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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Пр-Л-200 

от 14.05.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

   на закрито заседание, проведено на 14.05.2012 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 15  от 2012 г., образувана по заявление с № E-ЗЛР-ПР-

15/07.03.2012 г. от „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” ЕООД за прекратяване на 

лицензия № Л-200-15/27.02.2006 г.  за дейността “търговия с  електрическа енергия”, 

събраните данни от проведеното на 08.05.2012г. открито заседание по преписката, 

установи следното: 

       

 Преписка № 15 от 2012 г. е образувана по заявление с вх.  

№ E-ЗЛР-ПР-15/07.03.2012 г. от „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” ЕООД   за 

прекратяване на лицензия № Л-200-15/27.02.2006 г. на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл.  67, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енегетиката (Наредбата).  

   Заявителят „Е.ОН Енерджи Трейдинг България”, ЕИК: 131484582, е еднолично 

дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: България, град 

София, област София, община Столична, Район „Средец”, ул. „Неофит Рилски” № 55. 

Дружеството  е титуляр на лицензия  № Л-200-15/27.02.2006 г., издадена от ДКЕВР за срок 

от 10 години за извършване на дейността “търговия с  електрическа енергия”.   

   С подаденото на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 66, ал. 2 от 

Наредбата заявление, „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” ЕООД само е инициирало 

образуването на административното производство по прекратяване на лицензията.  

Заявителят е обосновал искането си с Решение на Е.ОН Енерджи Трейдинг европейско 

дружество (SE) (едноличен собственик на капитала на „Е.ОН Енерджи Трейдинг 

България” ЕООД), приложено по преписката, за прекратяване на  „Е.ОН Енерджи 

Трейдинг България” ЕООД, откриване на производство по ликвидация и назначаване на 

ликвидатор.  

  С подаденото заявление за прекратяване на издадената лицензия „Е.ОН Енерджи 

Трейдинг България” е представило и заверени копия на следните документи: 

1. Уведомление от дружеството до Национална агенция за приходите на основание 

чл. 77, ал. 1 от ДОПК за предстоящо откриване на процедура по прекратяване на 

юридическо лице; 

2. Уведомление за прекратяване на сключен договор за достъп между „Е.ОН 

Енерджи Трейдинг България” и Електроенергийния системен оператор, както и 

прекратяване на договор за балансиране, считано от 01.01.2012 г.; 

3.Писмо до „ЕСО” ЕАД, с което дружеството известява, че се оттегля от пазара на 

електрическа енергия; 

4. Допълнително споразумение към Договор за пренос на електрическа енергия  

№ 48008/2007 г.между „НЕК” ЕАД и „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” за прекратяване 

на Договор за пренос на електрическа енергия № 48008/2007 г., считано от 01.01.2012 г.; 

5. Допълнително споразумение към Договор между обществен доставчик и търговец  

№ 8008/2008 г. за прекратяване на Договор под условие между обществен доставчик и 

търговец № 8008/2008 г. , считано от 01.01.2012 г. 
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        От направена служебна справка, в списъка на регистрираните търговски участници, 

който „ЕСО” ЕАД поддържа на интеренет страницата си – www.tso.bg, на основание чл. 

10, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия, e видно, че „Е.ОН Енерджи 

Трейдинг България” ЕООД е със статус „оттеглил се”. 

 

Предвид изложеното и с оглед  откритото по искане на лицензианта производство се 

налага изводът, че не съществуват правни пречки лицензия лицензия  № Л-200-

15/27.02.2006 г., издадена на „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” ЕООД за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ да бъде прекратена. 

 

 

           Предвид гореизложеното и на основание  чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 2 и чл. 66, ал.1 от Наредбата за лицензиране 

на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

  

            Прекратява лицензия № Л-200-15/27.02.2006 г. за дейността “търговия с 

електрическа енергия”,  издадена на „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” ЕООД, 

ЕИК: 131484582 със седалище и адрес на управление: България, град София, област 

София, община “Столична“, Район „Средец”, ул. „Неофит Рилски” № 55.   

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Ангел Семерджиев) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Емилия Савева) 

 

 

 

 

 

 
 


