ДО
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР
ДОКЛАД
от
дирекции „Регулиране и контрол – Електроенергетика и Топлоенергетика”,
„Икономически анализи и регулаторен одит” и „Правна”
Относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-34/27.04.2012 г. от „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД
за изменение на лицензия № Л-320-01/18.01.2010 г. за дейността “производство на
електрическа енергия”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Преписка № 34 от 2012 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И34/27.04.2012 г., подадено от „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД за изменение на лицензия
за дейността “ производство на електрическа енергия” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от
Закона за енергетиката (ЗЕ).
На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на
нейната администрация, с Ваша заповед № З-Е-88/10.05.2012 г. е сформирана работна
група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него, от
формална страна беше констатирано, че те отговарят на изискванията на чл. 61 от
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата), след което се
пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на
съответствието на заявлението с нормативните изисквания за изменение на лицензия.
Въз основа на това проучване, работната група установи следните факти и
направи следните изводи:
Заявителят „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД, с ЕИК 201408747, със седалище и
адрес на управление гр. София 1220, община Столична, район Надежда, ж.к. Надежда
2, ул. „Екзарх Стефан” № 61, представлявано от Чанг Бьонг Ким е титуляр на лицензия
Л-320-01/18.01.2010 г. за дейността „ производство на електрическа енергия” за срок
от 25 години.
С Решение №И1-Л-320 от 20.04.2011 г. Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране изменя Лицензия № Л-320-01/18.01.2010г. за дейността
„производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергиен обект, като
променя правната форма на лицензианта от „АСМ-БГ Инвестиции” ООД на „АСМ-БГ
Инвестиции” АД.
С Решение № И2-Л-320 от 12.12.2011 г. ДКЕВР изменя издадената лицензия по
отношение на строителния график за изграждане на енергийния обект.
Със заявление вх. № E-ЗЛР-И-34/27.04.2012 г., „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД,
на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Наредбата, е поискало
изменение на лицензия № Л-320-01/18.01.2010 г., издадена за осъществяване на
дейността „производство на електрическа енергия”, като бъде променено седалището и
адресът на управление на дружеството от гр. София 1220, община Столична, район
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Надежда, ж.к. Надежда 2, ул. „Екзарх Стефан” № 61 на гр. София 1172, жк.
„Дианабад”, ул. „Св. Пимен Зографски” 4, Бизнес сграда 1, етаж 3, офис 4.
Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. №
20120426113836/26.04.2012 г. от Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието и направената служебна справка, по
партидата на дружеството се установява, че на 27.03.2012 г. дружеството е вписало като
обстоятелство промяна в седалището и адреса на управление.
Съгласно чл. 47, ал. 1, т.4 от Наредбата, 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 Наредбата 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 хипотези. Също
така, съгласно чл. 47, ал. 3 от Наредбата, актуализирането на приложенията по ал. 2, т.
3-8 от този член, не се счита за изменение на лицензията. Не е посочено изрично също
така кое от изброените в съдържанието на лицензията, съгласно чл. 47, ал. 1 от
Наредбата не се счита за нейно изменение. С оглед визираните разпоредби на чл. 59, ал.
1 и чл. 47, ал. 3 от Наредбата и по аргумент на противното, промяната в седалището и
адреса на управление се счита за изменение на лицензията. Във връзка с това, както и
предвид обстоятелството, че производство по изменение на лицензия № Л-32001/18.01.2010 г., е образувано по искане на лицензианта, то заявлението за изменение
на лицензията по отношение на седалището и адреса на управление на дружеството е
допустимо.
Заявителят не декларира промяна на техническите критерии, свързани с
изпълнение на лицензионната дейност.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на
нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ предлагаме комисията да
разгледа, приеме и насрочи открито заседание.
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