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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

ДО 
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н 
БОРИС ВЕЛЧЕВ 

Лична кореспонденция  
На народни представители  

№ 054-09-5/ 17. 02. 2010 г.  

С И Г Н А Л

От Иван Николаев Иванов и Мартин Димитров Димитров Народни 
представители от Парламентарната група на Синята коалиция в 

XLI Народно събрание 

Относно: Достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер и за други 
закононарушения, свързани с реализацията на проект: „Рехабилитация на блокове 
от 1, 2, 3 и 4, и изграждане на СОИ на бл.1-4, и повишаване на мощността на блокове 
5 и 6 в „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД", както и с финансовите резултати на „ТЕЦ 
Марица изток 2" ЕАД. 

Правно основание: чл.127, т. 1,2 и 3 от Конституцията на Република България, 
чл.145, ал.1 от Закона за съдебната власт, чл.208, т.1 от Наказателно-процесуалния 
кодекс 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР, 

Сигнализираме Ви, че са налице достатъчно данни за извършени престъпления от 
общ характер от Георги Петков Христозов - изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица 
изток 2" ЕАД, в качеството му на длъжностно лице, на което по силата на закона са 
възложени правомощия, функции и задачи за полагане на достатъчно грижи за 
ръководството, управлението и запазването на повереното 

София 1169, пя."Народно събрание'*№2, ПГ на Синята коалиция, тел. 988-17-34, факс: 980-28-76, e-mail: pesk@parliarnent.bg
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ДО  
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

С И Г Н А Л 

от Парламентарната група на Демократи за силна България 

СРЕЩУ 

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ ЕГН 600801XXXX, притежаващ л.к.№ 60679XXXX изд. на 
XXXXXг. от МВР гр.Видин, с постоянен адрес, гр.XXXXX – Изпълнителен директор на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 6265 с.Ковачево, община Раднево, 
област Старозагорска, ЕИК 123531939  

ОТНОСНО: Достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер и за други 
закононарушения, свързани с реализацията на проект: „Рехабилитация на блокове от 1, 2, 3 и 4, и 
изграждане на СОИ на бл.1-4, и повишаване на мощността на блокове 5 и 6 в „ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД”, както и с финансовите резултати на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.127, т.1,2 и 3 от Конституцията на Република България, чл.145, 
ал.1 от Закона за съдебната власт, чл.208, т.1 от Наказателно-процесуалния кодекс  

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,  

Сигнализираме Ви, че са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ 
характер от Георги Петков Христозов, в качеството му на длъжностно лице, на което по силата 
на закона са възложени правомощия, функции и задачи за полагане на достатъчно грижи за 
ръководството, управлението и запазването на повереното му имуществото на „ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД (Глава 6, Раздел І от Наказателния кодекс). 

На 31.03.2003г. между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, от една страна като Възложител и и 
МИЦУИ & КО. ЛТД /впоследствие прехвърлен на „Мицуи енергийни проекти” ЕООД, 
собственост на МИЦУИ & КО. ЛТД, като съгласно споразумението за прехвърляне на права 
двете компании стават солидарно отговорни за изпълнението на договора/, като Изпълнител  е 
подписано Договорно споразумение, с предмет: „Рехабилитация на блокове от 1, 2, 3 и 4, и 
изграждане на СОИ на бл.1-4, и повишаване на мощността на блокове 5 и 6 в „ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД”. Договорът влиза в сила след настъпване на предвидените в него условия. 
Ефективната дата на договора е 04.10.2004г., когато се изпълнени всички условия.  

Измененията и допълненията в договора се осъществяват чрез специално предвидена 
процедура наречена Процедура за промяна на заданието. 

Стартиралите процедури за промяна заданието на договор от 31.03.2003 за Рехабилитация 
на Блок 1-4 са както следва: 

Процедура №1 
Предмет – Изграждане на общо варовиково стопанство на Блок 1-6 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Дата на стартиране – 07.10.2004 г. (Приложение №1) 
Получено предложение за промяна – 28.12.2004 (Приложение №2), което увеличава 
стойността на договора с JPY 341 400 000.00 
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Предложението е отхвърлено от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – 07.01.2005 г. (Приложение 
№3) 

Процедура №2 
Предмет – Ревизиране на проектните условия за СОИ 
Инициатор – MITSUI POWER PROJECTS LLC 
Липсва допълнителна информация 

Процедура №3 
Предмет – Изграждане на обща кабелно- тръбна естакада на Блок 1-6 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Дата на стартиране – 05.07.2005 г. 
Получено предложение за промяна – 30.09.2005 г., с което се извършват значително 
количество допълнителни строителни работи без промяна в цената и другите 
условия на договора. 
Всички налични документи са дадени в Приложение №4. 

Процедура №4 
Предмет – Промяна в графика за издаване на приемно- предавателни протоколи 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Дата на стартиране – 17.02.2006 г. (Приложение №5) 
Получено предложение за промяна – 09.05.2006 г. (Приложение №6), с което се скъсява 
срокът за въвеждане на Блок 2 в експлоатация с 2 месеца 
Предложението е прието от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – 16.05.2006 г. (Приложение №7) 

Процедура №5 
Предмет – Промяна в графика плащане по реперни точки 
Инициатор – MITSUI POWER PROJECTS LLC 
Дата на стартиране – 27.04.2006 г. (Приложение №8) 
Предложението цели коригиране на фактическа неточност в графика за плащане. 
Предложението е прието от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – 27.04.2006 г. (Приложение №9) 

Процедура №6 
Предмет – Допълнителна операторска станция на СОИ 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Получено предложение за промяна – 21.06.2006 г. (Приложение №10) 
Липсва допълнителна информация 

Процедура №7 
Предмет – Допълнителни филтри на подкачващи помпи процесна вода 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Получено предложение за промяна – 19.06.2006 г. (Приложение №11) 
Липсва допълнителна информация 

Процедура №8 
Предмет – Вътрешни опори на газоходи на СОИ 1-4 
Инициатор – MITSUI POWER PROJECTS LLC 
Дата на стартиране – 18.06.2006 г. (Приложение №12) 
Предложението е прието от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – (Приложение №13). 
Според тази процедура MITSUI POWER PROJECTS LLC трябва да плати на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД сумата BGN 859 200.00 и да увеличи гаранциите за опорите на 
газоходите с 42 месеца. 

Процедура №9 
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Предмет – Транспортьор ВС-01 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Дата на стартиране – 07.04.2008 г. (Приложение №14) 
Липсва допълнителна информация 

Процедура №10 
Предмет – Промяна в графика за Част 7 и Част 8 (повишаване мощността на блок 5 и 6) 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Дата на стартиране – 11.04.2008 г. 
Получено предложение за промяна – 30.06.2009 г., което увеличава стойността на 
договора с милиони евро. Точно пресмятане е възможно след анализиране на всички 
документи, описани в предложението за промяна. 
Липсва допълнителна информация 
Всички налични документи са дадени в Приложение №15. 

Процедура №11 
Предмет – Промяна в графика за Част 2 (Турбина и Генератор на Блок 3) и Част 3 
(Турбина и Генератор на Блок 4) 
Инициатор – липсва информация 
Дата на издаване нареждане за промяна – 11.07.2008 г. (Приложение №16) 
С настоящото нареждане за промяна се извършва следното: 

• „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД поема ангажимент да върне неустойки в размер на
JPY 259 100 000.00 на MITSUI POWER PROJECTS LLC

• „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД поема ангажимент да заплати всички доказани
разходи по ускорение за Част 2 и Част 3 в неопределен размер

Процедура №12 
Предмет – Промяна в графика за Част 5 (СОИ на Блок 1 и 2 и общи съоръжения) и Част 6 
(СОИ на Блок 3 и 4) 
Инициатор – липсва информация 
Дата на издаване нареждане за промяна – 11.07.2008 г. (Приложение №17) 
С настоящото нареждане за промяна се извършва следното: 

• „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД поема ангажимент да върне неустойки в размер на
JPY 452 847 840.00 на MITSUI POWER PROJECTS LLC

• „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД поема ангажимент да заплати всички доказани
разходи по ускорение за Част 6 и Част 3 в размер до BGN 11 000 000.00

Процедура №13 
Липсва информация 

Процедура №14 
Предмет – Доставка на препоръчителни резервни части за Турбина и Генератор на Блок 1-
4 
Инициатор – MITSUI POWER PROJECTS LLC 
Дата на издаване нареждане за промяна – 23.12.2008 г. (Приложение №18) 
С настоящото нареждане за промяна се извършва следното: 

• „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД поръчва на MITSUI POWER PROJECTS LLC резервни
части на стойност JPY 405 154 425.00 без митнически налози и такси

• „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД поема ангажимент да издаде банкова гаранция в
размер на JPY 405 154 425.00, която да изтече след окончателно плащане или 15
след подписване на нареждането за промяна.
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Процедура №15 
Предмет – Поправка и допълнителни работи по фасада и покрив на машинна зала на Блок 
1-4 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Дата на стартиране – 14.11.2008 г.  
Получено предложение за промяна – 02.12.2008 г., с което се увеличава стойността на 
договора с EUR 1 022 158.40. 
Липсва допълнителна информация 
Всички налични документи са дадени в Приложение №19. 
 

