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П Р О Т О К О Л 

 

№ 255 

 
София, 21.09.2022 година 

 

 

Днес, 21.09.2022 г. от 10:23 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 присъства членът на Комисията Александър Йорданов и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).   

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

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

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ 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-1870 от 15.09.2022г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 28.06.2022 г. на „Протергиа Енерджи“ С.А. за 

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

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

Стоянов, Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1868 от 15.09.2022г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-12-00-1315 от 07.07.2022 г. на „Енергама“ АД за одобряване на бизнес 

план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

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

Стоянов, Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1869 от 15.09.2022г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-12-00-1288 от 21.06.2022 г. на „НЕКА Електрик“ ЕООД за одобряване 

на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 
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задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

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

Стоянов, Петя Георгиева, Силвия Петрова, Радослав Райков 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1871 от 15.09.2022г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1057 от 14.07.2022 г. на „Топливо газ“ ЕООД за одобряване на 

бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

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

Стоянов, Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 
 

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1870 от 15.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Протергиа Енерджи“ С.А. 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-ЗЛР-Л-1051 от 

28.06.2022 г. на „Протергиа Енерджи“ С.А. 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. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 31.08.2022 г. „Протергиа Енерджи“ С.А. е 

заявило, че в представените от дружеството документи, част от административната 

преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Информацията е във 

връзка с представения бизнес план, представени прогнозни счетоводни баланси, имена на 

фирми доставчици и трети лица извън заявителя, както и номера на договори с тях. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние от Атинска 

търговско-промишлена палата на Република Гърция, правноорганизационната форма на 

„Протергиа Енерджи“ С.А. е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно 

законодателството на Република Гърция, вписано в Общия търговски регистър с № 

9084101000 на 05.09.2012 г., със седалище и адрес на управление: Република Гърция, 

община Амарусиу, обл. Атика, ул „Артемидос“ № 8. 

Предмет на дейност на дружеството съгласно чл. 3 от устава му е: Упражняване на 

търговска и бизнес дейност в областта на вятърната енергия и производството на 

електрическа енергия чрез експлоатация на потенциала на вятъра. Между дейностите на 

дружеството се изброяват примерно: изграждане и експлоатация на вятърни паркове и 

реализация на произведената електроенергия съгласно действащото местно 

законодателство и предоставянето на консултантски услуги в областта на вятърната 

енергия и изобщо – извършване на всяка друга дейност, която е пряко или косвено 

свързана или произтича от реализацията на посочения по-горе предмет на дейност. 

„Протергиа Енерджи“ С.А. се представлява от Съвет на директорите в състав: 

Динос Бенруби – председател, Йоанис Янакопулос – изпълнителен директор, Йоанис 
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Калафатас – член на УС и Спиридула Мегалоконому – член на УС. Капиталът на 

дружеството се състои от 89 300 (осемдесет и девет хиляди и триста) бр. обикновени 

поименни акции с номинална стойност 0,78 (нула цяло и седемдесет и осем) евро. 

Предвид горното, „Протергиа Енерджи“ С.А. 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“: 

„Протергиа Енерджи“ С.А. 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 3 504 MWh през 2022 г. до 8 760 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 40 хил. лв. за 2022 

г., която достига до 113 хил. лв. през 2026 г. 

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

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лв. 
Прогноза  

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

Приходи  1 792 2 769 3 328 3 917 5 043 

Разходи 1 752 2 707 3 253 3 829 4 930 

Счетоводна печалба 40 62 75 88 113 

 

Към бизнес плана „Протергиа Енерджи“ С.А. 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, „Протергиа Енерджи“ 

С.А. ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното заявление. След преглед и анализ на подадените документи е установено, че 

те отговарят на изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 3 за издаване на 

лицензии. Също така може да се допълни, че елементите на този бизнес плана са 

разгледани и приети с решението за издаване на лицензия на дружеството. 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, ал. 5 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 

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

Покупна цена за износ лв./MWh 500,00 515,00 530,00 546,00 563,00 

Продажна цена за износ лв./MWh 511,51 526,90 542,70 558,90 575,70 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 3 504 5 255 6 132 7 008 8 760 
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21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на 

Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на „Протергиа Енерджи“ С.А. на бизнес план 

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

 М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение: 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Протергиа Енерджи“ С.А. за дейността „търговия с 

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

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  

 

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: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1870 от 15.09.2022г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-1051 от 28.06.2022 г. на „Протергиа Енерджи“ С.А. за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

2.Одобрява бизнес план на „Протергиа Енерджи“ С.А. 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 

членът на Комисията Александър Йорданов. 

