI-IИ, ПОИМЕIПIИ, НАЛИЧНИ, бpoii НJ(HIIII: 
500000, 1101\JIIIШJIIШ CTOЙIIOCT: 1 

II()HBa ЗН OTДCJIIIII I�ЛНСОВС НКЦИИ: 
OCOбCIIII YCJIOBIHI ЗН II()CXB'I:.pJIIIIIC IШ HI�ЦIIII: 

32.Внссен каnитал 500000 JICBH 
Ч�1СТ t'Об11 BCIIII Hl('f'OBC 11 

Раздел Аr�туалсп учреднтеле11 нкт 

Актуален учредителен акт 

1 ОО 1. Оnисаnие на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав 
Описание: Актуален дружестве1-1 договор/учредителен акт/ус•·ш� 

Раздел Oб11BCIIII ш�тове 

Обявени актове 

1 ОО (.Оnисание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет 
Оnисание: 2007 Г. 
Вид: Годишен финансов отчет 
Оnисание: за 2008 годиt-ш 
Вид: Годише1-1 финансов отчет 
Оnисание: Годишен финансов отчет 
Година:2009 
Вид: Годишен финансов отчет 
Описание: Годишен финансов отчет 
Година: 20 1 О 
Вид: Годишен финансов отчет 
Оnисание: 1-ва част 
Година: 20 ll 
Вид: Годишен финансов отчет 
Оnисание: 2-ра част 
Година: 20 11 
Вид: Годишен финансов отчет 
On исание: l-ва част 
Година:2012 
Вид: Годишен финансов отчет 
Описание: 2-ра част 
Година:2012 
Вид: Годишен фиt-шнсов отчет 
Оnисание: Годишен финансов отчет 
Година: 20 l3 
Вид: Годишен финансов отчет 
Оnисание: 
Година:2014 

.. 4 л о_ 
заличен нодпие- чл. 2, �'1 3ЗЛД 

(Име и фамилия) 
1 l 1 \ � 

(1 од щd и псsча<f) :Ij 
заличено �м�- чл. 2, ал. 1.зз1Рiд' ' � 1 

2/2 
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liD IJ ;ГЕНUИЯ ПО ВПИСВАНИ�ТА 

София 11 i.l, ул. Елисавета Багряпа М! 20 
1 VHI}t'. reg i sl 1yage пе у. Ь g 

тел.: 9486 181. факс: 9486 194 
oДlce@Yegistlyage;кJ'· !Jg 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

нзх. N2 20161208165236/ 08.12.2016г. 

Агенция rю вписFшнията удостоверява, че в тьрговския регистър по партидата на "ЧЕ�J Тl•КйД 
I>ЪЛГАРИЯн ЕАД; ЕИК 113570147 в част "Вписани обстоятелства" и част нОбявени ш<Товс" I<Ъм 
08.12.2016 г. липсват следните обстоятелства и актове: 

Част 11Вnнсанн обстоятелства 11 

Раздел Лнквн.Lщцаtя 

Ликвидация 

Срок на ликвидацията 

Ликвидатори 

Представител 

Продължаванс на търговската дейt-юст 

Спиране или прекратяванс на производството по ликвидация 

Възобновяванс на ликвидацията 

Раздел 11 CCЪCTOЯTCJIIIOCT 
Данни за производството по несъстоятелност 

Откриване на производство по несъстоятелност 

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността 

Органи на длъжника 

Сниране на производството 

Възобновяване на производството 

Прекратяване на производството 

Отказ за утвърждаване на оздравителен план 

Ограничаванс разпоредителната власт на длъжника 

Общ запор и възбрана 

Осребряване и разпределение 

Обявяване в несъстоятелност 

Възстановяване в права 

Възстановяванс в права-отхвърляне на молбата 

��IJt� .. 

/ \;_.., - ( :ь / 
заличен подпис на\ ' � 
<шужителя на Агенция 1 
1 11 J ш� Вписванията-_ чл7. 2� 

\ - i ---------------------------------------------------------��=-_: l ЗЗлд ----� /--�,- --
��.. 1/2 



С индици 

�� Надзорни 
\
органи 

� 
заличен подпис- чл. 2) ал. 1 ЗЗJiiД 

(Име и фамилия) KndдnиC/ �-� vr�чraт) 
. 
) 

заличено име - чл. 2) ал. 1 ЗЗЛД ' 

212 
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Изх. N� 

' 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

ОТДЕЛ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.б ОТ ДОПК 
т 

Настоящото се издава, на основание чл. 87,. ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че: 
• 
• 

1 ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД 
j 

ЕИК по БУЛСТАТ 113$70147, 
Адрес за кореспонденЦия . 

