
 

  

  ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

     София – 1000,  бул. ”Княз Дондуков“ № 8 - 10,  тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№И1-Л-320 

от 20.04.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 20.04.2011 г, като разгледа документите, 

приложени по преписка № 20 от 2011 г., образувана по заявление с № E-ЗЛР-И-

20/01.04.2011г., подадено от „АСМ - БГ Инвестиции” АД за изменение на лицензия  

№ Л-320-01/18.01.2010г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди 

изграждане на енергиен обект, доклад вх.№ Е-Дк-182/08.04.2011г. и                        

събраните данни от проведеното на 19.04.2011г. открито заседание по преписката, 

установи следното:  
 

Преписка № 20 от 2011г. е образувана по писмено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

20/01.04.2011г., подадено от „АСМ-БГ Инвестиции” АД – правоприемник на „АСМ-БГ 

Инвестиции” ООД за изменение на лицензия за дейността “производство на        

електрическа енергия”. 

С решение Л-320-01/18.01.2010г. Комисията на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗЕ е издала на „АСМ-БГ Инвестиции” ООД, с ЕИК 102853941 

лицензия № Л-320-01/18.01.2010г. за дейността „производство на електрическа енергия” 

преди изграждане на енергиен обект – фотоволтаична централа с обща инсталирана 

мощност 25 MW, находяща се в землището на село Самоводене, община Велико Търново, 

област Велико Търново, за срок от 25 години, считано от датата на решението на 

Комисията за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност. Към 

момента на издаване на лицензията лицензиантът е дружество с ограничена отговорност, 

със съдружници: „АСМ-Консулт” ЕООД, ЕИК 130873285 и                                        

„Сафин” АД, ЕИК 106626340. 

 

По повод подадено на основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ от „АСМ-БГ Инвестиции”АД, с 

ЕИК 201408747 заявление за учредяване на особен залог и ипотека с вх. № Е-ЗЛР-Р-

16/22.03.2011г. Комисията е уведомена, че лицензаинтът „АСМ-БГ Инвестиции” ООД, с 

ЕИК 102853941 се е преобразувал чрез промяна на правната форма в новоучреденото 

дружество „АСМ-БГ Инвестиции” АД, с ЕИК 201408747. Видно от извършена служебна 

справка по партидите на дружествата в Търговския регистър лицензиантът е прекратен без 

ликвидация и негов правоприемник след вписване на преобразуването от 03.02.2011г., е 

новоучреденото дружество „АСМ-БГ Инвестиции” АД, с ЕИК 201408747. 

С оглед преобразуването, извършено без получено разрешение, Комисията не може 

служебно да измени лицензията. Имайки предвид това и преюдициалността на въпроса 

спрямо образуваното производство за даване на разрешение за учредяване на особен        

 

 



залог и ипотека, на заявителя „АСМ-БГ Инвестиции” АД е указано да подаде заявление за 

изменение на лицензия № Л-320-01/18.01.2010г. В производството по изменение като 

титуляр на лицензията на основание чл. 47, ал. 1 от НЛДЕ следва да бъде вписан 

правоприемникът на лицензианта „АСМ-БГ Инвестиции” АД с неговите правно 

индивидуализиращи белези. 

 

Видно от справка в Търговския регистър заявителят „АСМ-БГ Инвестиции” АД, с ЕИК 

201408747 е новоучредено акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1220, община Столична, район Надежда, ж.к. Надежда 2, ул. „Екзарх Стефан” № 61 

и с предметът на дейност: „проектиране, производство, доставка и монтаж на системи 

за производство на енергия от възобновяеми и конвенционални енергийни източници, 

производство и продажба на енергия от възобновяеми и конвенционални източници /след 

получаване на необходимата лицензия/, инженерингова дейност, строително-монтажни 

дейности, туристически услуги, производство и продажба на земеделска продукция, 

осъществяване на услуги и развитие в сферата на селския и еко-туризъм, покупка на 

стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в 

чужбина, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или 

обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, 

спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, 

хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и 

други услуги, сделки с индустриална и интелектуална собственост, както и всяка друга 

дейност, незабранена от закона.”. Капиталът на дружеството е в размер на 21 844 000 лв., 

разделен на 218 440 броя обикновени, поименни, налични акции с номинална стойност 

100 лева всяка и е изцяло внесен. Акционери в дружеството са: 

 

- “СДН Къмпъни” ( SDN Company Ltd ), акционерно дружество, регистрирано съгласно 

законите на Република Корея, със 109,220 обикновени поименни акции с право на глас, с 

номинална стойност 100 лв. всяка една; 

 

- Корея Саут-Ийст Пауър Ко., Лтд., дружество, учредено и регистрирано съгласно 

законите на Република Корея, със 109,220 обикновени поименни акции с право на глас, с 

номинална стойност 100 лв. всяка една. 

 

 „АСМ-БГ Инвестиции” АД се управлява по едностепенната система на управление 

със съвет на директорите в състав Джоонкю Хан, Ил Сунг Сео, Чанг Бьонг Ким и Джин 

Хо Сео, като Чанг Бьонг Ким е вписан в Търговския регистър като лице, овластено да 

представлява дружеството в отношенията му с трети лица. Дружеството не е в ликвидация 

или в производство по несъстоятелност, което се потвърждава от служебната справка в 

Търговския регистър и не му е отнемана или отказвана лицензия за осъществяване на 

дейността „производство на електрическа енергия”. 

 

С оглед гореизложеното , искането за изменение, подадено наоснование чл. 51, ал. 1 

ЗЕ е допустимо и отговаря на изискванията на чл. 61 от НЛДЕ. 

 

 

 

 

 

 

 



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-320-01/18.01.2010г. за дейността „производство на 

електрическа енергия” преди изграждане на енергиен обект, издадена на „АСМ-БГ 

Инвестиции” ООД като променя правната форма на лицензианта от „АСМ-БГ 

Инвестиции” ООД на „АСМ-БГ Инвестиции” АД, вписано в Търговския регистър 

на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 

201408747. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

( ЕМИЛИЯ САВЕВА) 

 