 

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

Йорданов - за), от които един глас (Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж 

в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1868 от 15.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Енергама“ АД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, 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-12-00-1315 от 

07.07.2022 г. на „Енергама“ АД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 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). 
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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. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1054 от 30.08.2022 г. „Енергама“ АД е заявило, че в 

представените от дружеството документи, част от административната преписка, се 

съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени са основания и мотиви 

за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, 

който ще бъде засегнат при нейното разкриване. 

„Енергама“ АД счита, че бизнес планът на дружеството, както и страните по 

сключените договори – за наем на офис, за правни и счетоводни услуги, както и 

доставчика на компютърно оборудване и хостинг на домейн, следва да се считат за 

търговска тайна, предвид наличието на договорни ангажименти за конфиденциалност, 

включително за неразкриване на наличието на договорни взаимоотношения, размера на 

търговски отстъпки и други параметри, защитени от договорна конфиденциалност по 

смисъла на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ). Посочените данни 

представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в 

тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 

18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за търговска тайна от 

заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна 

конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията и от представено удостоверение за актуално 

състояние, „Енергама“ АД e акционерно дружество с едностепенна система на 

управление, с ЕИК 206950762, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, 

област София, община Столична, район Триадица, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112, 

офис 3. 

„Енергама“ АД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия 

и енергоносители, въглеводороди, електрическа енергия и всякакви други видове газове, 

както и всяка друга дейност, свързана с търговия на едро с твърди, течни и газообразни 

горива и сходни продукти; информационно проучване, координиране на балансиращи 

групи на пазара на електроенергия; финансиране, проектиране, инвестиции, управление, 

строителство, консултантски и инженерингови услуги, ремонт, реконструкция и 

експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, включително, но не само, за 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и други, свързани с 

инфраструктурни и/или енергийни проекти, след получаване на лиценз или разрешително, 

както и всяка друга дейност, незабранена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер 700 000 (седемстотин хиляди) лева, 

разпределен на 100 (сто) поименни налични акции, всяка една с право на един глас, с 

номинална стойност от 7 000 (седем хиляди) лева. Капиталът е внесен изцяло. 

„Енергама“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Константин 

Константинов Попов, Росен Валентинов Иванов и Любен Пламенов Томов. Дружеството 

се представлява от Константин Константинов Попов, в качеството му на изпълнителен 

директор. 

Видно от горното, „Енергама“ АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ. 
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Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“: 

„Енергама“ АД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

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

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“, 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 4 000 MWh през 2022 г. до 125 000 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 увеличение на печалбата от 407 хил. 

лв. за 2022 г. до 2 130 хил. лв. за 2026 г. 

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

г. е представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  3 657 61 681 42 325 45 069 49 647 

Разходи 3 250 57 367 39 650 42 804 47 517 

Счетоводна печалба 407 4 314 2 675 2 265 2 130 
 

Към бизнес плана „Енергама“ АД 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, „Енергама“ АД ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва М. Трифонов. След преглед и анализ на представените документи в 

заявлението е установено, че те отговарят на изискванията на Закона за енергетиката и  

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

Покупна цена износ лв./MWh 603,09 613,09 360,85 316,94 306,42 

Продажна цена износ лв./MWh 633,09 633,09 380,85 326,94 316,42 

Покупна цена транзит лв./MWh 0 0 360,85 316,94 306,42 

Продажна цена транзит лв./MWh 0 0 380,85 326,94 316,42 

Покупна цена ел. енергия лв./MWh 648,32 679,50 377,87 319,43 294,16 

Продажна цена ел. енергия  лв./MWh 755,97 746,77 417,72 351,15 321,23 

Количества ел. енергия износ MWh 1 000 12 500 17 500 18 500 15 000 

Количества ел. енергия транзит MWh 0 0 1 500 5 500 15 000 

Продажни количества ел. 

