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

РЕШЕНИЕ
№ Пр-Л-195
от 08.11.2010 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 08.11.2010 г., като разгледа документите,
приложени по преписка № 44 от 2010 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР43/20.08.2010г. от „Енерджи Трейдинг” ЕАД – в ликвидация за прекратяване на
лицензия № Л-195-15/02.12.2005г. за дейността “търговия с електрическа енергия”,
събраните данни от проведеното на 19.10.2010г. открито заседание по преписката,
установи следното:
Преписка № 44 от 2010г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР43/20.08.2010г. от „Енерджи Трейдинг” ЕАД – в ликвидация за прекратяване на лицензия
№ Л-195-15/02.12.2005г. на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Заявителят „Енерджи Трейдинг” ЕАД – в ликвидация е титуляр на лицензия № Л195-15/02.12.2005г., издадена от ДКЕВР за срок от 10 години за извършване на дейността
“търговия с електрическа енергия”.
С подаденото на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ във връзка с чл. 66, ал.2 от НЛДЕ
заявление, „Енерджи Трейдинг” ЕАД – в ликвидация само е инициирало образуването на
административното производство по прекратяване на лицензията.
Искането за
прекратяване на лицензията е обосновано с взето решение за прекратяване на търговската
дейност на дружеството на основание чл. 252, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 219, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 76, т. 1 от устава на дружеството.
В съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ „Енерджи Трейдинг” ЕАД е
търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон (ТЗ), видно от представеното
от заявителя Удостоверение изх. № 20100803132757/03.08.2010г., с което Агенцията по
вписванията при Министерството на правосъдието удостоверява, че в Търговския
регистър по партидата на “Енерджи Трейдинг”ЕАД – в ликвидация ЕИК: 115908380 към
03.08.2010г. са вписани следните обстоятелства: “ Енерджи Трейдинг”ЕАД – в ликвидация
е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: България, град
Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив, район „Централен”, ул. „Христо Г.
Данов” № 37. В раздел „Ликвидация” на същото удостоверение е посочено, че срокът на
ликвидация на дружеството е 6 (шест) месеца от публикуването на поканата до
кредиторите. За ликвидатор е вписана Диана Атанасова Чобанова-Иванова, ЕГН
6707315773.
С подаденото заявление дружеството лицензиант е представило на основание чл. 68,
ал. 2 от НЛДЕ документи, доказващи основанието за прекратяване. Представени са копие
на протокол № 2/12.07.2010г. за решение на едноличния собственик на капитала на
„Енерджи Трейдинг” ЕАД и Удостоверение изх. № 20100803132757/03.08.2010г., издадено
от Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието.
Съгласно чл. 15, ал. 3 и следващите от Правила за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ) - приети с решение на ДКЕВР № П-1 от 24.03.2008г., обн. ДВ., бр. 59 от
28.07.2009г., действащи към датата на прекратяване на участието на пазара на
балансираща енергия, оттеглянето от пазара се извършва чрез изпращане на „Известие за
оттегляне” до Оператора, като датата на оттегляне следва да бъде първо число на
календарен месец. С писма с вх. № Е – 13-25-1/16.08.2010г. и вх. № Е – 13-25-

2/20.08.2010г. до „Електроенергиен системен оператор” ЕАД заявителят е извършил
уведомяване за оттеглянето си от пазара на балансираща енергия, считано от 01.09.2010г.
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 ПТЕЕ, e видно, че към 01.09.2010г. „Енерджи Трейдинг” ЕАД е със статус „оттеглил
се”.
При оттегляне на търговски участник от пазара на балансираща енергия операторът
издава дневни извлечения за сетълмент, включително до деня, предхождащ оттеглянето,
както и обобщено извлечение за сетълмент включително до деня, предхождащ
оттеглянето. Оттеглилият се търговски участник има право да получи остатъка от
гаранционния депозит след уреждане на финансовите си отношения с оператора и банката.
Производството е открито по искане на лицензианта и с оглед гореизложеното се
налага изводът, че не съществуват правни пречки лицензия № Л-195-15/02.12.2005г. за
дейността “търговия с електрическа енергия” да бъде прекратена .
Предвид гореизложеното и на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 67, ал. 1,
т.5 от НЛДЕ във вр. с чл. 66, ал.2 от НЛДЕ
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява лицензия № Л-195-15/02.12.2005г. за дейността “търговия с
електрическа енергия”, издадена на „Енерджи Трейдинг” ЕАД – в ликвидация,
ЕИК: 115908380, със седалище и адрес на управление: град Пловдив 4000, област
Пловдив, община Пловдив, район „Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 37.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ангел Семерджиев)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
( Емилия Савева)
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