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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Пр-Л-242      

от 23.07.2012 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

   на закрито заседание, проведено на 23.07.2012 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 46  от 2012 г., образувана по заявление с вх. № ЗЛР – ПР – 

46/25.06.2012г., подадено от „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД за прекратяване на лицензия № 

Л-242-15/14.08.2007г. за дейността “търговия с  електрическа енергия”, събраните 

данни от проведеното на 19.07.2012г. открито заседание по преписката, установи 

следното: 

          

             Преписка № 46 от 2012г. е образувана по заявление с вх. № ЗЛР – ПР – 

46/25.06.2012г., подадено от „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-

242-15/14.08.2007г. на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във 

връзка с чл. 67, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). 

ДКЕВР е издала на дружество „ЕКО ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес 

на управление – гр. София, бул. „Д. Цанков” № 36, „Интерпред – СТЦ – София”АД, бл. А, 

ет. 8, офис 800 А, лицензия № Л-242-15/14.08.2007г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. След направена справка в 

Търговския регистър на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието се 

установи, че със същия ЕИК: 130948987 е вписано дружество „Еко България” ЕАД, със 

седалище и адрес на управление: България, град София, област София, община Столична, 

Район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, административно търговски комплекс 

„Литекс Тауър”. От извършената справка се констатира, че дружеството е променило 

седалището и адреса си на управление, както и наименованието на фирмата си, но за тези 

обстоятелства заявителят „Еко България” ЕАД не е уведомил ДКЕВР, както и не е поискал 

изменение на лицензията по отношение на променените обстоятелства, поради което, 

комисията не се е произнасяла с решение за изменение на лицензията, в резултат на което 

тези обстоятелства не са отразени в публичния регистъра на издадените лицензии, който 

комисията води съгласно чл. 112, ал.1 от НЛДЕ. 

С подаденото заявление на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 66, ал. 2 от 

Наредбата, „Еко България” ЕАД само е инициирало образуването на административното 

производство по прекратяване на лицензията. Заявителят е обосновал искането си с 

обстоятелството, че не извършва дейност във връзка с издадената лицензия, както и че не 

разполага с имущество, с което да осъществява лицензионната дейност. 

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 „Правилата за търговия с електрическа енергия”, e видно, че към настоящият 

момент „ЕКО ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” ЕАД („Еко България” ЕАД) не фигурира вписано като 

търговски участник. 

Предвид изложеното на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 67, ал. 1, т. 2 от 

НЛДЕ във вр. с чл. 66, ал. 2 от Наредбата, комисията счита, че няма правни пречки за 

прекратяване на издадената на „ЕКО ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” ЕАД („Еко България” ЕАД) 

лицензия № Л-242-15/14.08.2007г. за дейността „търговия с електрическа енергия”. 
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           Предвид гореизложеното и на основание  чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 6 и чл. 66, ал.1 от Наредбата за лицензиране 

на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

  

            Прекратява лицензия № Л-242-15/14.08.2007г., за дейността “търговия с 

електрическа енергия”,  издадена на „ЕКО ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” ЕАД („ЕКО 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД) , ЕИК: 130948987  

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Ангел Семерджиев) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Емилия Савева) 

 

 

 

 

 

 