енергия 
MWh 4 000 72 000 84 000 106 000 125 000 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 7 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. 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, 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, работната група предлага Комисията да 

обсъди и вземе следните решения: 

 1.Да приеме настоящия доклад; 

 2.Да приеме решение за одобряване на „Енергама“ АД на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

 М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение: 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Одобрява бизнес план на „Енергама“ АД за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  

 

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: 

 

  1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1868 от 15.09.2022г.  относно заявление с вх. № Е-

12-00-1315 от 07.07.2022 г. на „Енергама“ АД за одобряване на бизнес план за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

2.Одобрява бизнес план на „Енергама“ АД за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

 

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

членът на Комисията Александър Йорданов. 

 

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

Йорданов - за), от които един глас (Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж 

в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1869 от 15.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „НЕКА Електрик“ ЕООД за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г., установи следното: 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 
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енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление вх. № Е-12-00-1288 от 

21.06.2022 г. на „НЕКА Електрик“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 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 „НЕКА 

Електрик“ 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 „НЕКА 

Електрик“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 201617444, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, р-н Одесос, бул. „Иван Страцимир“ № 2. 

„НЕКА Електрик“ ЕООД има следния предмет на дейност: Търговия с 

електрическа енергия и енергийни продукти в страната и чужбина, след получаване от 

Комисията за енергийно и водно регулиране на съответната лицензия за търговия с 

електрическа енергия с включени права и задължения на координатор на стандартна и/или 

комбинирана балансираща група, посредничество и консултации в областта на търговията 

с електрическа енергия и други енергийни продукти, разработване и изпълнение на 

проекти в областта на енергетиката, както и всякаква друга търговска дейност, 

незабранена от законите на Република България и за която не се изисква предварително 

разрешение (лицензия), като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква 

разрешение/лицензия, то такава ще бъде извършвана след получаването на 

разрешение/лицензия. 

„НЕКА Електрик“ ЕООД се представлява от управителя Борислав Кирилов 

Панталеев. Капиталът на дружеството е в размер на 301 960 (триста и една хиляди 

деветстотин и шестдесет) лева и е изцяло внесен. 

Предвид горното, „НЕКА Електрик“ 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“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“: 

„НЕКА Електрик“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

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

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“ 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 8 000 MWh през 2022 г. до 137 620 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 увеличение на печалбата от 18 хил. лв. 

за 2022 г. до 203 хил. лв. за 2026 г. 

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

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  3 546 22 341 38 433 50 443 74 151 

Разходи 3 528 22 300 38 309 50 321 73 948 

Финансов резултат 18 41 124 122 203 

Към бизнес плана „НЕКА Електрик“ 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, „НЕКА Електрик“ 

ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва М. Трифонов. И в това заявление след преглед и анализ на постъпилите 

документи към него е установено, че те отговарят на изискванията на Закона за 

енергетиката и Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. 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, 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, работната група предлага на Комисията да 

обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на „НЕКА Електрик“ ЕООД на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

 М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение: 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Одобрява бизнес план на „НЕКА Електрик“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 

2022 г. – 2026 г. 

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  

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

Средна покупна цена лв./MWh 427,28 449,44 472,72 497,15 522,81 

Средна продажна цена  лв./MWh 443,28 465,44 488,72 513,15 538,81 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 8 000 48 000 78 640 98 300 137 620 
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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: 
 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1869 от 15.09.2022г. относно заявление с вх. № Е-

12-00-1288 от 21.06.2022 г. на „НЕКА Електрик“ ЕООД за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

2.Одобрява бизнес план на „НЕКА Електрик“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 

г. – 2026 г. 

 

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

членът на Комисията Александър Йорданов. 

 

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

Йорданов - за), от които един глас (Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж 

в енергетиката. 
 

