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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 

             

  

 

                                                             Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Р-157 

от 27.02.2012 г. 

 

 

          ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 27.02.2012 г., след преглед на 

приложените документи  по преписка № 7/2012, образувана по заявление с вх № Е-

ЗЛР-И-7/30.01.2012г. , подадено от “Ей И Ес Солар България Ламбриново” ЕООД 

за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез промяна на 

правната форма, доклад вх. № Е-Дк-75/10.02.2012г. и събраните данни от 

проведеното на 21.02.1012 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Преписка № 7/2012 г. е образувана по заявление от “Ей И Ес Солар България 

Ламбриново” ЕООД с вх. № Е-ЗЛР-И-7/30.01.2012г. за издаване на разрешение за 

преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма, на основание чл. 52, ал. 

1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Предвид формата на преобразуване, заявителят е 

поискал изменение на издадената лицензия, като се отрази новото наименование на 

лицензианта. 

Заявителят “Ей И Ес Солар България Ламбриново” ЕООД, ЕИК 200824389, е 

титуляр на лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г.,  издадена от Комисията с Решение № Л-

322-01/22.02.2010 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗЕ и по 

реда на Глава трета, Раздел ІІ от НЛДЕ, а именно преди изграждане на енергийния 

обект, без провеждане на конкурс. Лицензията е издадена за осъществяване на 

дейността „производство на електрическа енергия” чрез нов енергиен обект - 

фотоволтаична централа „Св. Георги”, разположена в землището на село Полковник 

Ламбриново, община Силистра с обща инсталирана мощност от 80 MW за срок от 25 

(двадесет и пет) години, считано от датата на решението на Комисията за разрешаване 

започване осъществяването на лицензионната дейност. Лицензията е изменена с 

Решение № И1-Л-322 от 20.09.2010 г. по отношение мощността на бъдещия енергиен 

обект от 64 MW на 80 MW. С последващо Решение № И2-Л-322/23.01.2012г. ДКЕВР е 

изменила издадената лицензия във връзка с актуализиран график за строителство на 

бъдещия енергиен обект фотоволтаична централа „Св. Георги” с мощност 80 MW. 

Исканата със заявлението форма на преобразуване е чрез промяна на правната 

форма  по смисъла на чл.264, ал. 1 от Търговския закон, а именно - от еднолично 

дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество, със следните 

правно индивидуализиращи белези: 

- фирма: “Ей И Ес Солар България Ламбриново” ЕАД; 

- седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Аксаков” № 11А, ет. 6; 

-предмет на дейност : организация, проектиране, строеж, управление и 

експлоатация на слънчеви електроцентрали и проекти за алтернативна енергия от 
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възобновяеми енергийни източници; консултантски услуги в областта на 

алтернативните енергии; вътрешна  и външна търговия; както и всички видове 

търговска дейност, непротиворечащи на закона; 

- капитал: 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен в 1000 (хиляда) обикновени 

поименни акции с номинална стойност от по 100 (сто) лева всяка една, собственост на 

едноличния собственик на капитала - “Ей И Ес Солар България” ЕООД; 

-система на управление: едностепенна със Съвет на директорите в състав: 

Анелия Николова Ърдли, Юлия Велкова Величкова и Светослав Николов Николов. 

В резултат на преобразуването преобразуващото се дружество “Ей И Ес Солар 

България Ламбриново” ЕООД ще се прекрати без ликвидация, а имуществото му като 

съвкупност от права, задължения и фактически отношения ще премине към 

новоучреденото дружество “Ей И Ес Солар България Ламбриново” ЕАД при условията 

на универсално правоприемство. Едноличният собственик на капитала в 

преобразуващото се дружество ще придобие акции от капитала на новоучреденото 

дружество и ще притежава 1 000 (хиляда) броя обикновени поименни акции с 

номинална стойност от по 100 (сто) лева за всяка една, представляващи 100% от 

капитала на новоучреденото дружество. 

Предвид разпоредбата на чл. 264н от Търговския закон, при промяна на правната 

форма на еднолично търговско дружество, план за преобразуване не се съставя, а 

назначеният проверител извършва само проверка на капитала. По преписката е 

представено Решение на едноличния собственик на капитала на  “Ей И Ес Солар 

България Ламбриново” ЕООД -  „Ей И Ес Солар България” ЕООД, ЕИК 200794274, за 

преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма, както и доклад на 

проверителя относно проверката на капитала. 

Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЕ комисията разрешава преобразуване на лицензиант, 

ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря 

на условията за издаване на лицензия за дейността. При този вид преобразуване е 

налице универсално правоприемство и не настъпва промяна във финансовите, 

техническите и материалните ресурси на лицензианта.    

Съгласно изричните разпоредби на чл. 52, ал. 2 от ЗЕ и чл. 78, ал. 4 от НЛДЕ с 

решението за даване на съгласие за преобразуване Комисията служебно изменя 

лицензията, като изменението влиза в сила от датата на вписване на преобразуването в 

Търговския регистър. Като титуляр на лицензията на основание чл. 47, ал. 1 от НЛДЕ 

следва да бъде вписан правоприемникът на лицензианта -  “Ей И Ес Солар България 

Ламбриново” ЕАД с неговите правно индивидуализиращи белези.  

 

 

 

       Предвид гореизложеното, на основание чл.52, ал.1 и ал.2  и  чл.21, ал.1, т.1 от 

Закона за енергетиката  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р  Е  Ш  И :  

 

1.  Разрешава на „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕООД, ЕИК 

200824389, със седалище и адрес на управление: Република  България, гр. София, 

община Столична, Район „Средец“, ул.“Аксаков“№11А, ет.6,  да се преобразува чрез  

промяна на правната форма от „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” 

ЕООД в „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД. 
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2. Изменя лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г. за дейността „производство на 

електрическа енергия” с условие за изграждане на енергийния обект,  издадена на 

„ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕООД, ЕИК 200824389, като 

променя правната форма на лицензианта от „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ 

ЛАМБРИНОВО” ЕООД на  „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД.  

3. Решението по т. 2 влиза в сила от датата на вписване на преобразуването в 

търговския регистър. 

 

 

  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      /Ангел Семерджиев/ 

     

     

    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

/Емилия Савева/ 
 

 

 


