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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Пр-Л-403 

 

от 16.06.2015 г. 

 
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 16.06.2015 г., като разгледа : заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-ПР-4 от 21.01.2015 г., подадено от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. („RD CZ 

Energy”s.r.o.) за прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия” и събраните данни от проведеното на 04.06.2015 

г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование 

Комисия за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР) е постъпило заявление с 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-4 от 21.01.2015 г., подадено от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. за 

прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г., издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“. Заявлението е подадено на основание чл. 55, ал. 1 от Закон за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (Наредба № 3).  

Със заповед № З-Е-36 от 30.01.2015 г. на Председателя на Комисията е сформирана 

работна група със задача да извърши проучване на данните и документите, съдържащи се 

в подаденото заявление. 

Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № Е-ДК-144 от 

15.05.2015 Г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 95 от 25.05.2015 г., т. 6. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 

04.06.2015 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема 

за установено следното: 

„РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. е титуляр на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 ( десет ) години.  

Видно от представеното извлечение № R87612/2014 от 24.11.2014 г, издадено от 

Търговския регистър, воден от Градски съд - Прага, партида 196339,  

правноорганизационната форма на „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о.  е дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 24241814, със седалище и адрес на управление: Чехия, 11000 Прага 1, 

Нове Место, ул. „Златницка“ № 1073/1. Дружеството се управлява и представлява от 

Милош Спасойевич. Капиталът на „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. р е в размер на 2 500 000 чешки 

крони. Съдружник (едноличен собственик на капитала) в дружеството е „Алтария Рисърч 

Лимитид“, Република Кипър.  

Заявителят е обосновал искането си с оглед взето решение на едноличния 

собственик на капитала за прекратяване на лицензията, поради влошената икономическа 

обстановка в страната и оттеглянето на  „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. като активен участник от 

българския пазар на електрическа енергия. 

Като доказателства за основанието за исканото прекратяване на лицензията, 

дружеството е представило Решение на едноличния собственик на капитала на „РД ЧЗ 

Енерджи” с.р.о. от 10.12.2014 г. и извадка от регистъра на търговските участници, 
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поддържан от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, от която e видно, че към 

настоящия момент „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о.  фигурира като търговски участник под номер 

TZZ404 със статут „оттеглил се”, считано от 01.12.2014 г. 

Във връзка с гореизложеното, искането на „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. за прекратяване 

на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ е допустимо и основателно, поради което лицензията следва да бъде прекратена. 

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

енергетиката  
 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Прекратява лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“, издадена на „РД ЧЗ Енерджи” 

с.р.о., ЕИК 24241814, със седалище и адрес на управление: Чешка република, 11000 

Прага 1, Нове Место, ул. „Златницка“ № 1073/1. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 
Работна група: 

Елена Маринова - директор на дирекция „Правна”; 

Пламен Младеновски - началник на отдел в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“; 

Милен Трифонов - главен експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“; 

Юлиан Стоянов - старши експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“; 

Екатерина Поповска - младши експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“; 

Петя Георгиева - младши експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“; 

Радостина Методиева – старши експерт в дирекция „Правна“. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР: 
 

1................................................. 

 (С.Тодорова) 

2. ................................................. 

 (Р.Осман) 

3. ................................................. 

 (А.Йорданов) 

4. ................................................. 

 (В.Владимиров) 

5. ................................................. 

 (Г.Златев) 

6. ................................................. 

 (Е.Харитонова) 

7. ................................................. 

 (В.Петков) 

8. ................................................. 

 (Д.Кочков) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

Н. ГЕОРГИЕВ 

 


