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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-245 

от 23.02.2015 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 23.02.2015 г.,  като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-452 от 

20.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-40 от 04.08.2014 г., подадено от „Пауър 

Лоджистикс” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г., издадена за 

дейността „търговия с електрическа енергия” и събраните данни от проведено открито 

заседание на 05.11.2014 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-40 / 04.08.2014 

г. от „Пауър Лоджистикс” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-245-15 / 12.09.2007 г. 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 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (Наредба № 3). 

„Пауър Лоджистикс” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-245-15/12.09.2007 г. за дейността 

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

С подаденото на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 70, ал. 2 от Наредба № 3 

заявление „Пауър Лоджистикс” ЕАД само е инициирало образуването на административното 

производство по прекратяване на лицензията.  

Към заявлението е приложен документ за платена държавна такса за разглеждане на 

заявление за прекратяване на лицензия в размер на 500 лева. 

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

дружеството не извършва активна търговска дейност на пазара на електрическа енергия за 

дълъг период от време. В тази връзка към заявлението са приложени писмо до ДКЕВР с вх. № 

Е-12-00-83/23.02.2010 г. и писмо до „Елаектроенергиен системен оператор” („ЕСО” ЕАД) с вх. 

№ 544/23.02.2010 г., с които лицензиантът уведомява Комисията, респ. „ЕСО” ЕАД, че на 

12.02.2010 г. съветът на директорите на дружеството е взел решение за оттегляне на „Пауър 

Лоджистикс” ЕАД от пазара на електрическа енергия, считано от 01.03.2010 г., поради липса на 

активна търговска дейност за достатъчно дълъг период от време. 

От направената служебна справка в списъка на регистрираните търговски участници на 

пазара 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 от датата 

на издаване на съответната лицензия до настоящия момент „Пауър Лоджистикс” ЕАД никога не 

е бил регистриран като търговски участник. 

Предвид изложеното и липсата на реално извършване на дейности по издадената лицензия 

от страна на „Пауър Лоджистикс“ ЕАД се установи, че не са налице обстоятелства, в следствие 

на които прекратяването на лицензионната дейност би могло да доведе до нарушаване 

сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия или би могла да възникне 

опасност за националната сигурност и обществения ред. 

С оглед резултатите от извършеното проучване в рамките на образуваното 

административно производство и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 70, ал. 2 във връзка 

с чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 няма правни пречки за прекратяване на издадената лицензия 

№ Л-245-15/12.09.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”. 

На проведеното открито заседание на 05.11.2014 г. за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-

452 от 20.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-40 от 04.08.2014 г., подадено от 
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„Пауър Лоджистикс” ЕАД, не се е явил представител на дружеството, като от същото не е 

постъпило и писмено становище. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и с 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката във връзка с чл. 70, ал. 1 и чл. 71, ал. 1, т. 2 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-245-15 от 12.09.2007 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „Пауър Лоджистикс” ЕАД, ЕИК 175227641, със 

седалище и адрес на управление България, област София, община Етрополе, гр. Етрополе 

2180, ул. „Мико Лаков“ № 4. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:          

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ  


