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П Р О Т О К О Л 
 

№ 226 
 

София, 30.08.2022 година 

 

Днес, 30.08.2022 г. от 10:17 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Р. Наков 

– за началник на отдел: „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, М. 

Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ 

и експерти на КЕВР. 

 

Откритото заседание се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на Комисията.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че има 

кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 222 от 25.08.2022 г., т. 3, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения 

Skype.  

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-1021/25.08.2022 г.  

 

На заседанието се явиха: 

• г-н Красимир Ненов – изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица 

Изток 3“ АД; 

• г-н Димитър Петърчев – главен юрисконсулт на „КонтурГлобал Марица 

Изток 3“ АД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1817 от 18.08.2022 г. 

относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 29.03.2022 г. за продължаване срока на 
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лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „КонтурГлобал Марица 

Изток 3“ АД. 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

Маринова, Ивайло Александров, Милен Трифонов, Радослав Наков, Диана Николкова, 

Юлиан Стоянов и Светослава Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по 

т. 3 от Протокол № № 222 от 25.08.2022 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на заявителя „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за участие в днешното 

заседание са пристигнали г-н Красимир Ненов – изпълнителен директор на дружеството и 

г-н Димитър Петърчев, който е главен юрисконсулт на дружество „КонтурГлобал Марица 

Изток 3“ АД. Съгласно процедурата, г-н Ненов, обръщам се към Вас с искане да изразите 

становището на управляваното от Вас дружество по доклада, изготвен от работна група на 

Комисията. Заповядайте, имате думата. Включете си преди това микрофона. 

 

Красимир Ненов – изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ 

АД: 

Благодаря, уважаеми г-н Председател! Нямаме възражения по така изготвения 

доклад. Според нас съответства на заявлението и благодаря за професионалната работа на 

участниците, които са работили по доклада. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Г-н Петърчев? 

 

Димитър Петърчев – главен юрисконсулт на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ 

АД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, запознахме се с 

изготвения доклад от дирекциите „Електроенергетика“, „Топлоенергетика“ и дирекция 

„Правна“ на Комисията. Считаме, че същият е изготвен в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба и в тази връзка с оглед на обстоятелството, че са налице всички 

законови изисквания, молим да уважите така подаденото заявление от „КонтурГлобал 

Марица Изток 3“ АД за продължаване на срока на издадената лицензия за производство на 

електрическа енергия за съответния срок. Представили сме заявление, както и всички 

допълнително поискани документи и информация. В тази връзка, моля да уважите искането 

и да се произнесете с решение в същия смисъл. Благодаря Ви! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Колеги, имате ли въпроси към представителите на „КонтурГлобал 

Марица Изток 3“ АД? Заповядайте, г-н Трифонов! Г-н Милен Трифонов! 

 

М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, 

търговия и пазари“: 

Благодаря, г-н Председател! Уважаеми членове на Комисията, уважаеми 

представители, от името на работната група нямаме допълнителни факти, които са 

постъпили към заявлението, така че поддържаме изводите, посочени в доклада. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Аз считам, че работната група наистина си е свършила много добре 

работата. Ще направя само един кратък коментар, че след като дългосрочният договор за 

изкупуване на електрическа енергия на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е до 2024 г. и 

в 2022 г. ръководството на дружеството иска удължаване на лицензията, това го считам, 
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като предпоставка от Ваша страна за продължаване на дейност на дружествата в 

следващите години, искайки лицензия, която значително надвишава крайния срок на 

договора, който имате към момента за производство на електрическа енергия и съответно с 

дългосрочно изкупуване на електрическа енергия от дружеството. Така ли е г-н Ненов? 

 

Красимир Ненов – изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ 

АД: 

Точно така е, г-н Председател. Намерението на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 

е да продължава да инвестира в електроцентралата, да поддържа на високо ниво нейната 

разполагаемост, надеждност и да продължава централата да допринася за енергийната 

сигурност на България. Благодаря! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря! Колеги, преди да закрия това (трето) открито заседание, искам да 

отбележа за представителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, както и за Комисията, 

че закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение относно 

заявлението на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за продължаване срока на лицензия за 

производство на електрическа енергия, ще се проведе на 08.09.2022 г. Благодаря Ви за 

участието! Колеги, закривам и това заседание. 

 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 08.09.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 29.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за 

производство на електрическа енергия, подадено от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД. 

 

Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-1021/25.08.2022 г. до 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД. 

  
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

................................................. 

  Б. Голубарев      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................                 РОСИЦА ТОТКОВА 

  Д. Кочков 

 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 


