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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-350 

от 19.03.2012 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

           на закрито заседание, проведено на 19.03.2012 г., като разгледа доклад с вх. № 

Е-Дк-116/01.03.2012г. относно подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-90/16.12.2011 г. от 

„ВЕЦ Яхиново” ООД за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия” и събраните данни от проведеното на 13.03.2012 г. открито 

заседание, установи следното: 

 

            Преписка № 92 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-90/16.12.2011 

г. от „ВЕЦ Яхиново” ООД за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във 

вр. с чл. 58, ал. 2, т. 2 и чл.61, ал.1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). С подаденото заявление дружеството е поискало изменение на 

лицензия № Л-350-01/31.01.2011 г. за осъществяване на дейността „производство на 

електрическа енергия”, като бъде променено седалището и адреса на управление на 

лицензианта от „Република България, област Благоевград, гр. Благоевград 2700, бул. 

„Васил Левски” № 38, ет. 2” на „Република България, област София, община Столична, гр. 

София 1000, Район Триадица, ул. „Узонджовска” № 1”, както и да бъде променена 

фирмата от „ВЕЦ Яхиново” ЕООД на „ВЕЦ Яхиново” ООД, поради промяна в 

собствеността на капитала. 

С решение № Л-350 от 31.01.2011 г. ДКЕВР е издала лицензия № Л-350-

01/31.01.2011 г за извършване на дейността „производство на електрическа енергия” на 

„ВЕЦ Яхиново” ООД с инсталирана мощност 6,9 MW, за срок от 20 години.  

От представената справка от 14.12.2011 г. от Агенцията по вписванията и от 

направената служебна справка в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, се 

установи, че по партидата на дружеството на заявителя са вписани следните 

обстоятелства: 

На проведеното на 10.11.2011 г. общо събрание на „Хидроенергострой“ ООД 

едноличен собственик на капитала на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД, е взето решение 

дружеството да продаде 17 157 дружествени дяла, всеки с номинална стойност 50 

(петдесет) лева на трети лица. Взето е решение 17 154 дяла да бъдат продадени на 

„Сентрал хидроелектрик дьо булгари” ЕООД, равняващи се на 857 600 лева, за сумата от 

3 882 322 лева и на Пепи Петров Трайчев 3 дяла, равняващи се на 150 лева, за сумата от 

150 лева. Възложено е на управителите да преставляват дружеството при продажба на 

дружествените дялове и да извършат всички действия по прехвърлянето им. 

С решение от 15.11.2011 г. на „Сиифелек“ АД, едноличен собственик на „С.И.И.Ф. 

ЕНЕРЖИС БЪЛГАРИЯ“ АД, което от своя страна е едноличен собственик на капитала на 

„Сентрал хидроелектрик дьо булгари” ЕООД, е прието последното дружество да закупи 

17 154 дружествени дяла от „ВЕЦ Яхиново“ ЕООД. Със същото решение е овластен Пиер 

Дагалие представлява „Сентрал хидроелектрик дьо булгари” ЕООД във връзка с покупко-

продажбата на дружествените дялове и при подписване на дружествения договор на 

дружеството продавач. 
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 В Търговския регистър към Агенцията по вписвания е вписан договор за продажба 

на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, сключен на 17.11.2011 г. 

между „Хидроенергострой“ ООД и „Сентрал хидроелектрик дьо булгари” ЕООД за 

продажбата на 17 154 дружествени дяла. 

 В Търговския регистър към Агенцията по вписвания е вписан договор за продажба 

на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, сключен на 17.11.2011 г. 

между „Хидроенергострой“ ООД и Пепи Петров Трайчев за продажбата на 3 дружествени 

дяла. 

 На проведеното на 17.11.2011 г. общо събрание на „ВЕЦ Яхиново“ ЕООД са взети 

следните решения: 

             - приети са за съдружници „Сентрал хидроелектрик дьо булгари” ЕООД с ЕИК 

130799550 и Пепи Петров Трайчев с ЕГН 5806086400; 

             - променено е седалището и адрес на управление на дружеството от Република 

България, област Благоевград, гр. Благоевград 2700, бул. „Васил Левски” № 38, ет. 2 на 

„Република България, област София, община Столична, гр. София 1000, Район Триадица, 

ул. „Узонджовска” № 1; 

              - за управител е избран и Пиер Дагалие, като управителите следва да управляват 

дружеството заедно. Към настоящия момент обаче другите двама управителя Иван 

Кирилов Чапов и Георги Илиев Динков са заличени от Търговския регистър; 

              - взето е решение за промяна на фирмата на лицензианта от „ВЕЦ Яхиново“ 

ЕООД на „ВЕЦ Яхиново“ ООД. 

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, 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. 

59, ал.1 от НЛДЕ изчерпателно посочва случаите, при които лицензията се изменя или 

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

адреса на управление не са в изброените от тази норма хипотези. Също така, съгласно чл. 

47, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложенията по чл. 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, чл. 3 от НЛДЕ и по 

аргумента на противното, промяната във фирмата на лицензианта, както и в неговото 

седалище и адрес на управление, се счита 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 № Е-ЗЛР-И-90/16.12.2011 г. е образувано по негово искане.  

Изменението на фирмата на заявителя се е наложило поради извършена продажба 

на 17 157 от дружествени дялове. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ТЗ „Фирма е наименованието, 

под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.” Търговската фирма е 

словесното означение, за което законът изисква определено задължително съдържание. За 

дружеството с ограничена отговорност видно от чл. 116, ал. 1 от ТЗ фирмата включва 

означението „дружество с ограничена отговорност” или съкращението „ООД”. 

Търговският закон допуска съществуването и на еднолични дружества, като съгласно 

изричната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ТЗ, когато капиталът принадлежи на едно лице, 

фирмата съдържа означението „еднолично ООД”. Тъй като тези означения са изисквания, 

които законът поставя като задължително съдържание при определяне на наименованието 

на търговците, то промяната в тях води и до промяна в самата фирма, която следва да бъде 

изменена и в издадената лицензия. 

 Заявителят не декларира промяна на техническите параметри и характеристики, 

свързани с изпълнение на лицензионната дейност. 
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 Заявителят не декларира промяна на икономическите параметри, свързани с 

изпълнението на лицензионната дейност. 

В конкретния случай исканото изменение на лицензията е свързано с промяна в 

собствеността на капитала, чрез продажбата на 17 157 от дружествените дялове на ”ВЕЦ 

Яхиново” ООД. Видно от чл. 53 от ЗЕ Комисията дава разрешение за сделки на 

разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество, с което се 

осъществява дейността по лицензията, както и в случаи на залог или ипотека върху такова 

имущество. Продажбата на дружествените дялове не е сред посочените хипотези, с оглед 

на което, преди осъществяване на покупко-продажбата им, не е необходимо разрешение 

на Комисията. 

 

          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-350-01/31.01.2011 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа енергия” на „ВЕЦ Яхиново” ООД, както следва:  

 

1. Променя наименованието на лицензианта от „ВЕЦ Яхиново” ЕООД на  

„ВЕЦ Яхиново” ООД ; 

2. Променя седалището и адреса на управление от Република България, област 

Благоевград, гр. Благоевград 2700, бул. „Васил Левски” № 38, ет. 2 на Република 

България, област София, община Столична, гр. София 1000, Район Триадица, ул. 

„Узонджовска” № 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  (Ангел Семерджиев) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Емилия Савева) 
 

 


