РЕШЕНИЕ
№ Л-625
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-1851 от
02.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 28.06.2022 г. на „Протергиа
Енерджи“ С.А. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“,
както и събраните данни от проведеното на 15.09.2022 г. открито заседание по преписката,
установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 28.06.2022 г. на
„Протергиа Енерджи“ С.А. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката
(ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него
е сформирана работна група със заповед № З-Е-1107 от 02.08.2022 г. на председателя на КЕВР.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва да установи,
дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на държава-членка на
Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и финансови възможности,
материални и човешки ресурси, и организационна структура за изпълнение на нормативните
изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в
доклад с вх. № Е-Дк-1851 от 02.09.2022 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 240
от 08.09.2022 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 15.09.2022 г. е
проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е
направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите
по административната преписка, се установи следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние от Атинска търговскопромишлена 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
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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 погоре предмет на дейност.
„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.
Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се
забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.
Видно от приложения Акт за подаване на документ № 17 413, Общият брой акции на
дружеството, т.е. 89 300 обикновени поименни акции са притежавани от „Протергиа
Термоелектрики“ С.А., учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република
Гърция. Общият брой акции на „Протергиа Термоелектрики“ С.А., т.е. 660 000 обикновени
поименни акции, са притежавани от „Митилинеос“ С.А., учредено и съществуващо съгласно
законодателството на Република Гърция. Обикновените поименни акции (142 891 161) на
„Митилинеос“ С.А. са котирани на пазара на ценни книжа на Атинската фондова борса.
Заявителят посочва, че за тези акции е невъзможно да бъдат представени данни с информация за
всички физически лица.
Следните два инвеститорски акаунта в Системата за безналични ценни книжа притежават
повече или равни на 5% от общия брой обикновени акции на дружеството, както се доказва от
приложеното удостоверение с Протокол № 1606 от 09.05.2022 г., издадено от Hellenic Central
Securities Depository:
– „Ферезия“ ЛТД, частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно
законодателството на Република Кипър, притежава 19 201 2019 акции в дружеството (13,438%);
– „Килтео“ ЛТД, частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно
законодателството на Република Кипър, притежава 18 718 330 акции в дружеството (13,100%).
„Ферезия“ ЛТД и „Килтео“ ЛТД са 100% собственост на „Рокалдо“ ЛТД, частно
дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Кипър.
Едноличен собственик на „Рокалдо“ ЛТД е „Емергия Холдингс“ ЛТД, регистрирано като частно
дружество с ограничена отговорност в Република Кипър. „Емергия Холдингс“ ЛТД е 100%
собственост на Евангелос Митилинеос, гражданин на Република Гърция.
Предвид горното, „Протергиа Енерджи“ С.А. е лице с регистрация в друга държавачленка 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.
Въз основа на представените от управителите и членовете на управителните органи на
заявителя декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същите не са
лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда
за престъпление против собствеността или против стопанството. Съгласно приложени
декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ от НЛДЕ се установява също, че заявителят не е в
производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация. След
извършена служебна справка по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява, че на
дружеството не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 от Закона
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за енергетиката е изтекъл, както и са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за
отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ. Следователно не е
налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
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.
Вещни права
Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя
върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните
изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в
настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа
енергия“ липсва енергиен обект.
Срок на исканата лицензия
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Дружеството е обосновало искания срок с оглед реализацията на бизнес концепцията на
„Протергиа Енерджи“ С.А. в България и предвид проведените предварителни проучвания на
българския пазар и опита на заявителя на други европейски електроенергийни пазари.
Предлаганият срок би осигурил реализация както на средносрочните, така и на дългосрочните
планове и намерения на дружеството чрез гарантиране на стабилен паричен поток и оформянето
на естествени стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в
България.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“:
„Протергиа Енерджи“ С.А. ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в
офис, находящ се на ул. „Артемидос“ № 8, в гр. Маруси, Р Гърция, предоставен от дружеството
XXX, което е индиректен едноличен собственик на дружеството заявител. Представен е договор
за предоставяне на управленски и административни услуги, сключен между двете дружества,
както и договор за наем на офис между дружеството XXX и XXX от 14.12.2021 г.
На заявителя са предоставени и следните услуги, необходими за изпълнението на
дейността „търговия с електрическа енергия“:
 IT поддръжка;
 Правни услуги;
 Услуги за управление на риска;
 Финансови услуги;
 Бек офис услуги;
 Счетоводни услуги.
Като най-добра практика в търговските дейности „Протергиа Енерджи“ С.А. посочва, че
използва като счетоводна система SAP система за планиране на ресурсите и управление на
данни, което следва и спазва международните стандарти за финансово отчитане.
Заявителят посочва също, че ще използва изградени комуникационни и информационни
системи за осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия и всеки служител
разполага с настолен компютър, лаптоп, телефон, достъп до факс и интернет за своите цели.
Дружеството ще използва следните технически средства:
 Операционна система – Microsoft Windows 10 Enterprise 64-bit;
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 Версия на Word – Microsoft Word for Office 365 MSO;
 Версия на Excel – Microsoft Excel for Office 365 MSO;
 Тип на сървърите – Cloud O365;
 Тип на антивирусна защита – Symantec SEPM;
 Версия на имейла – Microsoft Outlook for Office 365 MSO;
 Имейл сървър – Exchange online.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от
търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-5611≠1от 14.06.2022 г. ЕСО
ЕАД декларира, че „Протергиа Енерджи“ С.А. е изпълнило изискванията за комуникационно и
компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството
технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна
инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно
договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.
Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че
„Протергиа Енерджи“ С.А. притежава технически възможности и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия
с електрическа енергия“:
Чрез договора, който са сключили по между си, XXX предоставя на заявителя основен
екип от трима търговци, които разполагат с богат опит в сферата на търговията с енергия, които
ще извършват следните дейности:
 Наблюдение на българския и съседни пазари на електроенергия;
 Извършване на анализ и прогнозиране;
 Водене на преговори с други дружества;
 Подаване на оферти и предложения към пазарите;
 Подаване на предложения за планиране до операторите на преносни системи;
 Изпращане на търговски доклади за спазване на нормативните изисквания.
Дружеството посочва, че ще използва достатъчно компетентен и обучен екип, финансови
контролери и отделен екип за управление на риска, за да се увери, че процесите по търговия с
енергия на дружеството се управляват адекватно. Всички ангажирани служители ще бъдат
напълно запознати с правилата и практиките на пазара на електроенергия, за да установят
трайна практика на българския пазар през следващите години. Дружеството възнамерява да
проведе необходимите обучения, които да гарантират спазването на правилата и приложимата
система за търговия на българската независима енергийна борса и електроенергийния системен
оператор.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
може да се приеме, че „Протергиа Енерджи“ С.А. разполага с човешки ресурси и
организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
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):
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„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, който се разглежда в отделно
административно производство. За целите на настоящото производство, представеният бизнес
план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за
изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок.
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:
Показател
Покупна цена за износ