Процедура №16 
Предмет – Преработка проекта на тръбопроводи ЕХСУ на Блок 4 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Дата на издаване нареждане за промяна – 03.12.2008 г. (Приложение №20) 
С настоящото нареждане за промяна „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се ангажира да плати 
JPY 1 000 000.00 след издаване на фактура от Изпълнителя. 

 
Процедура №17 

Предмет – Допълнителна операторска станция и Охладители на генератора 
Инициатор – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Дата на стартиране – липсва информация  
Получено предложение за промяна – 25.03.2009 г. (Приложение №21), с което се 
увеличава стойността на договора с JPY 42 201 000.00. 

 
Към настоящия момента са финализирани и още няколко процедури за промяна на заданието на 
договора, но за тях липсва информация. 
 
I. Правна обосновката на процедурата за промяна в заданието и легитимацията на 

Възложителя /Клиента/ по договора.  
 

Процедурата за промяна в заданието е регламентирана в клаузи 19 и 20 от Общите 
условия на Договорно споразумение от 31.03.2003г. сключено между „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД от една страна като Възложител и МИЦУИ & КО. ЛТД /впоследствие прехвърлен на 
„Мицуи енергийни проекти” ЕООД, собственост на МИЦУИ & КО. ЛТД/, като Изпълнител. 
 
Клаузи имащи отношение към въпроса: 
19. Промяна на поръчките 
19.1 Промените могат да бъдат инициирани от Възложителя по всяко време преди издаването 
на Сертификат за приемане на съответната Част с указания или искане към Изпълнителя да 
представи предложение. Изпълнителят ще извърши и ще бъде обвързан с всяка промяна, освен 
ако Изпълнителят веднага изпрати уведомление до Възложителя, заявявайки (с подробности в 
подкрепа), че (I) Изпълнителят не може веднага да придобие исканите за промяна Стоки; (II) ще 
намали безопасността или стабилността на работата; или (III) ще има обратен ефект върху 
постигане на Гаранциите за изпълнение. При получаване на такова уведомление, Възложителят 
трябва да отмени, потвърди или промени указанието. 
19.2 Изпълнителят може по всяко време да представи на Възложителя писмено предложение, 
което (по мнението на Изпълнителя), при положение че бъде прието, ще (I) ускори 
завършването; (II) ще снижи разходите на Възложителя по изпълнението, поддръжката или 
експлоатацията на работите; (III) ще повиши ефективността или стойността на завършените 
работи за Възложителя; или (ІV) ще бъде от полза за Възложителя по друг начин. 
Предложението трябва да бъде изготвено за сметка на Изпълнителя и трябва да включва 
точките, изброени в под-точка 19.3. (Процедура по промяната). 
19.3 Ако Възложителят изиска предложение преди даването на указания за промяна, 
Изпълнителят трябва да реагира писмено веднага, щом е практически възможно или като посочи 
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причини, поради които не може да се съобрази с изискването (ако случаят е такъв) или като 
представи: 
(а) Описание на предлагания дизайн и/или работа за изпълнение и програма за изпълнението 
му; 
(б) Предложение на Изпълнителя за всякакви необходими модификации на програмата и 
Срока за завършване; и 
(в) Предложение на Изпълнителя за корекция на Договорната цена; 
(г) Влияние върху Гаранциите; 
(д) Влияние върху други условия на Договора. 
Веднага, щом е практически възможно след получаване на такова предложение, Възложителят 
трябва да реагира с одобрение, неодобрение или коментари. Изпълнителят не трябва да забавя 
никоя работа, докато очаква отговора. 
Възложителят трябва да даде на Изпълнителя всяко указание за извършване на промяна, заедно с 
всички изисквания за отразяване на разходите, а Изпълнителят трябва да потвърди получаването 
му. 
При даване на указания или одобрение за промяна, Възложителят трябва да пристъпи към 
договаряне или определяне на корекции към Договорната цена и Графика за плащане. 
20. Изменения на договора 
20.1 Предмет на условията на Клауза 19 от ОУД, промени в или модификация на условията на 
Договора ще се извършват само с писмено допълнение, подписано от двете страни. 
 
 Тази процедура е формализирана чрез бланкови формуляри приложение към Договора и 
наречени Анекси. Чрез размяната на тези Анекси се стига до подписването на двустранно 
споразумение към Договора, както това е предвидено в клауза 20 от ОУ.  

Съгласно клауза 32.1 от ОУ Договорът се тълкува в съответствие със законите в 
Република България. Следователно за всички изменения на така сключения на 31.03.2003г. 
Договор, влязъл в сила на 04.10.2004г.  ще се прилага Закона за обществените поръчки /в сила от 
01.10.2004г./. Това на свой ред означава, че за всички изменения, допълнения и др.модификации 
на договора, които имат за предмет увеличаване на обема на работа /допълнително строителство, 
допълнителни услуги или допълнителни доставки/ не включени в спецификациите и водещи до 
допълнително заплащане извън договорената сума съгласно клауза 2.1 от Договорното 
споразумение от JPY 29 537 196 000.00 (двадесет и девет милиарда петстотин трийсет и 
седем милиона сто деветдесет и шест хиляди японски йени) е необходимо провеждането на 
процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. За всички други изменения, 
които касаят модификации в изпълнението без увеличаване на договорната цена и дори при 
нейното намаляване с цел съкращаване на разходите следва да се счита, че ЗОП не е приложим. 
Това е така, тъй като основната цел на закона е осигуряване на ефективност при разходването на 
средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение 
/чл.1 от ЗОП/. В конкретния случай целта няма да бъде постигната, доколкото не се касае за 
разходването на допълнителни обществени средства извън договорените с търговския договор 
от 2003г. и потвърден с държавна гаранция по експортен кредит предоставен от международна 
финансова институция /JBIC/, след Решение на Министерски съвет и Народното събрание.  

Разбира се незаконосъобразни биха били и всякакви споразумения /в конкретния случай 
Нареждания за промяна/, с които се съкращава, намалява обема на работата /строителство, 
услуги или доставки/ при запазване на договорната цена вместо нейното съответно намаляване, 
както и промени в клаузите на договора необосновано намаляващи отговорността на 
Изпълнителя /отговорност за вреди, неустойки, парични гаранции, гаранционни срокове и др./ 
без очевидна изгода за Възложителя, или клаузи създаващи допълнителни задължения за 
Възложителя. 

В конкретния случай до края на 2007г. от сключените споразумения може да се види, че 
те:  

- или имат за предмет увеличаване обема от работа при запазване на договорната цена 
/кабелно – тръбна естакада Нареждане за промяна № 003/,  
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- или намаляване на срока за въвеждане в експлоатация на Генератора на бл.2 при 
очевидна полза за Възложителя свързана с приходите от продажба на електроенергия 
за сметка на съответното увеличаване на срока за въвеждане на СОИ на бл.1 и 2 без 
разходи за Възложителя / Нареждане за промяна № 004/, 

- или промяна на падежите за плащане в полза на Възложителя / Нареждане за промяна 
№ 005/, 

-  или договаряне на суми за бъдеща компенсация в полза на Възложителя и за сметка 
на Изпълнителя в размер на BGN 859 200 / Нареждане за промяна № 008/. 

Останалите процедури за промяна заданието (в съответствие с наличната информация) не 
са приключили с възлагане на промяна на заданието на договора. 

