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П Р О Т О К О Л 

 

№ 223 

 
София, 25.08.2022 година 

 

 

Днес, 25.08.2022 г. от 11:44 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1819  от 22.08.2022 г. и проект на решение относно 

заявление вх. № Е-12-00-1314 от 07.07.2022 г., подадено от „Сенс Трейд“ СРЛ, за 

одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, Петя Георгиева,  

Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 
 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1819 от 22.08.2022 г. 

относно одобряване на бизнес плана на „Сенс Трейд“ СРЛ за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление вх. № Е-12-00-1314 от 

07.07.2022 г., подадено „Сенс Трейд“ СРЛ, за одобряване на бизнес план за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г., на основание чл. 13, ал. 2, 

т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 
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Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява от Комисията с 

издаването на лицензията. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част 

от лицензията. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от представените решение № 134636 от 30.09.2021 г., удостоверение за 

регистрация от 01.10.2021 г. и удостоверения за актуално състояние от 01.10.2021 г. и от 

26.01.2022 г, издадени от служба „Търговски регистър“ към Съда на гр. Букурещ, 

Румъния, правноорганизационната форма на „Сенс Трейд“ СРЛ е дружество с ограничена 

отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република 

Румъния, с единен идентификационен код  № 44995934, с пореден номер в Търговския 

регистър № J40/17000/2021, със седалище и адрес на управление: Република Румъния, гр. 

Букурещ, сектор 3, ул. „Бурницей“ № 24, офис А76, ет. 1. 

„Сенс Трейд“ СРЛ се представлява от управителя Джем Ширин, гражданин на 

Република Турция. Размерът на капитала на дружеството е 100 RON (румънски леи) и е 

изцяло внесен. 

Едноличен собственик на капитала на заявителя е „Енерджи Трейдинг Систем“ 

ООД, държава: България, с ЕИК № 204145899. Съдружници в „Енерджи Трейдинг 

Систем“ ООД са Денис Северинов Къръмов, гражданин на Република България, с размер 

на дяловото участие: 56 000 лв., „Ничхе инвест“ ЕООД, с ЕИК 205673216, държава: 

България, с размер на дяловото участие: 64400 лв., и „ОМ глобъл трейд енд инвестмънт“ 

ЕООД, ЕИК 206837437, държава: България, с размер на дяловото участие: 159 600 лв. 

Едноличен собственик на капитала на „Ничхе инвест“ ЕООД е Шевкет Алкън Яман, 

гражданин на Република Турция. Едноличен собственик на капитала на „ОМ глобъл трейд 

енд инвестмънт“ ЕООД е Джем Ширин, гражданин на Белгия. 

„Сенс Трейд“ СРЛ има основен предмет на дейност търговия с електрическа 

енергия. 

Предвид горното, „Сенс Трейд“ СРЛ е лице с регистрация в друга държава-членка 

на Европейския съюз, еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно отговаря 

на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови гаранции и 

обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно 

Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„Сенс Трейд“ СРЛ е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 73 440 MWh през 2022 г. до 350 400 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 
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За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в 

размер на 2 005 хил. евро, като достига до 3 162 хил. евро през 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. евро 
Прогноза  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи  19 829 45 978 38 102 44 453 43 795 

Разходи 17 824 40 800 33 152 40 196 40 633 

Счетоводна печалба 2 005 5 178 4 950 4 257 3 162 

 

Към бизнес плана „Сенс Трейд“ СРЛ е представило SWOT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Сенс Трейд“ СРЛ ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва П. Младеновски. Данните по тази преписка са използвани и коментирани 

относно доклада за издаване на лицензия. Направен е извод, че ако дружеството спази 

заложените в бизнес плана параметри ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Предвид горното и на 

основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 

13, ал. 4 и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да 

обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на „Сенс Трейд“ СРЛ на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г. 

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, 

ал. 4 и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Средна покупна цена евро/MWh 240 185 125 130 115 

Средна продажна цена  евро/MWh 270 210 145 145 125 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 73 440 219 000 262 800 306 600 350 400 
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1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1819  от 22.08.2022 г. относно заявление вх. № Е-12-

00-1314 от 07.07.2022 г., подадено от „Сенс Трейд“ СРЛ, за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

2. Одобрява бизнес плана на „Сенс Трейд“ СРЛ за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев - за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой 

Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1819  от 22.08.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-36 от 

25.08.2022 г. относно заявление вх. № Е-12-00-1314 от 07.07.2022 г., подадено от „Сенс 

Трейд“ СРЛ, за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

                    РОСИЦА ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 


