
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 

 
 

стр. 1 от 3 

 

  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП-42 

 

от 21.09.2022 г. 
 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 21.09.2022 г., 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. 
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„Протергиа Енерджи“ С.А. се представлява от Съвет на директорите в състав: 

Динос Бенруби – председател, Йоанис Янакопулос – изпълнителен директор, Йоанис 

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 XXX MWh през 2022 г. до XXX 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 XXX хил. лв. за 

2022 г., която достига до XXX 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  XXX XXX XXX XXX XXX 

Разходи XXX XXX XXX XXX XXX 

Счетоводна печалба XXX XXX XXX XXX XXX 

 

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“. 

 

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, 

 

 

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

Покупна цена за износ лв./MWh XXX XXX XXX XXX XXX 

Продажна цена за износ лв./MWh XXX XXX XXX XXX XXX 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh XXX XXX XXX XXX XXX 



 

София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 
 

стр. 3 от 3 
 

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. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 РОСИЦА ТОТКОВА 