Нещо повече до края на 2007г. Възложителя е предприел следните действия по 
начисляване, предявяване и изтегляне на неустойки: 

- JPY 180 000 000.00 /1 353 000 евро/ поради некачествени димни вентилатори на бл.1 и 
бл.2 – начислени, предявени, изтеглени; 

- JPY 259 100 000.00 /1 950 000 евро/, представляващи 5 % от стойността на Част 1 
поради забава в предаването на Част 1 “Турбина и Генератор на бл.1 – начислени, 
предявени, изтеглени”; 

- JPY 259 100 000.00 /1 950 000 евро/, представляващи разликата до 10 % от стойността 
на Част 1 поради забава в предаването на Част 1 “Турбина и Генератор на бл.1 – 
начислени, предстоеше предявяване; 

- Отправено бе предупреждение за изтегляне на неустойки за забава в предаването на 
Част 5 “Изграждане на система за десулфуризация на димните газове за Блокове 1 и 2, 
включително общи съоръжения”; 

Не така стои въпросът с подписаните споразумения през 2008 и 2009г. В тях се договаря 
увеличаване на обема на работа, строителство, услуги или доставки с увеличаване на 
договорната цена, което очевидно ощетява Възложителя и е направено в грубо нарушение на 
Закона за обществените поръчки без регламентираната за това процедура и при спазване на 
изискванията. 

 
ІІ.  Фактология на извършените престъпления от общ характер, обуславящи от 

обективна и субективна страна съставите на престъпленията по чл.219 и чл.220 от 
Наказателния кодекс 
 
Само за пример ще бъдат посочени три от подписаните от Георги Петков Христозов 

споразумения, за да се илюстрира грубото нарушение на законите в Република България и 
чудовищните вреди които са нанесени на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, граничещи с малоумие. 
При проверка от страна на Прокуратурата вероятно ще бъдат открити и други такива.  

С Нареждане за промяна № 011, подписано на 11.07.2008г. се извършва 
незаконосъобразно, недопустимо, необосновано и абсолютно неизгодно за Възложителя 
увеличаване в сроковете за въвеждане в експлоатация на Част 2 „Рехабилитация на Турбина и 
Генератор на бл.3” до 31.12.2008г. и Част 3 „Рехабилитация на Турбина и Генератор на бл.4” до 
30.04.2009г. С това Възложителят се лишава от възможността да начисли и усвои от гаранцията 
за изпълнение неустойки за неспазване на сроковете предвидени в договора. Размерът на тези 
неустойки е 10 % от договорната цена, което за двете Части по договора възлиза на JPY 1 036 
400 000.00 /7 800 000 евро/, представляващи имуществена вреда – претърпяна загуба за „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД пропускайки да увеличи патримониума си на законно основание с 
изискуемо, безспорно и ликвидно задължение за неустойка от Изпълнителя. Освен това с тези си 
действия Възложителят се е лишил и от възможността да търси обезщетение за по – големи 
вреди, представляващи претърпени загуби и пропуснати ползи над размера на неустойките. Тези 
по – големи вреди са цената на непроизведената активна електрическа енергия и непредоставена 
разполагаема мощност. 

Нещо повече със същото това споразумение в т.4.1 Възложителя се е ангажирал да 
възстанови вече начислени, предявени и усвоени от гаранцията за изпълнение неустойки в 
размер на JPY 259 100 000.00 /1 950 000 евро/, които са безспорни по силата на договора като 
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обезщетение за вреди, начислени на друго основание за неизпълнението на други дейности 
нямащи нищо общо с този предмет на Нареждане за промяна № 011. С това Възложителят сам си 
е причинил имуществена вреда, състояща се в намаляване на неговия патримониум. 

Абсолютно недоумение буди и т.4.2 от Нареждане за промяна № 011, с която 
Възложителят се е съгласил да възстанови всички разходи поискани от Изпълнителя над 
договорната цена за ускоряване на работата по Част 2 и 3. Без да се лимитира размера на тези 
разходи и без те въобще да бъдат одобряване или проверявани от Възложителя тези разходи 
трябва да бъдат платени на Изпълнителя стига последния да представи документи – договори, 
фактури, оферти, количествено-стойностни сметки или просто искане за плащане. Така на 
практика Георги Петков Христозов е подписал празен чек на Изпълнителя и последния 
може да предяви всичко което пожелае, а Възложителят се е задължил да го плати. Вредите 
които са причинени на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД само с тази точка са огромни и не могат 
предварително да се остойностят докато не се предявят от Изпълнителя от когото зависят.  

С Нареждане за промяна № 012 подписан на 11.07.2008г. се прави отново 
незаконосъобразно, недопустимо, необосновано и абсолютно неизгодно за Възложителя 
увеличаване в сроковете за въвеждане в експлоатация на Част 5 „Изграждане на СОИ на бл.1 и 2, 
включително с общите съоръжения” до 31.12.2008г. и Част 6 „Изграждане на СОИ на бл.3 и 4” 
до 26.11.2009г. Последиците са същите както бе посочено по – горе за Нареждане за промяна № 
011, само че вредите са в още по – големи размери.  Възложителят се е лишил от възможността 
да начисли и усвои от гаранцията за изпълнение неустойки за неспазване на сроковете 
предвидени в договора. Размера на тези неустойки е 10 % от договорната цена, което за двете 
Части по договора възлиза на JPY 1 113 719 600.00 /8 382 000 евро/, представляващи 
имуществена вреда – претърпяна загуба за „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД пропускайки да увеличи 
патримониума си на законно основание с изискуемо, безспорно и ликвидно задължение за 
неустойка от Изпълнителя. С тези си действия Възложителят отново се е лишил и от 
възможността да търси обезщетение за по – големи вреди, представляващи претърпени загуби и 
пропуснати ползи над размера на неустойките. 

Възложителят, с това споразумение в т.4.2, се е ангажирал да възстанови вече 
начислени, предявени и усвоени от гаранцията за изпълнение неустойки в размер на JPY 
452 847 840.00, /3 400 000 евро/, които са безспорни по силата на договора като обезщетение за 
вреди. С това Възложителят сам си е причинил имуществена вреда, състояща се в 
намаляване на неговия патримониум. 

Отново е предвидено в т.4.3 от Нареждане за промяна № 012, че Възложителят ще 
възстанови всички разходи поискани от Изпълнителя над договорната цена за ускоряване на 
работата по Част 6, но не повече от 11 000 000 лева /единадесет милиона лева/. Отново тези 
разходи няма  да бъдат одобрявани или проверявани от Възложителя. Те трябва да бъдат платени 
на Изпълнителя стига последния да представи документи – договори, фактури, оферти, 
количествено-стойностни сметки или просто искане за плащане. Така на практика 
Възложителят е подписал този път чек за BGN 11 000 000.00 на Изпълнителя и последния 
може да го предяви когато пожелае, а Възложителя се е задължил да го плати. Вредите 
които са причинени на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД само с тази точка са огромни.  

Естествено в духа на всичко по – горе в т.4.6 б.”d” на Нареждане за промяна № 012 е 
предвидено, че Изпълнителят може и да не спази дори тези безкрайно увеличени срокове, в 
случай на цитирам „метеорологични условия /вятър, дъжд, температура и др./”. От това следва 
че при всеки вятър, дъжд или просто както е написано при всяка „температура” срока ще се 
удължи и естествено всичко ще бъде „договаряно отделно”, т.е. Възложителят ще продължи да 
си плаща. 

Тук възниква и основателния въпрос доколко лицето определено да представлява и 
управлява дружеството „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД има въобще право да подписва подобни 
споразумения. 

До 18.09.2008г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево е еднолично акционерно 
дружество с едностепенна система на управление – Съвет на директорите. Правата на 
едноличния собственик на капитала се упражняват от Министъра на икономиката и 
енергетиката.  
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С Протокол № 26 от 21.12.2007г. (Приложение №22) от заседанието на Съвета на 
директорите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и с Протокол № РД – 18 – 99/ 21.12.2007г. 
(Приложение №23) на Министъра на икономиката и енергетиката за Изпълнителен директор е 
назначен Георги Петков Христозов. С Решение № 4545 от 27.12.2007г. (Приложение №24) на 
Окръжен съд гр.Стара Загора промяната е вписана в търговския регистър. 

Всички действия описани в Нареждане за промяна № 011 и 012 от 11.07.2008г. безспорно 
представляват извънсъдебна спогодба, с която Възложителя „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е 
опростил на Изпълнителя МИЦУИ & КО. ЛТД /„Мицуи енергийни проекти” ЕООД/ 
задълженията за неустойки и по големи вреди, които може да търси под формата на обезщетение 
по съдебен /арбитражен/ път. С тези споразумения Възложителят предварително е признал 
задължението си и се е съгласил да компенсира Изпълнителя за различни допълнителни 
претенции, които последния може да има, без тези претенции да е необходимо да се доказват 
пред арбитраж и без дори да зависят от одобрението на самия Възложител. Някои от тези 
претенции дори въобще не са определени или ограничени по размер. Следователно тези 
споразумения безспорно са „извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се 
опрощава дълг”. 

Според чл.12, т.12 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала е необходимо предварително разрешение 
от Едноличния собственик на капитал на ЕАД за сключване на съдебна или извънсъдебна 
спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг. 

