
  1 

 

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

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№ И1-Л-318 

от 10.09.2012 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 10.09.2012 г., като разгледа доклад с вх. № 

Е-Дк-543/27.08.2012г. относно подадено заявление с вх. № E-13-131-2/18.07.2012 г, 

подадено от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД  за изменение на лицензия за дейността 

“търговия с електрическа енергия” и събраните данни от проведеното 

на04.09.2012 г. открито заседание, установи следното: 

 

 Преписка № 55 от 2012 г. е образувана по заявление с вх. № E-13-131-2/ 

18.07.2012 г, подадено от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД  за изменение на лицензия за 

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

енергетиката (ЗЕ).  

 С Решение № Л-318/18.01.2010г. ДКЕВР е издала лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия„ № Л-318-15/18.01.2010 г. за срок от 10 (десет ) години 

на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, с ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление  
Република България, гр.Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Розова долина”  

№ 7, вх. Г, ет. 4, ап. 3.  

    Със заявление вх. № E-13-131-2 /18.07.2012 г., горепосоченото дружество  на 

основание чл.51, ал.1, т.1 от ЗЕ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Наредбата, е поискало 

изменение на лицензията си в частта, касаеща адресът и седалището на управление. 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20120705104737/05.07.2012г. от Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието и направената служебна справка, по 

партидата на дружеството, към дата  24.07.2012 г. е вписана промяна в седалището и 

адреса на управление,- гр. Казанлък 6100, обл.Стара Загора, ул. „Старозагорска” №1, ет.1 

ап.офис С.   

Съгласно чл. 47, ал. 1,т.4 от Наредбата,  лицензията съдържа  седалището и  адресът 

на управление на лицензианта . Предвид разпоредбите на чл. 58, ал. 2 от горепосочения 

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

образува по инициатива на комисията с решение ,или по искане на същия.Според 

разпоредбите на  чл. 47, ал.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката , 

актуализирането на приложенията по ал. 2, т. 3-8 от него , не се счита за изменение на 

лицензията. Но не е посочено изрично промяната на кое, от изброените в съдържанието 

на лицензията обстоятелства , 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 на 

лицензианта, както и промените във всички  посочени обстоятелства в чл. 47, ал.1, 
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следва да се считат за изменение на издадената лицензия. Предвид факта, че 

възникналата промяна в седалището и адреса на управление на „ ЕКО ЕНЕРДЖИ САС” 

ООД, е извършена с протоколно решение от Общото му събрание, производството по 

изменение на лицензия № Л-318-15/18.01.2010г. е образувано по искане на лицензианта. 

С оглед на гореизложените факти, искането  на дружеството за изменение на издадената 

лицензия № Л-318-15/18.01.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

допустимо. 

 Заявителят не декларира промяна в икономическите аспекти, както и на 

техническите критерии, свързани с изпълнение на лицензионната дейност. 

На проведеното открито заседание за разглеждане на доклада по образуваната 

преписка, представителите на дружеството заявяват, че приемат отразените в доклада 

факти и обстоятелства без възражения. 

 

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-318-15/18.01.2010 г. за извършване на  дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, 

ЕИК 200832383, като променя седалището и адреса на управление на дружеството 

от Република България, гр.Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Розова 

долина” № 7, вх. Г, ет. 4, ап. 3 на Република България, гр. Казанлък 6100, област 

Стара Загора, ул. „Старозагорска” №1, ет.1 ап.офис С.   

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  (Ангел Семерджиев) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Емилия Савева) 
 

 

 

 

 

 


