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

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Пр-Л-288        

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 № 29  от 2012 г., образувана по заявление с № E-ЗЛР-ПР-

29/09.04.2012 г. от „Нимекс – 2004” ООД за прекратяване на лицензия № Л-288-

15/15.12.2008 г . за дейността “търговия с  електрическа енергия”, събраните данни от 

проведеното на 08.05.2012г. открито заседание по преписката, установи следното: 

          

           Преписка № 29 от 2012 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-

29/09.04.2012 г. от „Нимекс – 2004” ООД за прекратяване на лицензия  

№ Л-288-15/15.12.2008 г. на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във 

връзка с чл.  67, ал. 1, т. 6 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енегетиката 

(Наредбата).  

         Заявителят „Нимекс – 2004”, ЕИК: 131198809, е дружество с ограничена отговорност 

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

Столична, Район „Триадица”, бул. „Витоша” № 188. Дружеството е титуляр на лицензия  

№ Л-288-15/15.12.2008г., 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, „Нимекс – 2004” ООД само е инициирало образуването на административното 

производство по прекратяване на лицензията.  Заявителят е обосновал искането си, като 

сочи, че от 01.07.2010 г. няма сключени договори за търговия с електроенергия, което от 

своя страна е неупражняване на лицензионна дейност за период повече от една година, 

което се явява самостоятелно правно основание за прекратяване на издадената лицензия 

(чл. 67, ал. 1, т. 6 от Наредбата). 

         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 към настоящият 

момент „Нимекс – 2004” ООД не фигурира вписано като търговски участник. Видно от 

предоставените от страна на „ЕСО“ЕАД в Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране, на основание чл. 147 от „Правилата за търговия с електрическа енергия”, 

редовни годишни и месечни доклади за дейността на пазара на електрическа енергия, 

последният сключен договор за търговия с електроенергия на „Нимекс – 2004” ООД, е 

през месец юли 2010 г. Следователно  дружеството не е извършвало търговска дейност на 

свободния пазар на електрическа енергия и съответно не е осъществявало лицензионна 

дейност за период повече от една година. 

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

налага изводът, че не съществуват правни пречки лицензия №  Л-288-15/15.12.2008 г ., 

издадена на „Нимекс – 2004” ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“ да бъде 

прекратена. 

 



 2 

 

 

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

енергетиката във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 6 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-288-15/15.12.2008 г., за дейността “търговия с 

електрическа енергия”,  издадена на  „Нимекс – 2004” ООД,  ЕИК : 131198809,  със 

седалище и адрес на управление: Република  България, град София, област София, 

община „Столична“, Район „Триадица”, бул. „Витоша” № 188.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Ангел Семерджиев) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Емилия Савева) 

 

 

 

 

 

 