Съгласно действащия устав вписан в Търговския регистър на 04.03.2008г. чл.20, ал.1, т.18 
(Приложение №25) Едноличния собственик на капитала дава разрешение за сключване на 
съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг. 
Видно от чл.21 на Устава за решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя 
протокол в писмена форма.  

Съгласно чл.32, ал.1, т.17 Съветът на директорите взема решение в писмена форма 
обективирано в протокол, с което прави предложение до Едноличния собственик на капитала за 
сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се 
опрощава дълг.  

В конкретния случай следва да се провери има ли решения на Съвета на директорите на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за одобряване на въпросните споразумения, както и други такива 
подписани през 2008 – 2009г., както и направено ли е предложение за това до Едноличния 
собственик на капитала – Министъра на икономиката и енергетиката. На следващо място 
въпросните споразумения не могат да бъдат подписани преди предварителното писмено 
разрешение за това от Министъра на икономиката и енергетиката, каквото разрешение 
няма. 

С Протокол № РД – 21 - 305 от 18.09.2008г. (Приложение №26) на Министъра на 
икономиката и енергетиката акциите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД са прехвърлени на 
„Български енергиен холдинг” ЕАД. Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията на 25.09.2008г. След тази дата правата на Едноличен собственик на капитала се 
упражняват от „Български енергиен холдинг” ЕАД. Според чл.20, ал.2, т.12 на новия Устав на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД (Приложение №27) вписан в Търговския регистър на 10.11.2008г. за 
сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се 
опрощава вземане спрямо трети лица, разрешение дава „Български енергиен холдинг” ЕАД във 
формата на протокол. 

„Български енергиен холдинг” ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна 
система на управление – Съвет на директорите. Правата на едноличния собственик на капитала 
се упражняват от Министъра на икономиката и енергетиката. По силата на чл.12, т.12 от 
Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 
участие в капитала и по силата на чл.20, ал.2, т.12 от собствения си устав (Приложение №28) 
„БЕХ” ЕАД трябва да иска разрешение от едноличния си собственик за сключване на съдебна 
или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава вземане спрямо 
трети лица. Това е така, тъй като вземанията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД счетоводно са 
вземания на „БЕХ” ЕАД. Доколкото едното дружество е собственик на капитала на другото те са 
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„свързани лица” и съставят консолидиран счетоводен отчет, съгласно изискванията на 
счетоводните стандарти, следователно вземанията респективно опрощаването на дълг се 
отразява в консолидирания баланс на холдинга. 

На следващо място съгласно действащия устав на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД вписан в 
Търговския регистър на 04.03.2008г. в чл.30, ал.2 е предвидено, че при избор на двама 
изпълнителни директори те представляват дружеството при условията на съвместно 
представителство. Същото е потвърдено и в чл.31, ал.2 където е предвидено, че дружеството се 
представлява СЪВМЕСТНО от двамата Изпълнителни директори. Това означава, че всички 
споразумения следва да се подписват от двамата изпълнителни директори независимо от 
разпределението на функциите по между им. В конкретния случай споразуменията са 
подписани само Георги Петков Христозов, а не от двамата действащи Изпълнителни директори 
на дружеството. 

Съгласно чл.21, ал.1, т.19 от Закона за енергетиката Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране разрешава извършването на сделки на разпореждане с имущество, с което се 
упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, 
които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие 
на задлъжнялост на енергийното предприятие. Следователно подписаните споразумения 
Нареждане за промяна № 011 и 012 от 11.07.2008г., доколкото създават огромна 
задлъжнялост на енергийното предприятие, е следвало да бъдат предварително одобрени 
от ДКЕВР с решение. 

 
Меморандум за разбирателство от 07.10.2009г. (Приложение 29) 
 
На 07.10.2009г. между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, от една страна като Възложител по 

Договорно споразумение от 31.03.2003г. с предмет: „Рехабилитация на блокове от 1, 2, 3 и 4, и 
изграждане на СОИ на бл.1-4, и повишаване на мощността на блокове 5 и 6” и от друга страна 
„Мицуи енергийни проекти” ЕООД собственост на МИЦУИ & КО. ЛТД, като Изпълнител по 
цитирания договор, е подписан Меморандум за разбирателство. Меморандумът е с правното 
значение на споразумение за изменение и допълнение на вече подписания договор и за него 
важат всички клаузи. Така подписаният Меморандум е завършващ етап на по – рано започналото 
престъпно действие в стил „Христозов”. Меморандумът е предшестван от Нареждане за промяна 
№ 011, подписано на 11.07.2008г. от лицето Георги Христозов, за което вече стана дума по – 
горе. Процедурата за промяна в заданието е регламентирана в клаузи 19 и 20 от Общите условия 
на горе - цитираното Договорно споразумение от 31.03.2003г. 
 

Меморандумът има за предмет и своя очевидна цел Изпълнителят на Проекта да се 
освободи от всякаква отговорност за забавата в изпълнението на задълженията си, свързани с 
работите по бл.1–4, да си получи обратно всички неустойки, които предходното ръководство на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД законосъобразно и правилно е изтеглило, както и да легитимира 
претендирани допълнителни разходи, които Изпълнителят има намерение да получи от 
собственото си закъснение. 

Съвсем тенденциозно в преамбюла на Меморандума се подчертава подкрепата за 
Проекта, осигурена от Правителството на Република България, в лицето на Министър – 
председателя д-р Бойко Борисов и Министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н 
Трайчо Трайков. Така провелата се среща на 6 –ти и 7-ми октомври 2009г. не може да 
легитимира или обоснове подписването на Меморандума, тъй като българското правителство не 
е страна по така подписания договор, а и за краткото време от както е сформирано, едва ли е 
запознато в детайли с извършените от ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в лицето на 
Георги Христозов престъпни действия довели до огромни по размер и непоправими по характер 
имуществени вреди. Не се крие, обаче, желанието правителството да бъде замесено в 
одобряването на впоследствие подписания Меморандум и по този начин да се придаде тежест и 
легитимация на извършените престъпни договорки. 

Отново в преамбюла се откроява доброжелателното отношение на ръководството на 
Възложителя, състоящо се в отлагане на инструкцията до Мизухо Банк за изтегляне на 
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гаранцията за изпълнение. Не без основание може да се смята, че ръководството на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД е било мотивирано за това от своя „помирител”, небезизвестния „борец 
срещу корупцията” Стефан Гамизов, чието участие ще бъде описано по - долу.  

 
По т.1 от Меморандума „Приемателен протокол /ТОС/ за Блок 3 /Част 2 от 

Договора/” 
С подписването на Приемателен протокол /ТОС/ за Блок 3 на 15.10.2009г., но с дата, 

забележете, 09 ноември 2008г., както това по същия начин е направено за Блок 4 Изпълнителят 
си осигурява следните „ползи”, представляващи вреди за Възложителя: 

- На Изпълнителя няма да бъдат начислени неустойки за забава съгласно клауза 13.1 от 
Специалните условия /СУ/;  

- Срокът за освобождаване на гаранцията за гаранционния срок по клауза 3 СУ /8Б от 
ОУ/ в размер на 7 % от стойността на частта ще бъде 1 г. вместо възможния, съгласно 
клауза 10 от СУ, 5г. гаранционен срок за съоръжения и дори 10 г. за строителни 
конструкции по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.;  

- Ще се счита, че срокът от една година започва да тече не както е предвидено по 
договор (от датата на издаване на сертификата- 15.10.2009г.), а със задна дата, считано 
от 09.11.2008г. (датата на валидиране); 

- След подписване на сертификата Изпълнителят ще получи последните 10 % от цената 
за Част 2, съгласно клауза 11 от СУ на Договора. Тази сума се счита за дължима от 
датата на валидиране на сертификата и Изпълнителят основателно може да има 
претенция за забава в плащането под формата на договорна лихва;  

- След подписване на сертификата гаранцията за изпълнение съгласно клауза 3 от СУ и 
клауза 8А от ОУ на Договора в размер на 10 /десет/ процента от договорната цена ще 
бъде пропорционално намалена по отношение на сумата за Част 2; 

- Издаването на сертификат с дата от 09.11.2008г., преди да са завършени и предадени 
проектите, би нарушило и договора и българското законодателство и води до абсурда 
да се приеме нещо преди да го има. Тези документи са с невярно съдържание или 
неистински. В допълнение Възложителят няма да разполага с никакви механизми да 
изиска от Изпълнителя да изпълни останалата част от договорните си задължения, 
касаещи тази Блок 3, в т.ч. и тези, описани в Меморандума. 

