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Описание на проекта
ЕБВР възнамерява да предостави привилегирован заем в размер на 116 млн. евро на "ЧЕЗ
Разпределение България" АД - електроразпределително дружество, регистрирано в
България и опериращо в западната част на страната. "ЧЕЗ Разпределение" е 67 %
собственост на Групата ЧЕЗ, Република Чехия, а 33 % се притежават от различни
миноритарни акционери - юридически и физически лица.

Цели на проекта
Средствата от заема ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната програма
на дружеството за 2016-2017 г. за разпределителната мрежа, включително изкупуването
на съоръжения от енергийната инфраструктура, реконструкция и изграждане на нова
инфраструктура. Очаква се чрез тази инвестиция да се намалят загубите на компанията по
мрежата и да се подобри качеството на услугите за електроразпределение.

Въздействие върху развитието на пазарната икономика
Чрез тази инвестиция Банката ще допринесе за успешното осъществяване на реформите в
сектора, насърчаване на инвестициите в инфраструктура и напредък към по-голяма
либерализация на електроенергийния пазар. Заедно с тази инвестиция ЕБВР подготвя
проект за техническо сътрудничество с българския енергиен регулатор, насочен към
предоставяне на помощ по ключови въпроси на регулирането, свързани с предстоящата
либерализация на пазара, и повишаване на аналитичната компетентност на регулатора,
наблягайки по-специално на регулирането на електрическите мрежи. Освен това
инвестиционната програма ще допринесе за определяне на нови стандарти за бизнес
поведение в България, тъй като нейната главна цел е намаляването на техническите и
търговските загуби, което ще доведе до намаляване на въглеродните емисии с до 47 000
тона годишно.

Информация за клиента
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД (БЪЛГАРИЯ)
"ЧЕЗ Разпределение" АД е акционерно дружество, регистрирано в България, което
отговаря за електроразпределението в западния район на страната. "ЧЕЗ Разпределение" е
67 % собственост на Групата ЧЕЗ и 33 % - на различни миноритарни акционери,
юридически и физически лица. Групата ЧЕЗ е интегрирана ютилити компания със
седалище в Република Чехия, която оперира в Централна Европа, Югоизточна Европа и в
Турция.

Финансиране от ЕБВР
69 600 000,00 евро
Привилегирован заем от 116 000 000,00 евро

Обща стойност на проекта
116 000 000,00 евро
Общо разходи по проекта 116 000 000,00 евро

Социално въздействие и въздействие на проекта върху
околната среда
Проектът е категория В (съгласно Политиката за околната среда и социалната политика на
Банката от 2014 г.) Освен различни дейности за модернизация /обновяване на
съществуващите активи и задължително изкупуване, елементите от новата линейна
инфраструктура, които ще бъдат изградени съгласно инвестиционната програма (Проекта)
обхващат части от нови подземни електропроводни линии и връзки за средно напрежение
с обща дължина около 30 km годишно и въздушни електропроводни линии за ниско

напрежение с обща дължина около 10 km годишно. Те ще бъдат изградени най-вече
покрай съществуващи пътища и улици. Екологичният и социален анализ (ЕСА) се
извършва от независим консултант и е съсредоточен върху преглед на съществуващите
системи и процедури за управление на въпросите, свързани с околната среда, здравето и
безопасността, и оценка на рисковете за околната среда и социалните рискове на
инвестиционната програма, за да бъдат установени главните рискове и съответствието с
политиката на ЕБВР за околната среда и социалната политика и с изискванията на Банката
за работа.
ЕСА определи няколко въздействия върху околната и социалната среда, спрямо които е
необходимо да се приложат мерки за намаляване на риска, включително замърсяване на
почвата с трансформаторно масло в миналото, влияние върху биологичното разнообразие,
излагане на работниците и населението на въздействието на електрически и магнитни
полета, постоянна и временна загуба на земеделска земя и/или посеви, трудовоправни
въпроси и въпроси на човешките права, и други.
Екологичният и социален план за действие (ЕСПД), представляващ пътна карта за
изпълнението на важни действия във връзка с околната и социалната среда, който се
изисква за инвестиционната програма, е разработен и е необходимо да се съгласува с
Компанията. Сред важните действия ЕСПД включва следното:


Разработване и прилагане на процедури във връзка с екологичните и социалните
аспекти на управлението на отпадъците от страна на компанията, управление на
разливите, изпускането на отпадъчни води, шума, управление на околната среда,
надзор на изпълнителите и т.н.



Усъвършенстване на управлението на потенциалните разливи на масло в обектите
на Компанията и по време на изпълнението на нови проекти.



Намаляване на потенциалното въздействие на всички работи, извършвани по
инфраструктура, разположена в защитени природни територии.



Осигуряване на публично оповестяване на инвестиционната програма и нейните
ефекти.



Изпълнение на План за ангажиране на заинтересованите страни (ПАЗС), който
позволява обратната информация, подавана от тях, да бъде взета предвид при
изпълнението на инвестиционната програма.

Нетехническо резюме (НТР) - версия на английски език и версия на български език.
План за ангажиране на заинтересованите страни (ПАЗС) - версия на английски език и
версия на български език.

Техническо сътрудничество
Няма.

Информация за контакт с компанията
При въпроси моля свържете се с пресслужбата на ЕБВР:
+44 20 7338 7805

Делови възможности
За делови възможности или доставки се обръщайте към компанията - клиент.
За проекти в държавния сектор посетете ЕБВР Доставки: Тел.: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Въпроси от общ характер
По въпроси към ЕБВР във връзка с проекта, които не са свързани с доставки:
Тел.: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Политика за публична информация ("ППИ")
ППИ определя как ЕБВР оповестява информация и се консултира със заинтересованите
страни, за да насърчава по-добра осведоменост и разбиране на своите стратегии, политики
и дейност.
Текстът на ППИ

Механизъм за жалби по проекти ("МЖП")
ЕБВР е създала Механизъм за жалби по проекти, за да предоставя възможност за
независимо разглеждане на оплаквания от страна на едно или повече лица или
организации, относно проекти, финансирани от Банката, за които се твърди, че са
причинили или има вероятност да причинят вреда.
Механизъм за жалби по проекти
Жалби в рамките на МЖП трябва да бъдат подавани в съответствие със сроковете,
посочени в Процедурните правила на МЖП. Можете да се обърнете за съдействие към
служителя, отговарящ за МЖП (на ел. поща pcm@ebrd.com) ако не сте сигурни дали
Вашата жалба отговаря на изискванията.

