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Вх. № ........................ / ...................... 2019 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Д О К Л А Д 
 

от 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-12 от 28.03.2019 г. на „Веолия Енерджи България“ 

ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-12 от 

28.03.2019 г. от „Веолия Енерджи България“ ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-323-15 

от 15.03.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 

55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. 2 от Наредба № 

3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).   

За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е 

сформирана работна група със заповед № З-Е-54 от 05.04.2019 г. на председателя на КЕВР.  

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, се 

установи следното: 

„Веолия Енерджи България“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. 

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

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Веолия 

Енерджи България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 121371700, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария 

Луиза“ № 47. 

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията с обстоятелството, 

че дружеството се оттегля като активен участник на пазарите на електрическа енергия и в 

тази връзка всички договори с клиенти и доставчици са прекратени. 

Във връзка с подаденото заявление и на основание чл. 74, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията 

служебно следва да провери дали прекратяването на лицензионната дейност може да доведе 

до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия или може 

да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. 

От направената служебна справка в регистъра на търговските участници на пазара на 

електрическа енергия, който независимият преносен оператор „Електроенергиен системен 
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оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си на основание Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) 

(http://www.eso.bg/?did=26#%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8

%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8), 

e видно, че „Веолия Енерджи България“ ЕАД е вписано като „координатор на стандартна 

балансираща група“ с EIC 32X001100100998J със статус „Активен“. 

По отношение прекратяването на издадена лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, следва да се отчете обстоятелството, че дейността на търговците на 

електрическа енергия не е монополна, а се осъществява в условията на свободна 

конкуренция, т.е. прекратяването на лицензионната дейност не би застрашило сигурността 

на снабдяването и не би довело до възникване на опасност за националната сигурност и 

обществения ред. Този извод се подкрепя и от факта, че в случаите, когато основният 

доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да 

извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия 

или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката 

на електрическа енергия до крайни клиенти, снабдяването с електрическа енергия се 

осъществява от доставчик от последна инстанция (чл. 95а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 104, ал. 1 от 

ПТЕЕ). 

Гореизложеното обосновава извода, че не са налице обстоятелства, вследствие на 

които прекратяването на лицензионната дейност би могло да доведе до нарушаване 

сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия или до възникване на 

опасност за националната сигурност и обществения ред. В тази връзка и на основание чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 70, ал.  2, предл. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ не са налице пречки 

лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ да 

бъде прекратена. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във 

връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, предлагаме Комисията да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Веолия Енерджи 

България“ ЕАД заявление за прекратяване на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Веолия 

Енерджи България“ ЕАД , или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 
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