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П Р О Т О К О Л 
 

№ 266 
 

София, 04.10.2022 година 

 

Днес, 04.10.2022 г. от 10:04 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 1067 от 28.09.2022 г. 

(без право на глас). 

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че има 

кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 256 от 27.09.2022 г., т. 1, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД, за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения 

Skype.  

 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1056/27.09.2022 г. 

 

Заявил участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype e: 

 

• г-н Бисер Кьосев – упълномощен представител на „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ ЕООД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1896 от 19.09.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1056 от 12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 

ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, Петя Георгиева, 
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Радостина Методиева, Светослава Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 1 от Протокол № № 256 от 27.09.2022 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Съгласно процедурата, след като са се запознали с доклада, сме поканили 

представители на заявителя на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД, за да изразят 

становище по изготвения доклад. В отговор от дружеството е съобщено, че становището 

на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД ще бъде изразено от  г-н Бисер Кьосев – 

упълномощен представител, който ще се включи в заседанието по Skype. Моля, връзка с г-

н Кьосев. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 

ЕООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте г-н Кьосев! 

 

Бисер Кьосев – упълномощен представител на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 

ЕООД: 

Здравейте г-н Председател, здравейте колеги! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Вие познавате процедурата. Г-н Кьосев, моля, да изразите становището 

на дружеството, което представлявате в момента по изготвения от Комисията доклад 

относно Вашето заявление, имам предвид на дружеството, за издаване на лицензия за  

дейността „търговия с електрическа енергия“. Слушаме Ви! 

 

Бисер Кьосев – упълномощен представител на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 

ЕООД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, бих искал да заявя, че 

ние следим пазара на електроенергия в нашия регион и при така създалата се ситуация, 

особено след 2020 г., решихме да станем част от него, тъй като виждаме в него потенциал 

и смятаме, че това позволява постигането на добър финансов резултат. Също така 

очакваме тази тенденция да продължи за по-дълъг период, което създава добри 

възможности в дългосрочен план и поради тази причина решихме да кандидатстваме за 

лицензия, за да станем част от свободния енергиен пазар в България. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Отношението към изготвения доклад: имате ли забележки препоръки? 

 

Бисер Кьосев – упълномощен представител на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 

ЕООД: 

Не. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не. Приемате доклада без възражения и без забележки? 

 

Бисер Кьосев – упълномощен представител на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 

ЕООД: 

Да.  
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви много, г-н Кьосев! Колеги има ли нови данни и обстоятелства, които 

налагат промени в документите? 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми гости, 

уважаеми г-н Кьосев, към момента не са ни известни нови факти и обстоятелства и 

работната група поддържа изложените в доклада изводи. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски. Колеги, не виждам желание за изказване от Ваша 

страна и за питане към г-н Кьосев. В такъв случай, преди да закрия първото заседание за 

Вас, г-н Кьосев, с други думи, за представляваната от Вас компания, както, разбира се, и 

за Комисията насрочвам закрито заседание за произнасяне с окончателно решение по 

заявлението на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, за 12.10.2022 г. Г-н Кьосев, пожелаваме Ви успешен 

ден! Колеги, закривам това първо заседание и продължаваме с второто. 

 

Бисер Кьосев – упълномощен представител на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 

ЕООД: 

Благодаря, спорен ден и на Вас колеги. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви! 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 12.10.2022 г. за приемане на решение относно 
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1056 от 12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 
 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1056/27.09.2022 г. до „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ ЕООД. 

 2. Пълномощно на Бисер Петров Кьосев от Денис Северинов Къръмов – управител на 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД. 

  

     

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

.................................................                                    ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 А. Йорданов 

 

.................................................     ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 Б. Голубарев  

                   ЮЛИЯН МИТЕВ 

 

                                                                           (Съгласно Заповед № 1067 от 28.09.2022 г.) 

Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 


