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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

№ Пр-Л- 196 

от 23.07.2014г. 

 
        ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание,проведено  на 23.07.2014 г, като разгледа доклада с вх.№ 

Е- Дк- 237/06.06.2014 г. във връзка със заявление с вх. № Е-ЗЛР- ПР-11/14.02.2014 

г., подадено от “ПИ СИ СИ” ЕООД за прекратяване на лицензия №Л-196-

15/12.12.2005 г. за дейността “търговия с електрическа енергия” и събраните 

данни от произведеното заседание на 15.07.2014 г., установи следното: 

 

Административно производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР- ПР-

11/14.02.2014 г., подадено от “Пи Си Си” ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-196-

15/12.12.2005 г. на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ),във връзка 

с чл. 70, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). 

Заявителят “Пи Си Си” ЕООД е титуляр на лицензия № Л-196-15/12.12.2005 г., 

издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за 

извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”. С Решение № И1- Л - 196 

от 31.05.2010 г. на ДКЕВР срокът на издадената лицензия е продължен с 10 (десет 

години), считано от считано от 12.12.2010 г.   

Видно от справка в търговския регистър, правно-организационната форма на 

дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик 

на капитала „ПИ СИ СИ” SE - чуждестранно юридическо лице, държава Германия, с 

управител Йордан Антонов Странимиров. Дружеството е вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието с ЕИК 

131425769, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, 

община Столична, район Лозенец, ул.”Козяк” № 21А, вх.А, ап. 1.  

С подаденото на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 70, ал. 2 от 

НЛДЕ заявление, „Пи Си Си Енергия” ЕООД само е инициирало образуването на 

административното производство по прекратяване на лицензията. 

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията с 

обстоятелството, че дружеството не изпълнява лицензионна дейност за период повече 

от една година.  

Съгласно чл. 71, ал. 1, т. 6. от НЛДЕ лицензията се прекратява, когато 

лицензиантът не упражнява лицензионната дейност за период повече от една година. 

Дружеството е представило годишен финансов отчет за 2012 г., от който е видно, че то 

е натрупало счетоводна загуба в размер на 108 хил. лв. и 124 хил. лв. за 2011 г. и не е 

извършвало дейност през 2013 г. Въз основа на извършения анализ на база обща 

балансова структура може да се направи извода, че финансовото състояние на 

дружеството към 14.02.2014 г. е лошо, т.е. дружеството не притежава свободен 

оборотен капитал за покриване на текущите си задължения и собствен капитал да 

обезпечи инвестиции в нови дълготрайни активи и да покрие финансовите си 

задължения освен това има и непокрита загуба в размер на 497 хил. лв.  
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От направената служебна справка, в списъка на регистрираните търговски 

участници на електрическа енергия, който „ЕСО” ЕАД поддържа на интернет 

страницата си (www.tso.bg) на основание Правилата за търговия с електрическа 

енергия, e видно, че към настоящия момент “Пи Си Си” ЕООД фигурира като 

търговски участник със статут „оттеглил се” под номер TZZ025. 

          На проведеното открито заседание на 15.07.2014г. представителят на  

дружеството заяви, че  приема фактите и обстоятелствата отразени в доклада без 

възражения. 

Предвид изложеното и с оглед откритото по искане на лицензианта производство 

се налага изводът, че не съществуват правни пречки лицензия №  Л-196-15/12.12.2005 г. 

издадена на “Пи Си Си” 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. 70, ал. 1 и чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 

 

Прекратява лицензия № Л-196-15/12.12.2005 г. за дейността “търговия с 

електрическа енергия”, издадена на “Пи Си Си” ЕООД, ЕИК 131425769, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, община 

Столична, район Лозенец, ул.”Козяк”  № 21 А, вх. А, ап.1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок.  

                                                                

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    (Боян Боев) 

 

 

 

 

 

 

                                                               ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

                                                                                                  (Лиляна Драгиева) 


