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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Пр-Л-253 

от 08.07.2013 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 08.07.2013 г., като разгледа доклад вх.№ Е-

Дк-265/07.06.2013 г. във връзка със заявление свх. № E-13-53-4/25.04.2013 г., подадено 

от „ХСЕ България” ЕООД  запрекратяване на лицензия№ № Л-253-15/07.01.2008 г. за 

дейността “търговия с  електрическаенергия” и събраните данни от проведеното 

открито заседание на 02.07.2013г.,  установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-13-53-4/25.04.2013 

г., подадено от „ХСЕ България” ЕООД  за прекратяване на лицензия № Л-253-

15/07.01.2008 г.   на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка 

с чл.  71, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енегетиката (Наредбата).           

Заявителят „ХСЕ България” ЕООД, със седалище и адрес на управление :България. 

град София 1404, бул. „България” № 45/А е титуляр на лицензия  № Л-253-15/07.01.2008 

г., 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. 70, ал. 2 от 

Наредбата заявление, „ХСЕ България” ЕООД само е инициирало образуването на 

административното производство по прекратяване на лицензията.  Заявителят е обосновал 

искането си, с мотива, че на 18 Април 2013 г. „Холдинг Словенскеелектрарне” ООД, в 

качеството си на едноличен собственик на капитала на „ХСЕ България” ЕООД е взело 

решение да прекрати дейността на дружеството, както и лицензия № Л-253-15/07.01.2008г.  

издадена от ДКЕВР за срок от 10 години за извършване на дейността “търговия с  

електрическа енергия”, да инициира процедура по ликвидация и да назначи г-жа Ирена 

Старе за ликвидатор. 

С подаденото заявление за прекратяване на издадената лицензия „ХСЕ България” 

ЕООД  е представило и заверени копия на следните документи: 

1. Протокол от решение на „Холдинг Словенскеелектрарне” ООД за прекратяване на 

„ХСЕ България”ЕООД, както и назначаването на Ирена Старе за ликвидатор на 

дружеството от 18 Април 2013г., подписано от г-н БлажКошорок в качеството му на 

Генерален директор; 

2. Протокол от решение на „Холдинг Словенскеелектрарне” ООД за прекратяване 

лицензия № Л-253-15/07.01.2008 г. издадена от ДКЕВР за срок от 10 години за извършване 

на дейността “търговия с  електрическа енергия”на „ХСЕ България”ЕООД от 18 Април 

2013 г., подписано от г-н БлажКошорок в качеството му на Генерален директор; 

3. Нотариално заверен препис на Удостоверение за актуално състояние на „Холдинг 

Словенскеелектрарне” ООД, издадено от Агенцията за публично-правни регистри и 

услуги на Република Словения от 19 Април 2013 г., придружено с легализиран превод на 

български език; 

4. Копие на Удостоверение за актуално състояние на „ХСЕ България” ЕООД, издадено от 

Търговски регистър към Агенцията по вписванията от 19 Април 2013 г. 

5. Копие на лицензия № Л-253-15/07.01.2008 г. издадена от ДКЕВР на „ХСЕ 

България”ЕООД; 
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6. Копие на лицензия № Л-400-15/19.11.2012 г. издадена на „Холдинг 

Словенскеелектрарне” ООД от ДКЕВР; 

7. Документ удостоверяващ платената държавна такса, дължима за прекратяване на 

лицензия: 

8. Нотариално заверен препис на пълномощно на Ирена Старе от 19 Април 2013 г., 

придружено с легализиран превод на български език. 

 От направена служебна справка, в списъка на регистрираните търговски участници, 

който „ЕСО” ЕАД поддържа на интернет страницата си – www.tso.bg, на основание чл. 10, 

ал. 1 от „Правилата за търговия с електрическа енергия”, e видно, че към настоящият 

момент „ХСЕ България” ЕООД не фигурира вписано като търговски участник. Оттук 

следва изводът, че дружеството не е извършвало търговска дейност на свободния пазар на 

електрическа енергия и съответно не е осъществявало лицензионна дейност.  

Предвид изложеното на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 2 от 

НЛДЕ във вр. с чл. 70, ал. 2 от Наредбата, се налага изводът, че не съществуват правни 

пречки за прекратяване на издадената на „ХСЕ България” ЕООД  лицензия  № Л-253-

15/07.01.2008 г. 

 

Предвидгореизложеното и на основаниечл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетикатавъввръзка с чл. 71, ал. 1, т. 2и чл. 70, ал.1 от Наредбата за лицензиране 

на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

    Прекратява лицензия № Л-253-15/07.01.2008 г. за дейността “търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „ХСЕ България”, със седалище и адрес на 

управление – Република България, област София, община „Столична“, Район 

„Триадица“, бул. „България“ №45/А, ЕИК 175381114. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

     (Анжела Тонева) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

( ЕмилияСавева) 