По т.4. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1871 от 15.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Топливо газ“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, 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-ЗЛР-Л-1057 от 

14.07.2022 г. на „Топливо газ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия 

с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 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 „Топливо газ“ 

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 
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регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Топливо 

газ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 130864186, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Солунска“ № 2. 

„Топливо газ“ ЕООД има следния предмет на дейност: външно и вътрешно 

търговска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен 

транспорт, превоз и транспорт на петролни продукти, търговия с петрол и петролни 

продукти, спедиционна дейност, производство и търговия с промишлени, хранителни, 

селскостопански, битови стоки и всички други търговски дейности, незабранени със 

закон. 

„Топливо газ“ ЕООД се представлява от управителите Боян Пенчев Иванов и Бедо 

Бохос Доганян поотделно. Размерът на капитала на дружеството е 1 005 000 (един милион 

пет и пет хиляди) лева и е изцяло внесен. 

Предвид горното, „Топливо газ“ 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“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“: 

„Топливо газ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

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

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“ 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 30 401 MWh през 2022 г. до 215 566 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 увеличение на печалбата от 190 хил. 

лв. за 2022 г. до 682 хил. лв. за 2026 г. 

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

г. е представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  17 397 48 501 49 850 58 975 77 293 

Разходи 17 207 48 036 49 404 58 485 76 611 

Счетоводна печалба 190 465 446 490 682 
 

Към бизнес плана „Топливо газ“ 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, „Топливо газ“ ЕООД 

ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

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

Средна покупна цена лв./MWh 449,61 418,23 295,04 247,25 239,83 

Средна продажна цена  лв./MWh 463,10 430,77 305,37 257,14 249,43 

Количество търгувана ел. енергия 

общо 
MWh 30 401 89 832 120 267 161 014 215 566 
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електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва М. Трифонов. Аналогично на предходните точки заявлението е разгледано 

и е установено, че то отговаря на изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 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, 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, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на „Топливо газ“ ЕООД на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

 М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение: 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Топливо газ“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 

2022 г. – 2026 г. 

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  

 

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: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1871 от 15.09.2022г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-1057 от 14.07.2022 г. на „Топливо газ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

2.Одобрява бизнес план на „Топливо газ“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 

г. – 2026 г. 

 

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

и членът на Комисията Александър Йорданов. 

 

Решението е взето с два гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 
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Йорданов - за), от които един глас (Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж 

в енергетиката. 
 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

По т.1. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1870 от 15.09.2022г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-1051 от 28.06.2022 г. на „Протергиа Енерджи“ С.А. за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

2.Одобрява бизнес план на „Протергиа Енерджи“ С.А. за дейността „търговия с 

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

По т.2. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1868 от 15.09.2022г.  относно заявление с вх. № Е-12-

00-1315 от 07.07.2022 г. на „Енергама“ АД за одобряване на бизнес план за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

2.Одобрява бизнес план на „Енергама“ АД за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 
 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1869 от 15.09.2022г. относно заявление с вх. № Е-

12-00-1288 от 21.06.2022 г. на „НЕКА Електрик“ ЕООД за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

2.Одобрява бизнес план на „НЕКА Електрик“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 

г. – 2026 г. 
 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1871 от 15.09.2022г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-1057 от 14.07.2022 г. на „Топливо газ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

2.Одобрява бизнес план на „Топливо газ“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 

г. – 2026 г. 
 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1870 от 15.09.2022г. и Решение на КЕВР № БП-42 от 

21.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 28.06.2022 г. на „Протергиа 

Енерджи“ С.А. за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1868 от 15.09.2022г. и Решение на КЕВР № БП-43 от 

21.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-12-00-1315 от 07.07.2022 г. на „Енергама“ АД за 
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одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1869 от 15.09.2022г. и Решение на КЕВР № БП-44 от 

21.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-12-00-1288 от 21.06.2022 г. на „НЕКА 

Електрик“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1871 от 15.09.2022г. и Решение на КЕВР № БП-45 от 

21.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1057 от 14.07.2022 г. на „Топливо газ“ 

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

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

     

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

 А. Йорданов 

 

                               ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

                                                 РОСИЦА ТОТКОВА 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт    
  

    