Горното в същата степен и със същите „ползи” за Изпълнителя важи и за издадените по– 
рано от г-н Христозов Сертификати или протоколи за приемане /ТОС/ за Блок 1, за Блок 2 и за 
Блок 4 (Приложение №№ 30, 31 и 32). 

 
По т.2 от Меморандума „Липса на ликвидни щети и липса на теглене на гаранцията 

за изпълнение за Блок 3.” 
Потвърждава се вече договорения с Нареждане за промяна № 011, подписано на 

11.07.2008г., отказ от ликвидни щети, състоящи се в неустойки за неспазване на сроковете 
предвидени в договора. Размерът на тези неустойки е 10 % от договорната цена, което за Част 2 
от договора възлиза на JPY 518 200 000.00 /3 900 000 евро/. Тази сума представлява 
имуществена вреда – претърпяна загуба за „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, който е пропуснал да 
увеличи имуществото си на законно основание с изискуемо, безспорно и ликвидно задължение 
за неустойка от Изпълнителя. Освен това, с тези си действия, Възложителят се е лишил и от 
възможността да търси обезщетение за по– големи вреди, представляващи претърпени загуби и 
пропуснати ползи над размера на неустойките, а именно цената на непроизведената активна 
електрическа енергия и непредоставена разполагаема мощност и то с повишената мощност на 
блока. 

 
По т.3 от Меморандума „Разходи за ускоряване, свързани с предсрочното предаване 

на Блокове 3 и 4 по Договорно споразумение и Нареждане за промяна от 11.07.2008г.” 
Абсолютно недоумение буди т.3 от Меморандума, с която Възложителят се е съгласил да 

възстанови 1 150 000 евро, поискани от Изпълнителя над договорната цена за ускоряване на 
работата по Част 2 и 3. Независимо от общо натрупаното закъснение, съгласно График D към 
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Договора от 31.03.2003г., в размер на повече от 17 месеца за пускане на Блок 3 и съответно  
повече от 12 месеца за Блок 4, се претендират от Изпълнителя и признават от Възложителя 
фиктивни разходи за „ускорение” на работите, които работи очевидно са довели до безвъзвратно 
закъснение, според подписания Договор. 

Още по–необяснимо е защо страните се съгласяват, че така договорената сума за 
ускорение не включва евентуалните бъдещи претенции на подизпълнителите на Изпълнителя 
/като „Атоменергоремонт” АД/. Възложителят няма договор с подизпълнителите и не може да 
приема претенции от тях. Въпреки това, с тази договорка, Изпълнителят си оставя отворена 
възможността да предявява допълнителни разходи за ускорение за Блок 3 и Блок 4. Следва да се 
подчертае, че сумата от 1 150 000 евро са само разходи по административно управление, т.е. това 
са дейностите, извършвани пряко от Изпълнителя. Всички извършени от подизпълнители 
дейности, т.е. дейности, свързани с демонтажни, монтажни и др. работи, които по обем далеч 
надхвърлят работите на Изпълнителя, могат да бъдат претендирани допълнително, като разходи. 
Именно тези допълнителни разходи на подизпълнителите могат многократно да надхвърлят 
сумата от 1 150 000 евро и лесно могат да се докажат с фиктивни фактури за човеко/часове 
работа и натоварване на механизация. 

 
По т.4 от Меморандума „Нареждане за Промяна на заданието за повишаване на 

мощността на Блокове 5 и 6”. 
Абсолютно необосновано и незаконосъобразно страните се договарят да бъдат платени на 

Изпълнителя сумата от 2 500 000 евро допълнителни разходи за повишаване на мощността на 
Блокове 5 и 6. Това е така, тъй като забавата за спиране на Блок 5 и 6 възлиза на 18 месеца и то 
само по вина на Изпълнителя, поради липсата на изготвен и предаден от Изпълнителя работен 
проект. Още повече, че в самия меморандум Изпълнителят признава липсата му, искайки 
съдействие за преглеждането на проекта от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и неговия Консултант. 
Неясен остава въпросът за съдържанието на тези допълнителни разходи и как са доказани.  

Нещо повече, със същата точка в меморандума се признава на Изпълнителя и удължаване 
на срока за изпълнение на работите по Блок 5 и 6, като се фиксират нови дати за спиране на Блок 
6 – 01.01.2010г., а на Блок 5 – 01.08.2010г. Признавайки тези допълнителни разходи и 
споразумявайки се за нови срокове за спиране „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД доброволно се 
отказва да търси неустойки и по – големи щети, състоящи се в цената на непредоставена 
разполагаема мощност и непроизведена активна електрическа енергия с повишената мощност на 
блоковете в резултат на забавата, дължаща се на виновното, противоправно поведение на 
Изпълнителя. 

 
По т.5 от Меморандума „Връщане на сумата за ликвидационни щети за Блок 1”. 
Независимо, че както е посочено в преамбюла на Меморандума същият се отнася до 

нерешените проблеми, свързани с Блокове 3, 4, 5 и 6, с т.5 страните се споразумяват 
Възложителят да възстанови вече начислени, предявени и усвоени от гаранцията за изпълнение 
неустойки в размер на JPY 259 100 000.00/1 950 000 евро/ за Блок 1, които са безспорни по 
силата на договора като обезщетение за вреди, начислени на друго основание и за 
неизпълнението на други дейности, нямащи нищо общо с тези, предмет на Меморандума. С това 
Възложителят сам си е причинил имуществена вреда, състояща се в намаляване на неговия 
патримониум, който той законно е увеличил със законосъобразното и правилно начисляване и 
изтегляне на дължима по договор неустойка. 

Връщането на неустойката за Блок 1 е абсолютно незаконосъобразно, тъй като няма 
подписано Нареждане за промяна, с което да се удължават сроковете за предаване на Блок 1. 
Независимо от това Възложителят е подписал Сертификат/Протокол за предаване на бл.1 /ТОС/ 
на 15.09.2008г., с който считано от 21.09.2007г. се приема Блок 1 от Възложителя. Дори и да се 
вземе предвид така неправомерното приемане със задна дата то като резултат води до 
натрупване на забава съгласно График D към договора от 31.03.2003г. с повече от 6 месеца. Това 
е така , тъй като на 04.03.2007г. е изтекъл срокът за предаване на Част 1 “Турбина и Генератор 
на бл.1”., който срок е определен в Договора на 29 месеца след ефективната дата /04.10.2004г./.  
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Следователно не само, че не трябва да се връщат начислените и изтеглени JPY 259 100 
000.00 /1 950 000 евро/ за Блок 1, които представляват 5 % от стойността на съответната част, 
но трябва да бъдат начислени още 5 %, с които се достига и лимита от 10 % на неустойките по 
клауза 13 от Специалните условия на Договора. Така реално Възложителят се е лишил 
доброволно и напълно неправомерно от сумата в размер на JPY 518 200 000.00 /3 900 000 евро/. 

По т.6 от Меморандума „Необходимо съдействие от МЕП и Тошиба  за 
екзекутивната документация за блокове 3 и 4 и за успешното издаване на Разрешение за 
ползване за Блокове 1, 3 и 4”. 

Очевидно, за да не изглежда едностранен Меморандума, създавайки задължения само на 
Възложителя, подробно и детайлно в т.6 се описват и „задължения” на Изпълнителя. 
Интересното е, че задълженията имат характер на препоръка, декларации или бъдещо несигурно 
намерение. Точки 6.1, 6.2 и 6.3. гласят: „…..МЕП ще предостави бъдещо съдействие…….., 
толкова скоро, колкото е практически възможно”. Съдействието е задължение без съдържание и 
без предмет, което не може да бъде индивидуализирано и доказано, а когато бъде обвързано и с 
възможно най– оптекаемия и неясен срок „толкова скоро, колкото е практически възможно”, 
става очевидна пълната липса на ангажимент и задължение от страна на Изпълнителя. 

Единствените задължения реално предвидени в т.6.2 да се предаде окончателната 
екзекутивна документация за Блок 3 до 15.10.2009г. и в т.6.3 да се предаде екзекутивната 
документация за Блок 4 до 25.10.2005г. не са изпълнени, което Изпълнителят сам признава и в 
протокол от среща, проведена на 12.10.2009г. (Приложение № 33) 

Т.7 от Меморандума представлява едностранно изявление на Изпълнителя, което 
няма характер на споразумение между страните и е безсмислено да се обсъжда. 

По т.8 от Меморандума „Липса на по– нататъшни претенции или финансови искове, 
свързани с Блокове 1 -4”. 