пл. ПОЗИТАНО N� �ет. 7 ап. ОФ.7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град 
Адрес по чл.8 от доп� 

пл. ПОЗИТАНО N� 2 ет. 7 ап. ОФ.7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град 

ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА 

Настоящото се издав� по искане Вх. N� г., за да послужи пред УЧАСТИЕ В 
ОБЩЕ{:ТВЕНА ПОРЪЧКА 
Удостоверението се иЗдава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА , актуални към 08/12/)'f(� 

Подпис: ........ .. 

Издал:! 

Началник отдел: . . .  ' ' ' 

заличено лого на общината, издала удостоверението на основание 
данъчна информация съгласно чл. 72 и чл. 73 във връзка с чл. 74 
от ДОПК.

заличено име на общината, издала 
удостоверението на основание данъчна 
информация съгласно чл. 72 и чл. 73 във 
връзка с чл. 74 от ДОПК.

заличен изх. номер - данъчна информация съгласно чл. 72 и чл. 73 във връзка с чл. 74 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

****
заличен вх. номер - данъчна 
информация съгл. чл. 72 и чл. 
73 във връзка с чл. 74 ДОПК.

**** заличена информация относно наличието или липсата на задължения - данъчна информация 
съгласно чл. 72 и чл. 73 във връзка с чл. 74 от ДОПК.

заличен печат на общината - данъчна информация 
съгласно чл. 72 и чл. 73 във връзка с чл. 74 от ДОПК.

заличено име - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ 

БУЛ СТ АТ 

Изх.NQ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
за HaJlltltиeтo или лиnсата на задължения 

Настоящето се издава на основание чл.87, ал.б от ДОПК, в уверение на това, че: 

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ /ЕАД/ 
(име/наименование на задъл:ж:еното лице) 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен N� от регистъра на НАП 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 113570147 

Адрес за 
кореспонденция 

Адрес по чл. 8 от 
ДОПК 

обл.София- град, общ.Столична гр.СОФИЯ, пл. Позитано .N'22 

ет.7, офис 7, 

Представлявано от 

(трите uмена на представляващия/пъшюмощника) 

В I<ачеството му на Представляващ субеi\:Та 
(длъ;)Jсност на представляващия) 

ЕГН 1 ЛНЧ 1 Служебен .N'2 от репrстьра на НАП 

• • • • • • • о • о .  о ••• о о • •• • •  о • о •• о • • •• о . .. . . о • •  о • о • • ••• о •• о • • • • • • •  о о о о о • •  о • •  о о • •  о о • о • • • •  о. о • о • ••• о • о • •  о • о .  о • о • о о •• о • о • • • о о • • • • • •  о о • о. о о о о • о • о • •  о. о .  о 

(в случай на упълномощаване - М и дата на пълиоАЮllfното) 

Настоящото се издава по искане вх.N� 
за да nослужи пред КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО. 

У достоверението се издава по данни на ТД 
към 07.12.2016 год. 

07.12.2016 

ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ: 

, актуални 

(име,подпис, печат) 

Стр. 1 от 1 

заличено име на ТД на НАП, издала удостоверението и 
Булстат на ТД на НАП на основание данъчна информация 
съгласно чл. 72 и чл. 73 във връзка с чл. 74 от ДОПК.

заличен изх. номер - данъчна информация съгласно чл. 72 и чл. 73 във връзка с чл. 74 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

заличено име на ТД на НАП - 
данъчна информация съгласно чл. 
72 и чл. 73 във връзка с чл. 74 от 
ДОПК.

заличен печат на НАП - данъчна информация съгласно 
чл. 72 и чл. 73 във връзка с чл. 74 от ДОПК.

заличена информация относно наличието или липсата на задължения - данъчна информация съгласно чл. 
72 и чл. 73 във връзка с чл. 74 от ДОПК.

заличен вх. номер - данъчна информация съгл. чл. 72 и чл. 73 
във връзка с чл. 74 ДОПК.

заличено име и подпис - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД.

заличено име - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни).

заличен ЕГН- чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД
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