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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-308 

 

от 07.02.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 07.02.2011 г., като разгледа доклад с вх. № 

Е-Дк-26/21.01.2011г. относно подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-46/08.09.2010г., „Ре 

Трейдинг СЕЕ” ООД за изменение на лицензия  № Л-308-15/28.09.2009г., за 

извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” и събраните данни от 

проведеното на 01.02.2011 г. открито заседание, установи следното: 

 

Преписка № 47 от 2010г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

46/08.09.2010г., подадено от „Ре Трейдинг СЕЕ” ООД за изменение на лицензия за 

дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). Дружеството е поискало изменение на лицензията във връзка с 

промяна на фирмата на дружеството, седалището и адресът на управление.  

С Решение № Л-308/28.09.2009г. ДКЕВР е издала на „Ре Трейдинг СЕЕ” ООД 

лицензия № Л-308-15/28.09.2009г. за осъществяване на дейността “търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 години. 

Заявителят е представил в превод на български език пълен препис-извлечение, 

издаден от  Търговския регистър, воден от Градски съд - Прага, раздел С, партида 122268, 

подписан електронно от „Градски съд – Прага”(идентификационен № 00215660) на 

16.08.2010г.,  заверен от Министерството на правосъдието на Чешката република под № 

5902/2010г., подписан от дипломиран юрист Ян Хофман, в качеството му на нотариус и от 

Министерство на външните работи на Република България, дирекция „Консулски 

отношения”, сектор „Заверки и легализации” от 25.08.2010г. От представения документ е 

видно, че към 16.08.2010г. в Търговския регистър са вписани следните промени: 

1. Търговско наименование:  

- „Ре Трейдинг СЕЕ” ООД, заличено на 12.08.2010г.; 

- „Репауър Трейдинг Чешка република” ООД, вписано на 12.08.2010г. 

2. Седалище:  

-  Прага 8, „Даймънт Пойнт” - ул. „Ке Щваници 3/656, пощенски код 186 00, 

заличено на 04.08.2010г.; 

- Прага 1, „Нове Мнесто”, ул. „Водичкова” 710/31, пощенски код 110 00., вписано 

на 04.08.2010г. 

Едноличен собственик на капитала на „Репауър Трейдинг Чешка република” ООД 

(„Ре Трейдинг СЕЕ” ООД) е “Repower” AG, Швейцарска конфедерация, Брусио, п.к. 7743. 

Дружеството се представлява самостоятелно от  всеки един от управителите  Йозеф 

Зуба и Джовани Йохум. 

Съгласно чл. 47, ал. 1, т.4 от Наредбата,  лицензията съдържа наименованието на 

лицензианта, неговото седалище и адрес на управление. Видно от чл. 58, ал. 2 от този 

нормативен акт, производството за изменение и/или допълнение на лицензия се образува 

по инициатива на комисията с решение или по искане на лицензианта. От друга страна, чл. 
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59, ал.1 от Наредбата изчерпателно посочва случаите, при които лицензията се изменя или 

допълва по инициатива на комисията, като промяната на седалището и адреса на 

управление не е в изброените от тази норма хипотези. Също така, съгласно чл. 47, ал. 3 от 

Наредбата, актуализирането на приложенията по ал. 2, т. 3-8 от този член, не се счита за 

изменение на лицензията. Не е посочено изрично също така кое от изброените в 

съдържанието на лицензията, съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредбата не се счита за нейно 

изменение. С оглед визираните разпоредби на чл. 59, ал. 1 и чл. 47, чл. 3 от Наредбата и по 

аргумент на противното, промяната в седалището и адреса на управление и във фирмата 

на лицензианта, както и промени в приложенията по чл. 47, чл. 2, т. 1 и т. 2, се считат за 

изменение на лицензията. Във връзка с обстоятелството, че възникналата промяна в 

седалището и адреса на управление и във фирмата на лицензианта, е инициирана и 

извършена от самото дружество, производство по изменение на лицензия № Л-308-

15/28.09.2009г., е образувано по негово искане. 

       Заявителят не декларира промяна на техническите критерии, свързани с изпълнение 

на лицензионната дейност.  

       От техническа страна, изменението на лицензията поради промяна в наименованието, 

седалището и адреса на управление на дружеството няма да доведе до промяна в 

условията на издадената лицензия 

 

       Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 4 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя Лицензия № Л-308-15/28.09.2009 г. за извършване на дейността 

“търговия с електрическа енергия”, издадена на „Ре Трейдинг СЕЕ” ООД, както 

следва:  

 

1. Променя наименованието на лицензианта от „Ре Трейдинг СЕЕ” ООД на 

„Репауър Трейдинг Чешка република” ООД ; 

2. Променя седалището и адреса на управление: от - Прага 8, „Даймънт 

Пойнт”- ул. „Ке Щваници 3/656, пощенски код 186 00 на Прага 1, „Нове Мнесто”, ул. 

„Водичкова” 710/31, пощенски код 110 00. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  (Ангел Семерджиев) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Емилия Савева) 
 

 