Тази точка отново има за цел да легитимира отказа на Възложителя от всякакви бъдещи 
претенции, искове, неустойки и бъдещи вреди, като разбира се е оставена възможността на 
Изпълнителя да предяви всички претенции, които не са засегнати от настоящия меморандум и да 
предяви претенциите за допълнителни разходи на подизпълнителите /като „Атоменергоремонт” 
АД/. 

Независимо от предоставената възможност за предявяване на гаранционни претенции за 
оборудването в рамките на гаранционните срокове, предвидени в Договорното споразумение, 
трябва да се подчертае, че заявената добросъвестност на Изпълнителя да признае гаранционна 
отговорност е смехотворна. Това е така, тъй като, както стана ясно по – горе, уговореното 
издаване на сертификати/протоколи за приемане /ТОС/ за бл.1, 2, 3, 4 става със задна дата от 
повече от 1 година, а съгласно Договорното споразумение клауза 16.2 от Общите условия, 
гаранционната отговорност на Изпълнителя за съответната част е 12 месеца. С други думи дори 
към датата на подписване на протокола за приемане на всяка съответна част /ТОС/ 
гаранционният срок за тази съответна част е изтекъл. 

Всички действия, предшестващи подписването на Меморандума, както и 
постигнатите в него договорки, имат за цел да доведат до край престъпните намерения на 
Георги Христозов и лицето, оказващо „помирителни услуги”, Стефан Гамизов и умишлено 
да ощетят „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като безскрупулно увеличат стойността на 
договора и минимизират разходи на Изпълнителя, представляващи неустойки и 
обезщетения за неизпълнение. 

III. Ролята на „Ес Джи Инженеринг” ООД и Стефан Тодоров Гамизов като помагач и
подбудител
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Запитване за ролята на „Ес Джи Инженеринг” ЕООД е отправено от „ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД към МИЦУИ & КО. ЛТД на 05.05.2005 (Приложение №34). В резултат на запитването е 
постигнато следното: 

- получен е отговор (Приложение №35), който конкретизира ролята на „Ес Джи 
Инженеринг” ЕООД като консултант на „Мицуи енергийни проекти” ЕООД, имащ 
следните функции: Офис обслужване; обработка на документи; превод; избор, 
управление и координиране на персонала на трите компании; информационни услуги; 
управление на риска в сътрудничеството с местни лица; административни процедури с 
правителствени и съответни местни институции, други (подобни)  

- в протокол от проведена среща между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и „Мицуи 
енергийни проекти” ЕООД (Приложение №36) се вижда, че „Ес Джи Инженеринг” 
ЕООД, освен консултант на Изпълнителя, е и подизпълнител по работите за 
санирането на машинна зала. 

Дружеството „Ес Джи Инженеринг” ЕООД е представлявано от лицето Стефан Тодоров 
Гамизов.  

В тази връзка през 2009г. е сключен договор между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и „ЕС 
ДЖИ И КЪНСЪЛТИНГ” ЕООД, представлявано отново от Стефан Тодоров Гамизов с предмет 
„Извършване на помирителни услуги между страните по договор за рехабилитация на бл.1-4 и 
изграждане на СОИ бл.1-4, с цел избягване провеждането на арбитражно производство и 
осигуряване на успешното приключване на проекта” на стойност 282 000 лева, без ДДС 
(Приложение № 37). 

Повече от очевидно е наличието на конфликт на интереси в две направления: 
- консултант на „Мицуи енергийни проекти” ЕООД подписва договор с „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД за извършване на помирителни услуги между „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД и „Мицуи енергийни проекти” ЕООД 

- като подизпълнител „Ес Джи Инженеринг” ООД изпълнява работите за санирането на 
машинна зала. Същевременно за тези работи има стартирана процедура за промяна 
заданието на договора №15, целяща увеличаване на договора с EUR 1 022 158.40 

Като подизпълнител и консултант на „Мицуи енергийни проекти” ЕООД лицето Стефан 
Гамизов получава изключителни финансови облаги, които очевидно ще трябва да си „заслужи”. 
Той не веднъж е споделял в медийното пространство, че сам е довел тази японска компания в 
България и на него самия се дължи реализацията на този проект, както и че едва ли не той 
задържа японците да не напуснат веднага България. Безспорно това ще го мотивира да защити 
добре интереса им договаряйки с Възложителя /разбирай сам със себе си/ достатъчно добро 
обезщетение за „Мицуи енергийни проекти” ЕООД, за да не заведе последното арбитражно дело 
срещу „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Изпълнителят не разполага нито с време, нито има финансов 
ресурс който да отдели за водене на такова дело, а до края на 2007г. нямаше и правни и 
фактически основания за това. Далеч по изгодно е за японската компания просто да вземе без 
дело това, което иска, а защо не и повече от колкото може да получи. Разбира се всичко това 
минава през безпрецедентно ощетяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

Естествено в преамбюла на Меморандума от 07.10.2009г. е отделено дължимото място на 
факта, че чрез него, с помощта на „помирителя” Стефан Гамизов, се избягват арбитражните 
процедури по клауза 30 от Общите условия на Договора и се продължава „гладкото развитие на 
Проекта”, закъснял с повече от 2 години и надминал значително първоначалната си стойност. 

В допълнение към описаното следва да се добави и допълнителна роля на „Ес Джи 
Инженеринг” ЕООД, като координиращо дружество между консорциум Мицуи-Тошиба и 
потенциални подизпълнители, както е описано в Меморандум за разбирателство (Приложение 
№38). Предполага се, че подобни Меморандуми за разбирателство или договори са сключени и 
между другите подизпълнители на Мицуи и „Ес Джи Инженеринг” ЕООД. А както се вижда от 
т.3 на Приложение №38 единствената им цел е получаване на съответната комисионна от 
координиращото дружество „Ес Джи Инженеринг” ЕООД. 

IV. Финансови претенции от Изпълнителя, вследствие от подписани от Георги Петков
Христозов документи
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В резултат на еднолично подписаните от Георги Христозов и не съгласувани с 
принципала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД Нареждания за промяна са постъпили множество 
искове от страна на „Мицуи енергийни проекти” ЕООД (Приложение 39). Общата стойност на 
исковете може да бъде установена само след извършване на пълна проверка, но дори и само 
описаните по- долу застрашават финансовата стабилност на дружеството. 

Иск, относно закъсняло спиране на Блок 5 и 6 
стойност JPY 400 000 000 

Иск, относно ускорение на работите по СОИ на Блок 3 и 4 
стойност BGN 17 247 375 

(към сумата трябва да се добави още една позиция, чиято стойност не е уточнена) 

Иск, относно ускоряване на работите по рехабилитация на Блок 3 и 4 
стойността не се знае 

Очаква се стойността на исковете да достигне BGN 100 000 000. 

V. Наличие на данни за извършени престъпления по чл.225, ал.4 и 227б, ал.2 от 
Наказателния кодекс 

1. Счетоводна печалба
В съответствие с публикуваните данни, счетоводната печалба на „ТЕЦ Марица изток 2”

ЕАД е BGN 80,7 милиона.  
Счетоводната печалба на дружеството е следствие на одобрената през 2008 година цена

от ДКЕВР, която е с над 15 лева по висока от тази през 2007 година. Необходимо е да бъдат 
сравнени постоянните разходи на дружеството през 2007, 2008 и 2009 година, за да бъде 
направен анализ на постигнатите резултати. При всички случаи, при относително еднакви 
постоянни разходи и при увеличен обем на производство и предоставяна разполагаемост / в 
резултат на въвеждането в работа на блокове 3 и 4 /, със значително по висока цена на доставяна 
електроенергия и предоставена мощност е нормално да бъде показана счетоводна печалба в 
размер на 80 милиона лева. Такава печалба е заложена в такива стойности още през 2005 година 
когато беше създаден финансовият модел на работа на централата / при значително по ниска 
цена/ във връзка с инвестиционните проекти и по изискване на ЕБВР. Интересно е да бъде 
разгледан факта, по какъв начин „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е получил цена от 82 лева 
приведена цена за електроенергия и каква е ролята на тази цена в резултатите на НЕК ЕАД. 
Задълбочен анализ на резултатите на дружеството може да бъде направен само при наличие на 
счетоводни данни с който не разполагаме, на при всички случай е интересно да се види какви са 
стойностите на коефициентите на задлъжнялост и ликвидност на централата. 

Въпроса е дали с действията си Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
не е осъществил състава на престъплението по чл.225, ал.4 от Наказателния кодекс, съставяйки 
неверни сведения или представяйки неверни данни пред ДКЕВР за определяне цената на 
електроенергията. 

