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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-348 

от 12.12.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 12.12.2011 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-622/24.11.2011г. относно подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-73/26.10.2011 г.  от 

„Груп Транс Енерджи” ООД за изменение на лицензия  № Л-348-15/17.01.2011 г. за 

извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” и събраните данни и 

доказателства при проведеното на 06.12.2011г. открито заседание, установи следното: 

 

           Преписка № 75 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-73/26.10.2011 

г. от „Груп Транс Енерджи” ООД за изменение на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия”. Заявителят е поискал на  основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) във вр. с чл. 61, ал.1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ) изменение на лицензия №. Л-348-15/17.01.2011 г. за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия”, като бъде променена фирмата на 

дружеството от „Груп Транс Енерджи” ЕООД на „Груп Транс Енерджи” ООД, поради 

промяна в собствеността на капитала , както и седалището и адреса на управление от 

гр.София, район „Оборище”, бул.”Васил Левски” №138 на гр.София , бул.”Патриарх 

Евтимий” №19Б, ет.4, офис А.  

С решение № Л-348 от 17.01.2011 г. ДКЕВР е издала лицензия за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” на „Груп Транс Енерджи” ЕООД за срок от 

10 години.  

От представеното Удостоверение № 20111011112809 от 11.10.2011 г. от Агенцията 

по вписванията и от направената служебна справка в Търговския регистър при Агенцията 

по вписванията, както и от приложените към заявлението документи,  се установи, че по 

партидата на дружеството на заявителя са вписани следните обстоятелства: 

На 16.06.2011 г. в град София е сключен договор за покупко-продажба на 

дружествени дялове между „Груп Плюс” ООД, с ЕИК 130524668, със седалище и адрес на 

управление в София, бул. „Васил Левски” № 138, надлежно представлявано от Зеки 

Байрам, в качеството си на управител, наричан по-долу „Продавач” и „Юнит 

Интернешинъл СА” дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на 

управление в Брюксел – Иксел, Авеню Луи № 94, представлявано от Юнал Айсал и Саит 

Сердер Билгич, в качеството им на членове на борда на директорите с представителна 

власт, чрез Онур Кара, в качеството му на пълномощник от една страна и Джем Ширин, 

роден в гр. Анкара, Турция на 08.12.1971 г. , белгийски гражданин, наричани по-долу 

„Купувачи”.  

Продавачът притежава общо 10 (десет) дружествени дяла с номинална стойност на 

всеки дял 1000 (хиляда) лева всеки, представляващи 100% (сто процента) от капитала на 

„Груп Транс Енерджи” ЕООД.  

С договора за покупко-продажба Продавачът продава 9 (девет) дружествени дяла 

на  „Юнит Интернешинъл СА” и 1(един) дружествен дял на Джем Ширин. Цената за 

покупка на всички 10 (десет) дружествени дяла е в размер на 134 000 (сто тридесет и 

четири хиляди) лева. 
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Поради промяната в собствеността на капитала фирмата на дружеството е 

променена от „Груп Транс Енерджи” ЕООД на „Груп Транс Енерджи” ООД. 

            Видно от представеното удостоверение за актуално състояние на Агенцията по 

вписванията  дружеството е променило  седалището и адреса на управление от   гр.София, 

Район „Оборище”, бул.”Васил Левски” №138 на гр.София , бул.”Патриарх Евтимий” 

№19Б, ет.4, офис А.  

           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. 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 

седалището и адреса на управление се счита за изменение на лицензията.  

            Във връзка с обстоятелството, че възникналата промяна във фирмата, както и в 

седалището и адреса на управление, е инициирана и извършена от самото дружество, 

производството пред ДКЕВР по изменението на лицензията е образувано по негово 

искане. 

Изменението на фирмата на заявителя се е наложило поради извършена продажба 

на дружествени дялове, съставляващи 100 % от капитала на дружеството. 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. Разпоредба на чл. 116 от ТЗ гласи, че фирмата на 

дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или 

съкратено "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 критерии, свързани с 

изпълнение на лицензионната дейност. 

   Към момента на издаване на лицензия за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, „Груп Транс Енерджи” ЕООД е представило удостоверение от 

“Общинска банка” АД, че на името на дружеството има откритата специална 

разплащателна сметка с наличност към 22.11.2010 г. в размер на 150 505,05 лева, с което за 

първата година от бизнес плана е изпълнено изискването на чл. 8а от Правилата. Към 

заявление, по повод на което е образувано настоящето административно производство, е 

приложено извлечение за доказване на описаната по-горе банкова гаранция. Титуляр по 

сметката е „Груп Транс Енерджи” ООД и към 25.10.2011 г. салдото по нея е в размер на 

151 779.79 лева, което налага извода, че дружеството продължава да отговаря на 

изискването на чл. 8 а от Правилата.  

 

 

          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: 
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   изменя Лицензия № Л-348-15/17.01.2011 г. за извършване на дейността “търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „Груп Транс Енерджи” ЕООД, както следва: 

     

1. Променя наименованието на лицензианта от „Груп Транс Енерджи” ЕООД    

на  „Груп Транс Енерджи” ООД ,  вписано в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 201195719. 

 

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

София, Район „Оборище”, бул.”Васил Левски” №138 на гр.София , бул.”Патриарх 

Евтимий” №19Б, ет.4, офис А.  

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  (Ангел Семерджиев) 

 

     

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Васил Лозанов) 

 

 

 


