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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  Пр-Л-389 
от 07.10 2013 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 07.10.2013 г., като разгледа доклад вх.№Е-
Дк-444/17.09.2013 г. във връзка със заявление свх. № Е-ЗЛР-ПР-23/27.03.2013 г., 
подадено от “Проенерджи Трейд” ООД за прекратяване на лицензия № Л-389-
15/03.09.2012 г. за дейността “търговия с  електрическаенергия” и събраните данни от 
проведеното открито заседание на 24.09.2013г.,  установи следното: 

 
Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-

23/27.03.2013 г., подадено от “Проенерджи Трейд” ООД за прекратяване на лицензия № Л-
389-15/03.09.2012 г. за  дейността „търговия с електрическа енергия“  на основание чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) , във връзка с чл.66, ал. 2, предл. второ  от 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (отм. ДВ бр. 38 от 23.04.2013 г.) 

С Решение № Л- 389 от 03.09.2012  г. Комисията е издала на “Проенерджи Трейд” 
ООД лицензия № Л-389-15/03.09.2012 г. за извършване на дейността “търговия с 
електрическа енергия”, за срок от 10 (десет) години. Видно от справка в търговския 
регистър, правно-организационната форма на дружеството е дружество с ограничена 
отговорност с управител Владислав Владев Владимиров и съдружник Анелия Атанасова 
Димитрова, които са собственици на капитала, който е в размер на 5 000 лева, разпределен 
в 50 (петдесет) дяла всеки с номинална стойност 100 (сто) лева, като  Анелия Атанасова 
Димитрова притежава 25 (двадесет и пет) дяла по 100 (сто) лева всеки един, общо в размер 
на 2 500 ( две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от 
капитала на дружеството и Владислав Владев Владимиров притежаващ 25 (двадесет и пет) 
дяла по 100 (сто) лева всеки един, общо в размер на 2 500 ( две хиляди и петстотин) лева, 
представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството. “Проенерджи 
Трейд” ООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при 
Министерството на правосъдието с ЕИК: 201918522, със седалище и адрес на управление:  
Република България, гр. София 1113, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Маестро 
Михаил Милков” № 4, ет. 6, ап. 14.  

С подаденото на заявление “Проенерджи Трейд” ООД само е инициирало 
образуването на административното производство по прекратяване на лицензията.  

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензиятас 
обстоятелството, че с оглед наблюдаващата се трайна тенденция на пазара на 
електроенергия, както в страната, така и в чужбина, която има дългосрочен характер 
”Проенерджи Трейд” ООД не е икономически обосновано да осъществява дейност на този 
пазар. В допълнение високите лицензионни такси и цени за пренос и достъп до 
електропреносната и електроразпределителната мрежи, както и високите цени на 
произвежданата в страната електроенергия, правят невъзможно осъществяването на 
дейността търговия с електроенергия на свободния пазар в страната. 

Предвид изложеното и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 70, ал. 
2 и чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 
енергетиката,която следва да бъде приложена в настоящото административно 
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производство като висящо към датата на влизането й в сила, подаденото заявление с вх. № 
Е-ЗЛР-ПР-23/27.03.2013 г. от “Проенерджи Трейд” ООД е  допустимо.   

 
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 ”Проенерджи Трейд” ООД  лицензия  № Л-389-
15/03.09.2012 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-389-15/03.09.2012 г. за дейността “търговия с 
електрическа енергия”, издадена на“Проенерджи Трейд” ООД, със седалище и адрес 
на управление – Република България, гр. София 1113, Район Слатина, ж.к. „Гео 
Милев”, ул. „Маестро Михаил Милков” № 4, ет. 6, ап. 14, ЕИК: 201918522.  

 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                      (Анжела Тонева) 
 

     
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                     ( ЕмилияСавева) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