2. Краткосрочни задължения
Задължения, следствие от сключени основни договори (договори, възлизащи на

съществена стойност): 
Доставка и монтаж на два броя генератори

Стойност - BGN 33 666 000 
Изграждане на мокър комин на СОИ на Блок 7 и 8

Стойност - BGN 27 142 953 
Повишаване мощността на Блок 7

Стойност - BGN 18 600 000 
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Обследване охраната на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Стойност - EUR 9.4 милиона (по данни от пресата) 

Задължения за плащане на мито и ДДС към „Мицуи енергийни проекти” ЕООД 
Стойност – BGN 9 897 748. 

 
Към гореописаните задължения следва да се добавят и тези, следствие от сключени други 

договори, като общата стойност на задълженията може да достигне BGN 300 000 000. 
 

3. Дългосрочни задължения 
Задължения, свързани с обслужване на кредити от банки. 
Японска банка за международно сътрудничество -  
Европейска банка за възстановяване и развитие 
 

4. Възможни последствия 
Поетите ангажименти (подписани договори и нареждания за промяна), описани в Раздел 

ІІ, както и финансовите претенции на „Мицуи енергийни проекти” ЕООД описани в Раздел ІV 
могат да доведат до следните пагубни ефекти: 

- обявяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в несъстоятелност 
- допълнително превръщане на кредита от ЕБВР в предсрочно изискуем 
 

5.  Неплатежоспособност 
По наша информация в резултат на огромните по размери краткосрочни задължения 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е спрял плащанията по изискуеми, ликвидни и безспорни 
задължения, които има по сключени договори с Изпълнители. Доколкото от спирането на 
плащанията са изминали повече от 30 дни „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е изпаднал във 
фактическа неплатежоспособност, т.е. невъзможност да покрие своите изискуеми задължения. 
Нещо повече очакваните приходи не могат да покрият задълженията, което пък от своя страна 
води до свръхзадлъжнялост. 

Съгласно чл.626, 1 от Търговския закон длъжник, който стане неплатежоспособен или 
свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по 
несъстоятелност. Доколкото дружеството – длъжник „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД не е поискало 
откриване на производство, чрез лицето, което го представлява, от обективна и субективна 
страна Георги Петков Христозов е осъществил състава и на престъплението по чл.227б, ал.2 от 
Наказателния кодекс. 
  
 Уважаеми г-н Главен прокурор, 
 Очакваме да упражните правомощията си предоставени Ви от Конституцията и законите 
страната.  

Моля като вземете предвид горното, на основание чл.208, т.1 от НПК да отчетете 
настоящото като законен повод и предвид изложеното в него да приемете, че са налице 
достатъчно данни за извършено престъпление по смисъла на чл.211, ал.1 от НПК и да образувате 
досъдебно производство срещу: 

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ за извършени престъпления по чл.219, чл.220, чл.225, 
ал.4 и чл.227б, ал.2 от Наказателния кодекс. 

  
 Приложение: 

 
 
 
гр.София    Народни представители: 
….02.2010г.       
        Иван Костов: 
 
        Екатерина Михайлова: 
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        Елиана Масева: 
 
        Веселин Методиев: 
 
        Светослав Малинов: 
 

Евдокия Манева: 
 

        Иван Иванов: 
 
        Димитър Камбуров: 
 
        Васил Паница: 
 
        Атанас Атанасов: 
 
        Евгени Чачев: 
 
        Асен Агов: 
 
        Константин Димитров: 
 















Превод от английски език  

 1

МИЦУИ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ 
 
 
Наш изх. № ME2-COMM-8 
 
ДО: ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД     28 декември 2004  
6265 с. Ковачево 
България 
На вниманието на: г-н Атанас Димитров, 
   Изпълнителен директор 
 
   Г-н Владимир Петров, 
   Ръководител проект  

 
 
Относно: Предложение за промяна 
 
Уважаеми Господа, 
 
Приложено Ви изпращаме следните документи: 

1. Оценка на предложението за промяна на заданието (съгласно Анекс 2) CN-
X-001 

2. Предложение за промяна  (съгласно Анекс 4) CР-X-001 
3. Заявление за промяна на заданието (съгласно Анекс 7) (САр-Х002) 

 
Моля, след получаване, това копие да се подпише и върне веднага на посочения 
по-долу адрес. 
 
 
Потвърждавам получаването на гореспоменатите документи. 

 
 
Дата:   
Получени от:   

С уважение: 
 
Мицуи Енергийни Проекти 
ЕООД 
 
Хидето Асаиши 
Търговски директор 
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МИЦУИ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД 
 
Телефон: България, София 1057 Булбанк АД 
+359-2-971-2840 Бул. “Драган Цанков”36 Банков код: 62176307 
Факс: Интерпред Световен 

търговски център 
Банкова сметка: 
1076533993 

+359-2-973-3193 Офис 411 Съдебна регистрация 
 
Наш изх. № ME2- COMM-370 
ДО: ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД     21 Юни 2006  
6265 с. Ковачево 
България 
На вниманието на: г-н Атанас Димитров,  

          Изпълнителен директор 
 

г-н Владимир Петров, 
Ръководител проект 

Проект за рехабилитация на Блок 1- 4 ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД 
 
Относно: Предложение за промяна на заданието СР-Х-006 – Операторска 
станция   
 
 
Уважаеми господа, 
 
 
Във връзка с ваши писма № 07635 и № 10720 от дата 27.04.2006 г. и 13.06.2006 г. 
с настоящото ви представяме нашето предложение за промяна на заданието.  
Считаме че нашето предложение ще бъде одобрено и се надяваме да получим 
вашите инструкции относно последващите действия по промяна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       С уважение 
       Хидето Асаиши  
       Търговски директор  
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Предложения за промяна на заданието  
 
(1) Наименование на промяната: Допълнително към Операторска станция, СОИ  
(2) Искане за промяна на заданието №: СР-X-006    
(3) Инициатор на промяната: Възложителя  
(4) Кратко описание на промяната: 1(една) допълнителна операторска станция, 

оборудвана с пълен софтуерен пакет, която може да се използва равностойно на 
съществуващите две Операторски станции за СОИ. 

(5) Основания за промяната:. 
(6) Стоки и услуги и/или оборудване №, свързани с исканата промяна: 1(една) 

допълнителна операторска станция, оборудвана с пълен софтуерен пакет (Моля виж 
приложението) 

(7) Чертежи за справка и/или техническа документация за искането на промяна 
 Писмо на МИ2 № 07635 от дата 27.04.2006 г.  
 Писмо на МИ2 № 10720 от дата 13.06.2006 г 
 Общ преглед и Чертеж на Разпределена система за управление (№ F701-A04 рев.0), 
командно табло 12CWA01 до 12CWA04(чертеж № F701-A22 рев.0) 
(8) Оценка увеличението/ намалението цената на Договора в резултат от Предложение за 

промяна на заданието:  
Преки разходи за материал         5,504,634  
Евро 37,620 @ ER -146,322 (01.07.2006 г.)  
(виж приложение VA TECH COP021)  
Основно строително оборудване        0 
Наемане на работна ръка без посредник                                                              0    
Подизпълнител         0 
Непреки разходи за материали и труд      0 
Надзор на обекта         0  
Разходи за заплати на персонала            Часове         Стойност     
Инженер по технологичния процес     0 
Инженер по проекта      10 
Машинен инженери      100 
Доставки       10 
Конструктор      0 
............................................................................................................................................................. 
Общо човекочаса      120   12,000   1,440,000 
 
Допълнителни разходи (компютър, пътуване и т.н.) 
Общо                                                                                                                         6,944,634  
За общо администриране 15%                                                                                             0 
Такси и мита  
Обща сума на разходите за Предложение за промяна на заданието  7,986,329 
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Разходи за подготвяне на оценка за Предложението за промяна на заданието                0 
(9) Допълнително време за завършване, поради Предложение за промяна на заданието: 

без промени по тази точка  
(10) Влияние върху гаранциите: без промени по тази точка 
(11) Влияние върху други условия на Договора: без промени по тази точка 
(12)  Валидност на това предложение:  В срок от 15 дни след получаване на това 

Предложение от Възложителя. 
  (13) Други условия на това Предложение за промяна на заданието:  
(а) Изискваме от Вас да ни уведомите дали приемате, имате забележки или отхвърляте това 
подробно Предложение за промяна на заданието в срок 15 след получаване на това 
Предложение; 
(б) Стойността на всяко намаление/ увеличение ще се взема предвид при актуализиране 
цената на Договора; 
(в) Разходи на Изпълнителя за изготвяне на това Предложение за промяна на заданието:  
 (Забележка): Тези разходи ще се възстановят от Възложителя, в случай че, изпълнителят 
оттегли или отхвърли това Предложение. 
 

