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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Пр-Л-375 

от 15.12.2015 г. 

 

 

 КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 15.12.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

377 от 03.12.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-375-15 от 23.01.2012 г., издадена 

на „Енерджи Транс БГ“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, установи 

следното: 

 

С Решение № Л-375 от 23.01.2012 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, 

Комисията) е издала на „Енерджи Транс БГ“ ЕООД, с ЕИК 201453614, лицензия № Л-375-15 от 

23.01.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

С писмо с вх. № Е-13-180-7 от 24.09.2015 г. „Енекод“ АД, с ЕИК 203638768, е уведомило 

КЕВР, че считано от 25.08.2015 г. лицензиантът „Енерджи Транс БГ“ ЕООД е изменил правната си 

форма и е променил наименованието си на „Енекод“ АД.  

След извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е 

установено следното: по партидата на „Енерджи Транс БГ“ ЕООД на 25.08.2015 г. е вписано 

преобразуване чрез промяна на правната форма и заличаване на търговеца, а по партидата на 

„Енекод“ АД на 25.08.2015 г. е вписано преобразуване и е отразено правоприемството между 

„Енерджи Транс БГ“ ЕООД и „Енекод“ АД. 

Съгласно чл. 264, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) търговско дружество (преобразуващо се 

дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско 

дружество от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става 

правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация. 

Предвид горните аргументи, считано от 25.08.2015 г. в правния мир е прекратено 

съществуването на юридическото лице „Енерджи Транс БГ“ ЕООД. 

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 87, ал. 1 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) Комисията разрешава 

преобразуване на лицензиант чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично 

търговско дружество и чрез промяна на правната форма, ако лицето, което ще извършва 

лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на условията за издаване на лицензия за 

дейността. В тази връзка по силата на чл. 87, ал. 2 от НЛДЕ лицензиантът следва, преди вземането 

на решение за преобразуване съгласно ТЗ, да подаде в Комисията писмено заявление, което да 

отговаря на изискванията на чл. 87, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от НЛДЕ. Следователно, решението, с което 

КЕВР разрешава извършването на преобразуване на лицензиант, е законово регламентирано 

условие за неговото преобразуване по реда на ТЗ. По аргумент от чл. 52, ал. 1 от ЗЕ и чл. 87, ал. 1 

и чл. 88, ал. 3 от НЛДЕ посоченото решение е свързано с преценка от страна на КЕВР, която има 

за цел да установи дали лицето, което ще извършва лицензионната дейност след преобразуването, 

включително чрез промяна на правната форма, отговаря на условията за осъществяване на 

съответната лицензионна дейност. 

Предвид факта, че „Енерджи Транс БГ“ ЕООД не е подало писмено заявление по реда на 
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чл. 87 от НЛДЕ, в КЕВР не е образувано производство за даване на разрешение за преобразуване 

на лицензианта чрез промяна на правната му форма. В тази връзка КЕВР не е приемала решение за 

даване на разрешение или отказ за преобразуване, респективно не е извършвала преценка дали 

търговското дружество след преобразуването ще отговаря на условията по чл. 40 от ЗЕ за 

извършване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“. Следователно в 

конкретния случай не са приложими разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗЕ, съгласно 

които лицензията може да бъде изменена и/или допълнена по искане на лицензианта или по 

инициатива на Комисията при разрешаване преобразуване на лицензиант, когато това не води до 

прекратяване на лицензията. Предвид факта на извършеното преобразуване без разрешение на 

Комисията приложимост следва да намери чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, съгласно който лицензията се 

прекратява с решение на Комисията при преобразуване на лицензианта, когато преобразуването 

води до прекратяване на юридическото лице – титуляр на лицензията.  

Въз основа на изложеното по-горе лицензия № Л-375-15 от 23.01.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи Транс БГ“ ЕООД, с ЕИК 201453614, 

следва да се прекрати, считано от датата на вписване в Търговския регистър на заличаването на 

търговеца, вследствие преобразуването му чрез промяна на правната форма - 25.08.2015 г.  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 11.12.2015 г. е проведено 

открито заседание на Комисията във връзка с производството по прекратяване на лицензията, на 

което представителите на „Енекод“ АД – правоприемник на „Енерджи Транс БГ“ ЕООД, не са 

изразили възражения по гореизложените факти и обстоятелства.  

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка чл. 55, ал. 1, т. 3 от 

Закона за енергетиката и чл. 71, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Прекратява издадената на „Енерджи Транс БГ“ ЕООД, ЕИК 201453614, със седалище 

и адрес на управление гр. София 1000, район „Оборище“, бул. „Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 

6, офис 0602А, лицензия № Л-375-15 от 23.01.2012 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, считано от 25.08.2015 г.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 

 

 

 

 


