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Изх. № 12 

15.10.2019 г. 

 

Дo  

г-н Томислав Дончев 

Заместник министър-председател 

бул. „Дондуков” № 1, София 1594 

 

г-жа Tеменужка Петкова 

Министър на енергетиката 

ул. „Триадица" №8, София 1000 

 

г-н Владислав Горанов 

Министър на финансите 

ул. „Раковски” № 102, София 1040 

 

Относно: Решение на Министерски съвет от 11 септември 2019 г. относно даване на мандат 

за преговори по договора за изкупуване на електроенергия на КонтурГлобал Марица Изток 

3 АД. 

 

Уважаеми г-н Дончев, 

Уважаема г-жо Петкова,  

Уважаеми г-н Горанов, 

 

Обръщаме се към вас във връзка с решението 

на Министерски съвет, с което се дава мандат 

на трима членове на кабинета да договорят 

прекратяването на споразумението за 

изкупуване на електроенергия на 

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.  

 

Ръководена от принципите си, Националната 

енергийна камара очаква, че легитимният 

интерес на инвеститорите ще бъде зачетен по 

време на всякакви дискусии за 

We approach you with regard to the published 

decision of the Council of Ministers mandating 

three cabinet members to negotiate the 

termination of the power purchase agreement  

of ContourGlobal Maritsa East 3 AD. 

 

 

Led by its principles, the National Energy 

Chamber expects that the legitimate interest of 

the investors will be respected in any 
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съществуващите дългосрочни договори в 

енергийния сектор. 

 

Също така очакваме, че политиките, 

насочени към дългосрочна сигурност на 

доставките и стабилност на 

електроенергийната системата чрез 

оптимално използване на местни енергийни 

източници, при съблюдаване на 

екологичните изисквания, ще продължат да 

се прилагат. Устойчивата работа на 

стратегически централи е от полза за 

българските потребители, както и за 

регионалната и националната икономика. 

 

Уверяваме ви, че продължаваме да 

подкрепяме усилията за либерализация на 

енергийния пазар чрез осигуряване на 

устойчива среда за всички участници.   

 

discussions on the existing long-term 

agreements in the energy sector.  

 

We also expect that the policies ensuring 

continued security of supply and electrical 

system stability through optimal use of 

indigenous resources in compliance with 

environmental requirements, will remain in 

place.  The sustainable operation of strategic 

power plants will benefit the Bulgarian 

consumers as well as the local and national 

economy.  

 

 

 

We assure you that we will continue to support 

the efforts to advance market liberalization 

while ensuring a sustainable framework for all 

participants. 

 

С уважение,  

 

Sincerely, 

                                                             

 

 

Робърт Дик 

Съпредседател на УС 

Национална енергийна камара 

 

 

Оливие Маркет 

Съпредседател на УС 

Национална енергийна камара 
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