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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-201 

от 21.11.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 21.11.2011 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

550/01.11.2011г. относно подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-58/15.09.2011 г. от „Енемона 

Ютилитис” АД за изменение на лицензия  № Л-201-15/27.02.2006 г.  за извършване на 

дейността “търговия с електрическа енергия” и събраните данни и доказателства при 

проведеното на 15.11.2011 г. открито заседание, установи следното: 

 

            Преписка № 60 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-58/15.09.2011 г. от 

„Енемона Ютилитис” АД 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 

връзка с чл. 61, ал. 1 от НЛДЕ  изменение на лицензия № Л-201-15/27.02.2006 г. за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия”, като бъде променено седалището и адреса на 

управление на лицензианта  от Република България, гр. София, ж.к.” Иван Вазов”, ул.”Балша” №1, 

бл.9, ет.4  на Република България, гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 1, 

както и да бъде променена фирмата от „Енемона Ютилитис” ЕАД на „Енемона Ютилитис” АД, 

поради промяна в собствеността на капитала. 

С решение № Л-201 от 27.02.2006 г. ДКЕВР е издала лицензия за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” на „Енемона Ютилитис” ЕАД за срок от 10 години.  

От представеното Удостоверение № 20110907104052 от 07.09.2011 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 проведеното на 13.05.2011 г. събрание на Съвета на директорите на „Енемона” АД- 

едноличен собственик на капитала на „Енемона Ютилитис” ЕАД, е взето решение дружеството да 

продаде 12 250 броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, 

представляващи 0,54 % от капитала на „Енемона Ютилитис” ЕАД, на Величко Стоянов Райков. 

Представен е договор за продажба на акции, сключен на 17.05.2011 г. между „Енемона” АД и 

Величко Райков, от който е видно, че акциите са джиросани в деня на подписването му и 

продавачът се е задължил да съдейства за вписване на прехвърлянето им в книгата на поименните 

акционери.  

 Фирмата на дружеството е променена от „Енемона Ютилитис” ЕАД на „Енемона 

Ютилитис” АД, поради промяна в собствеността на 0,54 % от капитала на дружеството.  

 Взето е решение за изменение на Устава на дружеството, отразяващо промененото му 

седалище и адрес на управление с акт № 8 на едноличния собственик на капитала на „Енемона 

Ютилитис” ЕАД. В последствие след промените настъпили в собствеността на капитала, с 

решение взето на извънредно общо събрание на акционерите на „Енемона Ютилитис” АД, 

проведено на 10.08.2011 г., се приема и подписва нов Устав, обявен в Търговския регистър на 

03.09.2011 г. 

      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 седалището и адреса на управление не е в изброените от тази норма 
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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 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-48/09.08.2011. е образувано по негово искане.  

Изменението на фирмата на заявителя се е наложило поради извършена продажба на 

поименни акции, съставляващи 0,54 % 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. За акционерното дружество видно от чл. 158, ал. 2 от ТЗ фирмата включва 

означението „акционерно дружество” или съкращението „АД”. С измененията на търговския закон 

се допусна обаче съществуването и на еднолични акционерни дружества и по аналогия на 

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

фирмата съдържа означението „еднолично ООД” същото правило следва да се приложи и към 

акционерните дружества. 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. 

 

          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-201-15/27.02.2006 г. за извършване на дейността “търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „Енемона Ютилитис” ЕАД, както следва: 

1. Променя наименованието на лицензианта от „Енемона Ютилитис” ЕАД  на  

„Енемона Ютилитис” АД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 

към Министерството на правосъдието с ЕИК 106609315; 

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

ж.к.” Иван Вазов”, ул.”Балша” №1, бл.9, ет.4  на Република България, гр. София, ж.к. Гео 

Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  (Ангел Семерджиев) 

 

     

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Васил Лозанов) 