Мярка
лв./MWh

2022 г.
XXX

2023 г.
XXX

2024 г.
XXX

2025 г.
XXX

2026 г.
XXX

Продажна цена за износ

лв./MWh

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

MWh

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Количество търгувана ел.
енергия общо

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.
Приходи
Разходи
Счетоводна печалба

2022 г.
XXX
XXX
XXX

2023 г.
XXX
XXX
XXX

Прогноза
2024 г.
XXX
XXX
XXX

2025 г.
XXX
XXX
XXX

2026 г.
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.
Дружеството е представило удостоверение от 18.05.2022 г. от „Юробанк България“ АД,
според което „Протергиа Енерджи“ С.А. е клиент на банката с открита специална сметка за
обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с
електрическа енергия“, наличността по която към 18.05.2022 г. е XXX лева. Сумата по
специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от
Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на
територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно
представения в Комисията бизнес план. Съгласно удостоверението банката се задължава при
поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по
сметката.
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“.
Правила за работа с потребители на енергийни услуги
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На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за работа
с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата уреждат реда и сроковете за
получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения,
формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на
енергийни услуги получават достъп до тях.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т.
5 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „Протергиа Енерджи“ С.А., 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, лицензия № Л-625-15 от 21.09.2022 г.
за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, за срок от 10 (десет)
години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Протергиа Енерджи“ С.А. правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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