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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Пр-Л-257  

от 29.03.2018 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 29.03.2018 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-197 

от 02.03.2018 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-6 от 22.02.2018 г. на „Еспада“ СРО, 

ч.ю.л., държава: Чешка република, за прекратяване на лицензия № Л-257-15 от 

04.02.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ и събраните данни от 

проведеното на 14.03.2018 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-6 от 

22.02.2018 г. на „Еспада“ СРО, ч.ю.л., държава: Чешка република, за прекратяване на 

лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 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, предл. 

второ от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

За проучване на данните и документите, съдържащи се в подаденото заявление, е 

сформирана работна група със Заповед № З-Е-14 от 28.02.2018 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-197 от 02.03.2018 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 42 

от 08.03.2018 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 14.03.2018 г. 

е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е 

направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, се 

установи следното: 

„Еспада“ СРО е титуляр на лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за дейността 

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

Видно от представеното извлечение от 28.11.2017 г. от Търговския регистър, воден от 

Общинския съд Прага, правно-организационната форма на „Еспада“ СРО e дружество с 

ограничена отговорност, с ЕИК 27129136, със седалище и адрес на управление: Чешка 

република, 745/24 Юнгманова, Прага 1, п.к. 110 000. 

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията с изтичането на 

срока й и липсата на намерение за продължаване осъществяването на лицензионната дейност 

на територията на Република България. С оглед изтичането на срока на лицензията, 

дружеството посочва, че към настоящия момент не е страна по действащи договори, по които 

да има задължения за доставка на електрическа енергия. 

От направената служебна справка в списъка на регистрираните търговски участници на 

пазара на електрическа енергия, който независимият преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си на основание 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) 

(http://www.eso.bg/?did=26#%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8%

20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8), e 

видно, че „Еспада“ СРО е вписано като търговски участник – търговец на електрическа 

енергия с EIC № 11XEZPADAHANDELC, със статус „Оттеглил се“. 

Гореизложеното обосновава извода, че не са налице обстоятелства, вследствие на които 

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

снабдяването на клиентите с електрическа енергия или до възникне на опасност за 

националната сигурност и обществения ред. В тази връзка и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕ и чл. 70, ал.  2, предл. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ може да бъде прекратена. 

Следва да се има предвид, че издадената на „Еспада“ СРО лицензия № Л-257-15 от 
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04.02.2008 г. за  дейността „търговия с електрическа енергия“ е за срок от 10 години, който е 

изтекъл на 04.02.2018 г. По силата на чл. 55, ал. 3 от ЗЕ лицензията се прекратява при 

изтичане на срока й, освен в случаите на чл. 56 от ЗЕ. „Еспада“ СРО не е подало заявление за 

продължаване на срока по реда на чл. 56 от ЗЕ, следователно издадената му лицензия № Л-

257-15 от 04.02.2008 г. е прекратена по силата на закона на 04.02.2018 г. Същевременно, на 

основание чл. 70, ал. 1, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ издадената лицензия следва да 

се прекрати с решение на Комисията. Решението на Комисията в този случай констатира 

факта на прекратяване на тази лицензия чрез изтичане на нейния срок и има констативен 

характер по смисъла на чл. 21, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. 
 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Прекратява лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, издадена на „Еспада“ СРО, с ЕИК 27129136, със седалище и 

адрес на управление: Чешка република, 745/24 Юнгманова, Прага 1, п.к. 110 000. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

        РОСИЦА ТОТКОВА 


