ДО
Г-Н БОЯН БОЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ДОКЛАД

Относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-11/14.02.2014 г., подадено от „Пи Си Си
Енергия” ЕООД за прекратяване на лицензия за дейността “търговия с електрическа
енергия”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР11/14.02.2014г. от „Пи Си Си Енергия” ЕООД за прекратяване на лицензия за
дейността “търговия с електрическа енергия” на основание на основание чл. 55, ал. 1,
т.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната
администрация, със заповед № З-Е-93/13.03.2014 г. е сформирана работна група със
задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към
него, за установяване на основателността на искането.
При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, работната
група установи следното:
„Пи Си Си Енергия” ЕООД е титуляр на лицензия №Л-196-15/12.12.2005 г. за
дейността “търговия с електрическа енергия” за срок от 5 ( пет ) години и удължен
срок за същата дейност с решение № И1-Л-196/31.05.2010 г.
С подаденото на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 70, ал. 2 от Наредба
№3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) заявление, „Пи
Си Си Енергия” ЕООД само е инициирало образуването на административното
производство по прекратяване на лицензията.
Видно от справка в търговския регистър, правно-организационната форма на
дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик
на капитала „ПИ СИ СИ” SE - чуждестранно юридическо лице, държава Германия, с
управител Йордан Антонов Страшимиров. Дружеството е вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието с ЕИК
131425769, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407,
община Столична, район Лозенец, ул.”Козяк” № 21А, вх.А, ап. 1.
Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията с обстоятелството,
че дружеството не изпълнява лицензионна дейност за период повече от една година.
Дружеството е представило годишен финансов отчет за 2012 г., от който е видно, че то
е натрупало счетоводна загуба в размер на 108 хил. лв. и 124 хил. лв. за 2011 г. и не е
извършвало дейност през 2013 г.

Въз основа на извършения анализ на база обща балансова структура може да се направи
извода, че финансовото състояние на дружеството към 14.02.2014 г. е лошо, т.е.
дружеството не притежава свободен оборотен капитал за покриване на текущите си
задължения и собствен капитал да обезпечи инвестиции в нови дълготрайни активи и
да покрие финансовите си задължения освен това има и непокрита загуба в размер на
497 хил. лв.

От направената служебна справка, в списъка на регистрираните търговски участници
на електрическа енергия, който „ЕСО” ЕАД поддържа на интернет страницата си
(www.tso.bg) на основание Правилата за търговия с електрическа енергия, e видно, че
към настоящия момент „Пи Си Си Енергия” ЕООД не фигурира като търговски
участник.
Предвид изложеното и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 70, ал. 2 и във връзка
с чл. 71, ал.1 т.2 от Наредба №3 / 21.03.2013г. за лицензиране дейностите в
енергетиката няма правни пречки за прекратяване на издадената лицензия
№ Л-196-15/12.12.2005 г. за дейността “търговия с електрическа енергия” и удължен
срок с решение № И1-Л-196/31.05.2010 г. за извършване на същата дейност.
Предвид изложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната
администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ, предлагаме комисията да вземе
следните
Решения:
1. Да приеме доклада на работната група.
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ за
разглеждане на подаденото заявление, като датата и часа му бъдат публикувани на
страницата на комисията в Интернет. Да покани за участие в откритото заседание
лицата, представляващи „Пи Си Си Енергия” ЕООД или други упълномощени от тях
представители на дружеството.

