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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП-48 

 

от 12.10.2022 г. 
 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 12.10.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

1948 от 06.10.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ ЕООД 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 с вх. № Е-12-00-1319 от 

12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

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. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „АКСЕ 

Енерджи Солюшънс“ ЕООД, както и в документите към него, за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация, с оглед на което при публикуването на решението на КЕВР не следва да 

бъде заличавана информация. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „АКСЕ 

Енерджи Солюшънс“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 

206849927, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, ж.к. „Люлин“, ул. 

„Джавахарлал Неру“ № 28, Търговско-административен комплекс „Силвър“, ет. 2, ап. 64. 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД се представлява от управителя Денис 

Северинов Къръмов. Размерът на капитала на дружеството е 500 (петстотин) лева и е 

изцяло внесен. 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД има следния предмет на дейност: 

Консултантски услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно 

със стоки и услуги. 

Едноличен собственик на капитала на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е 

Хасибе Смаил Юсеин, гражданин на Република България. 
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Предвид горното, „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е лице, регистрирано по 

Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 

от НЛДЕ. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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 5 880 MWh през 2022 г. до 284 760 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

 

 

За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на 177 хил. евро за 

първата година, която достига 5 695 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  1 588  36 859  38 570  44 622 48 409 

Разходи 1 411 33 568 34 187 39 798 42 714 

Счетоводна печалба 177 3 291 4 383 4 824 5 695 

 

Към бизнес плана „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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, „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

 

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

чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 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. 

Покупна цена ел. енергия евро./MWh 240 255 195 165 150 

Продажна цена ел. енергия евро./MWh 270 280 220 185 170 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 5 880 131 640 175 320 241 200 284 760 
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Одобрява бизнес план на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за дейността 

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

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 РОСИЦА ТОТКОВА 


