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Р Е Ш Е Н И Е 
                                                        
                                                             № И1-Л-300 
                                                            от 15.02.2010 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 15.02.2010 г., като разгледа доклад с вх. № ЕДк-
41/28.01.2010 г. относно подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-62/26.09.2009 г. от 
„Арктос Енерджи” ЕООД за изменение на лицензия  № Л-300-15/06.04.2009 г. за 
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” и събраните данни и 
доказателства при проведеното на 09.02.2010 г. открито заседание, установи 
следното: 
 

Със заявление с вх. № E-ЗЛР-И-62/26.09.2009 г. „Арктос Енерджи” ЕООД, на 
основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е поискало изменение на 
лицензия  № Л-300-15/06.04.2009 г. за извършване на дейността “търговия с електрическа 
енергия”, като бъде променено наименованието на дружеството лицензиант от 
„Електриксити трейд” ООД на „Арктос Енерджи” ЕООД.  

С Решение № Л-300/06.04.2009 г. ДКЕВР е издала на „Електриксити трейд” ООД, 
ЕИК 131560208 лицензия № Л-300-15/06.04.2009 г. за извършване на дейността “търговия 
с електрическа енергия” за срок от 10 години.  

От представените документи на заявителя-Удостоверение изх. № 
20090824184045/24.08.2009 г. и Удостоверение изх. № 20090825094630/25.08.2009 г. от 
Агенцията по вписванията и от направената справка в Тъговския регистър на Агенцията 
по вписвания, протокол, съставен и подписан в гр. София на 21.08.2009 г. от Муса Саид-
Магомедович Батиров в качеството му на представляващ  „Руснефтехим Болканс” АД, 
както и от Учредителния акт на едноличното дружество с ограничена отговорност „Арктос 
Енерджи” ЕООД се установява, че в Търговския регистър на Агенцията по вписванията са 
вписани следните обстоятелства: 

1. Продажба на дружествените дялове на съдружниците в „Електриксити трейд” 
ООД след сключени договори за покупко-продажба между ”Електриксити” ООД, 
Десислава Костадинова Божилова и Петко Любенов Карабожиков от една страна и 
„Руснефтехим Болканс” АД от друга. Собствеността на капитала на дружество 
„Електриксити Трейд” ООД е преминала в собственост на „Руснефтехим Болканс” АД, 
представляващо се от Муса Саид-Магомедович Батиров, гражданин на Руската 
Федерация, роден на 05.09.1977 г., притежаващ личен паспорт №63№2208403, издаден на 
23.05.2007 г., респективно дружеството от ООД е станало ЕООД. 

2.Извършена е промяна в наименованието на дружеството от „Електриксити Трейд” 
ООД на „Арктос Енерджи”ЕООД. 

3.  Управителят на дружеството  Петко Любенов Карабожиков е освободен от 
длъжност, като е  избран  нов управител  Муса Саид-Магомедович Батиров.  

4.Седалището и адресът на управление се променят, както следва: от гр. София,  
район „Възраждане”, ж.к. Зона Б5-3, ул. „Странджа” №4, ет. 3, ап. 4, на - гр. София, Район 
„Триадица”, ул. „Уйлям Гладстон” №3, партер, офис 2. 

5. Едноличното дружество с ограничена отговорност е със същият предмет на 
дейност. 
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 Управителят на „Арктос Енерджи” ЕООД, Муса Саид-Магомедович Батиров е 
представил декларации, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност, както и 
че не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 
стопанството.  

„Арктос Енерджи” ЕООД е представило Удостоверение изх. № 
0200/0053/15.01.2010 г. от „Юробанк И Еф Джи България”АД – клон София-град, адрес 
пл. България 1, с което банката удостоверява, че заявителят има открита специална 
разплащателна сметка, съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата за условията и реда за достъп до 
електропреносната и електроразпределителните мрежи и наличността по тази сметка към 
15.01.2010 г. е в размер на  150 000 лева. Със същото удостоверение „Юробанк И Еф Джи 
България”АД се задължава при поискване да предостави информация на комисията 
относно оборотите и салдото по специалната сметка, а разходите за тази услуга ще се 
удържат от „Арктос Енерджи” ЕООД. 

ЗЕ и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) не съдържат 
разпоредби, които да предвиждат основание за изменение, допълнение или прекратяване 
на лицензията при смяната на собствеността на дружеството лицензиант. Основание за 
визираното изменение е промяна на наименованието на търговското дружество, както и 
неговото седалище и адрес на управление. Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ, 
лицензията съдържа наименованието на лицензианта, неговото седалище и адрес на 
управление. Видно от чл. 58, ал. 2 от този нормативен акт, производство за изменение 
и/или допълнение на лицензия се образува по инициатива на комисията с решение или 
по искане на лицензианта. От друга страна, чл. 59, ал. 1 от НЛДЕ изчерпателно посочва 
случаите, при които лицензията се изменя или допълва по инициатива на комисията, 
като промяната на наименованието на лицензианта, неговото седалище и адрес на 
управление не е в изброените от тази норма хипотези. Също така, съгласно чл. 47, ал. 3 
от НЛДЕ, актуализирането на приложенията по ал. 2, т. 3 - 8 от този член, не се счита за 
изменение на лицензията, както и НЛДЕ не посочва изрично, кое от изброените в 
съдържанието на лицензията, съгласно чл. 47, ал. 1 от НЛДЕ не се счита за нейно 
изменение. С оглед визираните разпоредби на чл. 59, ал. 1 и чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ и по 
аргумент на противното, промяната на наименованието, седалището и адреса на 
управление на лицензианта, както и промени в приложенията по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 2, 
налагат изменение на издадената лицензия. Във връзка с обстоятелството, че 
възникналата промяна в наименованието на лицензианта, седалището и адреса му на 
управление са иницирани и извършени от самото дружество, производство по 
изменението на лицензия № Л-300-15/06.04.2009 г. за извършване на дейността 
“търговия с електрическа енергия”, е образувано по негово искане.  

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-300-15/06.04.2009 г. за извършване на дейността 
“търговия с електрическа енергия”, издадена на „Електриксити трейд” ООД, както 
следва: 
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1. Променя наименованието на лицензианта от „Електриксити трейд” ООД на  
„Арктос Енерджи” ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 131560208; 

2. Променя седалището и адреса на управление: от Република България, гр. 
София,  район „Възраждане”, ж.к. Зона Б5-3, ул. „Странджа” №4, ет. 3, ап. 4, на 
Република България, гр. София, Район „Триадица”, ул. „Уйлям Гладстон” №3, 
партер, офис 2. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  (А. Семерджиев) 
 

     
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Е. Савева) 
 


