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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел.:932 10 13, факс: 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ПП - 10 
от 07.10.2013 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 07.10.2013 г., като разгледа заявление с вх. № 
E-ЗЛР-Л-29/30.04.2013 г. за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов 
пазар на електрическа енергия”, подадено от „ЕСО” ЕАД, както и  писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-
29/01.10.2013 г.  от „ЕСО” ЕАД, установи следното: 
 

В ДКЕВР е постъпило заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-29/30.04.2013 г. подадено от за 
издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия” на 
основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (ЗЕ).  

На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и на администрацията, със заповед № З-Е-
113/13.05.2013 г. на Председателя на ДКЕВР е сформирана работна група със задача да извърши 
проучване на данните и документите, съдържащи се в подаденото заявление и приложенията 
към него с цел установяване на съответствието с техническите, правните и икономическите 
критерии за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа 
енергия” на „ЕСО” ЕАД.  

След подаване на заявлението, при извършена служебно справка в Търговския регистър 
при Агенция по вписванията се установи, че е настъпила промяна във вписаните обстоятелства. 
Едноличният собственик на капитала „Национална електрическа компания” ЕАД е продал 
акциите си от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД на „Български енергиен холдинг” 
ЕАД, поради което към момента „Български енергиен холдинг” ЕАД е едноличен собственик на 
капитала на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Настъпила е промяна и по отношение 
на персоналният състав на Съвета на директорите на „Електроенергиен системен оператор” 
ЕАД. В тази връзка, от заявителя е изискано с писмо с изх. № E-ЗЛР-Л-29/02.09.2013 г. да 
представи нови декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” от Наредба № 3 за 
лицензиране на дейностите в енергетиката,  актуален Учредителен акт, както и актуална 
информация за управленската и организационнна структура на заявителя.  

В хода на административното производство дружеството не е представило изисканите 
документи, а с  писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-29/01.10.2013 г.  „ЕСО” ЕАД уведомява ДКЕВР, че 
оттегля подаденото  заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-29/30.04.2013 г. за издаване на лицензия за 
дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия”. 
            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. 6 от Закона за енергетиката, в случая следва да намери субсидиарно приложение 
прекратителното основание по чл. 56, ал. 1 от АПК. Съгласно чл. 56, ал. 3 от АПК за 
прекратяване на производството административният орган съобщава на страните по реда за 
съобщаване на акта, а разпоредбата на ал. 4 от същия член предвижда, че актът за прекратяване 
на производството може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му.  
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс  
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
 

            1.Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № 
E-ЗЛР-Л-29/30.04.2013 г. за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов 
пазар на електрическа енергия”, подадено от „ЕСО” ЕАД, поради оттегляне на 
заявлението. 

 
2.На основание чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс „ЕСО” ЕАД 

да бъде уведомено за взетото решение по т. 1. 
 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Върховния 

административен съд.  
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                  /Анжела Тонева/ 
  

      
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    /Емилия Савева/ 
 
 
 
 


