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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Р-001 

от 19.09.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

 на закрито заседание, проведено на 19.09.2011 г. след преглед на приложените 

документи  по преписка № 50/2011 г., образувана по заявление вх. № E-ЗЛР-И-

48/09.08.2011 г. от „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД за изменение на лицензия за 

дейността „производство на електрическа енергия”, доклад вх.№ Е-Дк-

420/01.09.2011г. и събраните данни от проведеното на 13.09.2011 г. открито заседание 

по преписката, установи следното: 

 

           Преписка № 50 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-48/09.08.2011 

г. от „КонтурГлобал Марица изток 3” АД за изменение на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия”, поради промяна на наименованието на 

лицензианта на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във вр. с чл. 58, 

ал. 2, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С 

подаденото заявление дружеството е поискало изменение на лицензия № Р-001-

01/06.02.2002 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия”, 

като бъде променена фирмата на лицензианта от „Енел Марица Изток 3” АД на 

„КонтурГлобал Марица изток 3” АД. 

С решение № Р-001 от 06.02.2002 г. ДКЕВР е издала  лицензия за извършване на 

дейността „производство на електрическа енергия” от ТЕЦ „Марица Изток 3” на 

„Енергийна компания Марица изток III” АД за срок от 20 години, както и разрешение № 

Р–001–02/06.02.2002 г. за разширението му с 64 МВт (бруто) чрез рехабилитация и 

модернизация на централата. 

С решение № Р-001 от 11.09.2006 г., поради направено искане от „Енергийна 

компания Марица изток III” АД на основание § 12, ал. 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за енергетиката, ДКЕВР е преиздала лицензия № Р-001-

01/06.02.2002 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия” 

от ТЕЦ „Марица Изток 3” за срок до 31.03.2023 г., а именно за остатъка от срока на 

нейната първоначална валидност, като е съобразило и даденото със същото решение 

разрешение за модернизация. В последствие дружеството лицензиант е променило 

фирмата си от „Енергийна компания Марица изток III” АД на „Енел Марица Изток 3” АД. 

От представеното Удостоверение № 20110719094712 от 19.07.2011 г. от Агенцията 

по вписванията и от направената служебна справка в Търговския регистър при Агенцията 

по вписванията се установи, че по партидата на дружеството на заявителя са вписани 

следните обстоятелства: 

 На проведеното на 28 юни 2011 г. Общо събрание на акционерите е взето решение, 

с което са приети оставки на  Ренато Мастрояни, Карло Палашано Виламаня и Добрин 

Далов и същите са освободени като членовете на Надзорния съвет и избира за нови такива 

Ернесто Гонзалез, Стефан Дайкърс и Добрин Далов. Членовете на Управителния и 

Надзорния съвет са освободени от отговорност. 
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Видно от извършената служебна справка в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията към настоящия момент членове на Управителния съвет са – Иван Василев 

Йотов, Куинто Ди Фердинандо, Гари Кенет Левсли и Калина Ангелова Карчева. Членове 

на Надзорния съвет са – Красимир Петров Първанов, Добрин Атанасов Далов, Ернесто 

Гонзалез и Стефан Дайкърс.    

Фирмата на дружеството е променена от „Енел Марица Изток 3” АД, което се 

изписва на латиница Enel Maritza East 3 AD на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, което 

се изписва на латиница ContourGlobal Maritsa East 3 AD. 

 Взето е решение за изменение на Учредителния акт на дружеството, отразяващо 

промененото му наименование. 

Съгласно чл. 47, ал. 1, т.4 от НЛДЕ лицензията съдържа наименованието на лицензианта, 

неговото седалище и адрес на управление. Видно от чл. 58, ал. 2 от този нормативен акт, 

производството за изменение и/или допълнение на лицензия се образува по инициатива на 

комисията с решение или по искане на лицензианта. От друга страна, чл. 59, ал.1 от НЛДЕ 

изчерпателно посочва случаите, при които лицензията се изменя или допълва по 

инициатива на комисията, като промяната на наименованието не е в изброените от тази 

норма хипотези. Също така, съгласно чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на 

приложенията по чл. 2, т. 3-8 от този член, не се счита за изменение на лицензията, както 

и НЛДЕ не посочва изрично кое от изброените в съдържанието на лицензията, съгласно 

чл. 47, ал. 1 от НЛДЕ не се счита за нейно изменение. С оглед цитираните разпоредби на 

чл. 59, ал. 1 и чл. 47, чл. 3 от НЛДЕ и по аргумент от противното, промяната във фирмата 

на лицензианта се счита за изменение на лицензията.  

            Заявителят не декларира промяна на техническите критерии, свързани с 

изпълнение на лицензионната дейност. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 4 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя лицензия № Р-001-01/06.02.2002 г., издадена на „Енергийна компания 

Марица изток III” АД („Енел Марица изток 3” АД), като променя наименованието 

на лицензианта от „Енергийна компания Марица изток III” АД („Енел Марица 

изток 3” АД) на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, вписано в Търговския 

регистър на Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 

130020522 със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, област София, 

община Столична, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103, ет. 5. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок от връчването му. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   /Ангел Семерджиев / 

 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  /Емилия Савева / 


