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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 09.05.2017 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-238 от 28.04.2017 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-P-67 от 22.12.2016 г. на 

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за учредяване на особен 

залог върху акции от капитала на дружеството, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-P-67 от 

22.12.2016 г. на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, с искане за издаване на разрешение за 

учредяване на втори по ред особен залог върху 19 958 (деветнадесет хиляди 

деветстотин петдесет и осем) акции от капитала на дружеството, на основание чл. 53, 

ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

Със Заповед № З-Е-1 от 04.01.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към 

него за установяване на съответствието на искането с изискванията на ЗЕ и Наредба  

№ 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от 

формална страна е констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, 

поради което на заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-67 от 10.01.2017 г., с 

указания за предоставяне на допълнителни данни и документи.  

Дружеството е представило изисканите документи, с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р от 

18.01.2017 г., а с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-67 от 21.04.2017 г. представителят на 

дружеството е направил изявление за оттегляне на заявлението и представените 

допълнително документи на КЕВР, като е поискал Комисията да не постановява 

разрешение по тях.   

 Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято 

инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. В конкретния случай 

не е налице законова забрана за прекратяване на производството, следователно по 

аргумент от чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, в случая следва да намери субсидиарно приложение 

прекратителното основание по чл. 56, ал. 1 от АПК.  

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 и ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 
Прекратява административното производство, образувано по заявление с 

вх. № E-ЗЛР-P-67 от 22.12.2016 г. на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на 

разрешение за учредяване на втори по ред особен залог върху 19 958 (деветнадесет 

хиляди деветстотин петдесет и осем) акции от капитала на дружеството. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

        РОСИЦА ТОТКОВА 


