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ПРОТОКОЛ
№ 217
София, 17.08.2022 година
Днес, 17.08.2022 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев - за главен секретар (без право на
глас), съгласно Заповед №880 от 10.08.2022 г.
На заседанието присъства П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“.
Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на
Комисията.
Председателят 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 № 212 от 11.08.2022 г., т. 2, 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 „Сенс Трейд“ СРЛ, за присъствено или виртуално
участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Сенс Трейд“ СРЛ е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-ЗЛР-Л-1039/11.08.2022 г.
Заявил участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype e:
 г-н Бисер Кьосев – упълномощен представител на „Сенс Трейд“ СРЛ:
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1796 от 04.08.2022 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ 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,
Радостина Методиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от Протокол № № 212 от 11.08.2022 г. и публикуван на интернет
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg
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страницата на Комисията.
Иван Н. Иванов:
Докладът е своевременно изпратен на заявителя. Същият ни информира, че в
заседанието по Skype ще вземе участие г-н Бисер Кьосев, който е упълномощен
представител на „Сенс Трейд“ СРЛ. И се обръщам към него.
Служител от КЕВР потърси представителя на „Сенс Трейд“ СРЛ за видео
разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Иван Н. Иванов:
Здравейте, г-н Кьосев.
Бисер Кьосев – упълномощен представител на „Сенс Трейд“ СРЛ:
Здравейте, г-н Председател.
Иван Н. Иванов:
Очакваме от Вас да ни съобщите становището на компанията, която
представлявате, по отношение на доклада, който сме Ви представили. Той е доклад от
работната група на КЕВР. Заповядайте.
Бисер Кьосев – упълномощен представител на „Сенс Трейд“ СРЛ:
Здравейте още веднъж. Благодаря за думата. Ние сме компания, която е на пазара
от четири години официално, а от десет години имам опит като участие в други
компании. Както знаете, компанията е собственост на „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД,
активен търговец в страната. С течение на времето България се оказа нашето място,
защото основно купува нашата електроенергия. Поради тази причина решихме да
увеличим компаниите, които сме представлявали в България, за да може да се развиваме
по-добре, да увеличаваме своите количества, тъй като една от основните причини да
създадем тази компания беше, че основната част от нашата енергия се купува в България
и отделяме огромно финансиране на ДДС към тези покупки. Поради тази причина желаем
да създадем дъщерна компания към „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД, която да ни
позволи да правим тези покупки без ДДС, което ще ни даде възможност да увеличим
нашите количества с 20% до 30%.
Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви. Г-н Кьосев, в крайна сметка ние очакваме също да кажете становище
по отношение на представения Ви доклад. Вие представихте компанията. Кажете имате ли
забележки към доклада, който Ви беше представен.
Бисер Кьосев – упълномощен представител на „Сенс Трейд“ СРЛ:
Съжалявам, но постоянно прекъсва нещо. Не знам защо не мога да Ви чуя ясно
въпроса.
Иван Н. Иванов:
Имате ли забележки към доклада, който Ви е представен?
Бисер Кьосев – упълномощен представител на „Сенс Трейд“ СРЛ:
Не, нямаме никакви забележки.
Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви. Колеги, Вие имате ли въпроси към г-н Кьосев? Няма. Работната
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група, имате ли нещо да заявите, г-н Младеновски? Не.
В такъв случай, г-н Кьосев, благодаря Ви за участието и от името на Комисията Ви
желая успешен ден. За Вас, както и за Комисията, обявявам, че насрочвам закритото
заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по заявлението на „Сенс
Трейд“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, за
25.08.2022 г., след което ще бъдете своевременно уведомен.
Колеги, закривам заседанието.
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 25.08.2022 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ за издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Приложения:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1039/11.08.2022 г. до „Сенс
Трейд“ СРЛ;
2. Пълномощно на Бисер Кьосев – упълномощен представител на „Сенс Трейд“
СРЛ.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
А. Йорданов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИВАН Н. ИВАНОВ

.................................................
Д. Кочков
.................................................
П. Трендафилова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ЮЛИЯН МИТЕВ
(съгласно Заповед №880 от 10.08.2022 г.)

Протоколирал:
А. Фикова - главен експерт
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