  













































































































































































































































Протокол от среща  
12.10.2009 
Място на среща “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
Тема: Нерешени въпроси свързани с рехабилитация на Бл. 1, 3, и 4; повишаване мощността на Бл. 5 и 6  
 

№ Блок Въпрос Коментар Отговорник за 
изпълнение  

срок Забележка 

I. Блок - 1 1. Високи вибрации на 
лагер № 6 

МЕП ще извърши 
отстраняването на високите 
вибрации на лагер № 6 през 
времето на гаранционния 
ремонт. МЕП изискват от 
ТЕЦ-МИ 2 да бъдат уведомени 
1 (един) месец предварително 
за датата на спиране на блока 

МЕП  2010 г. по време на 
гаранционен ремонт 

 

  2. Екзекутивни 
документи за Блок-1 – 
Декларации за 
съответствие за 
кондензатор и дренажен 
бак 

МРРБ с писмо изх. № 70-00-
601/08.10.2009г са 
представили отговор относно 
Декларация за Съответствие за 
дренажен бак и кондензатор 
  

   

  - Декларация за дренажен 
бак 

Съгласно писмото на МРРБ с 
изх. № 70-00-601/08.10.2009г 
задължение на  МЕП е да 
представи декларация за 
съответствие за дренажен бак  
  

МЕП ще се запознае 
с писмото на МРРБ 
и ще представи 
декларация за 
съответствие за 
Дренажен бак 

1. До 1 (един) месец МЕП 
ще предаде декларация за 
съответствие на 
дренажен бак 

 

  - Декларация за 
кондензатор 

ТЕЦ-МИ 2 ще изпрати 
запитване до независим 
надзорен орган във връзка с 
писмото на МРРБ за 
Декларация за съответствие на 

ТЕЦ – МИ 2 До 16.10.2009 ТЕЦ – МИ 
2 да  изпрати писмо 

 



кондензатор 
II. Блок - 3 1. Екзекутивни 

документи за Блок-3 
МЕП не може да спази 
сроковете посочени в 
Меморандума за споразумение 
от 07.10.2009г. подписан 
между “ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД и МЕП 

МЕП  До 15.10.2009 
 МЕП ще предаде  
ревизирани екзекутиви за 
отделните системи на 
тръбопроводите, а до 
30.10.2009 г. ще предаде 
ревизирани екзекутиви за 
общо разположение за 
тръбопроводи и опори и 
подвески 

ТЕЦ – МИ 2 ще 
изпрати отговор 
една седмица след 
30.10.2009г. за 
приемането или 
неприемането на 
екзекутивната 
документация на 
Блок - 3 

  2. КОС, Операторски 
станции 

До 16.10.2009 МЕП ще 
предаде документи и чертежи 
свързани с монтажа на 
операторските станции. След 
запознаването с тези 
документи ТЕЦ – МИ 2 ще 
извърши потвърждаване на 
доставката на операторските 
станции.  

МЕП и  
ТЕЦ - МИ 2 

При планираното 
спиране на Блок 3 

При спирането на 
Блок 3 да се 
извърши 
едновременно 
модифициране на 
КОС, както на 
Блок 1, и да се 
извърши монтаж и 
настройка на 
операторската 
станция 

III. Блок - 4 1. Екзекутивни 
документи за Блок-4 

МЕП не може да спази 
сроковете посочени в 
Меморандума за споразумение 
от  07.10.2009г. подписан 
между “ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД и МЕП 

МЕП  До 25.10.2009 
 МЕП ще предаде  
ревизирани екзекутиви за 
отделните системи на 
тръбопроводите, а до  
10.11.2009 г. ще предаде 
ревизирани екзекутиви за 
общо разположение за 
тръбопроводи и опори и 
подвески 

ТЕЦ – МИ 2 ще 
изпрати отговор 
една седмица след 
10.11.2009г. за 
приемането или 
неприемането на 
екзекутивната 
документация на 
Блок - 4 



  2. КОС, Операторски 
станции 

До 16.10.2009 МЕП ще 
предаде документи и чертежи 
свързани с монтажа на 
операторските станции. След 
запознаването с тези 
документи ТЕЦ – МИ 2 ще 
извърши потвърждаване на 
доставката на операторските 
станции.  

МЕП и  
ТЕЦ - МИ 2 

При планираното 
спиране на Блок - 4 

При спирането на 
Блок - 4 да се 
извърши 
едновременно 
модифициране на 
КОС като на Блок 
1 и да се извърши 
монтаж и 
настройка на 
операторската 
станция 

IV. Блок - 6 Работен проект за Блок - 
6 

МЕП предаде Работен проект 
за Блок 6 с писмо вх. № 
24594/08.10.2009г. 

МЕП  
 

До 22.10.2009 ТЕЦ – МИ 
2 да изпрати коментар 
относно пълнотата на 
работния проект 

 

V. Блок 5 и 
6 

Гаранционни изпитания Ще се провеждат 
допълнителни срещи между 
страните по договорното 
споразумение от 31.03.2003г за 
уточняване на отговорностите 
и задълженията по 
процедурата за гаранционните 
изпитания  

МЕП и  
ТЕЦ – МИ 2 

До 20.11.2009 да се 
приключи въпроса 

 

VI.  Блок 5 и 
6 

Срещи за координиране Да се извършат срещи за 
координиране с представител 
на МЕП по въпроси свързани с 
използването на крановете и 
други ремонтни дейности  

МЕП  
ТЕЦ – МИ 2 
 

20.11.2009г. – 
30.11.2009г. 

Представител на 
МЕП-ТГ 
Хироши Ний 

 
Представители  “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД     Представители МЕП-ТГ 
 
Зам. Изп. Директор         Ръководител Проект  



Инж. Ж. Динчев          инж. С. Ито 
 
Директор Д-я “Експлоатация”        Проектант Тошиба 
Инж. М. Митков          инж. К. Танака 
 
Зам. Директор Д-я Експлоатация 
Инж. Пл. Николов  
 
Зам. Директор Ремонт 
Инж. Ил. Стоянов 
 
Директор Д-я “Инестици” 
Ижн. Ст. Танев 
 
Зам. Директор Д-я “Инвестици” 
Инж. г. Спасов 
 
Нач. Цех “ПТ и СТЕО” 
Инж. Др. Митев 
 
Зам. Р-л Проект Рехабилитация част ТГ 
Инж. Г. василев 













МИТСУИ ПАУЪР ПРОДЖЕКТС 
 
Наш номер: МЕ2-COMM-123 
 
На вниманието на г-н Димитров 
Изпълнителен директор 
 
До г-н Владимир Петров 
Ръководител проект 
 
 
Проект за рехабилитация в ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД 
 
Относно: Функция на „СГ Инженеринг” ООД 
 
 
Уважаеми господа, 
 
Въпреки че искането ви за пояснение ни се струва странно в такъв напреднал етап на 
развитие на горепосочения проект, който факт поражда известно съмнение относно 
действителните подбуди за такова искане, ние ви описваме по-долу законовата рамка 
на функцията на „СГ Инженеринг” ООД, за да бъдете наясно. 
 
Както вие сигурно ще потвърдите, фирмата „СГ ИНженеринг” е ангажирана с проекта 
от самото му начало – в предварителната подготвителна мисия и разговори, 
преговорите по договора и всички последващи действия, свързани с ефективното 
стартиране на проекта. 
 
Понастоящем „С Г Инженеринг” е контрагент на „Митсуи енергийни проекти” ЕООД, 
Тошиба Копорейшън и ИХИ с функция на бизнес съветник и доставчик на услуги в 
следния обем: 

 Офис обслужване; обработка на документи; превод; избор, управление и 
координиране на персонала на трите компании; информационни услуги; 
управление на риска в сътрудничеството с местни лица; административни 
процедури с правителствени и съответни местни институции, други (подобни). 

 
В този ред на разсъждения „СГ ИНженеринг” ООД не е подизпълнител, изискващ 
вашето одобрение, тъй като „попдизпълнител” е фирма, изпълняваща някоя от 
дейностите, предвидени в Общите и Специални условия на Договора (и неговите 
приложения). 
 
Следователно, не само че им е възложено, но ние искаме служителите на „СГ 
Инженеринг” да участват във всички дейности по време на по-нататъшното развитие на 
проекта, в съответствие с възложените им от нас задачи и настояваме те да бъдат 
третирани по същия начин, както нашите и вашите служители, ангажирани с 
поддръжката и офис обслужването. Това са хора, официално назначени от нас за 
подпомагане на нашата дейност ( в съответствие с обхвата на трите договора, 
подписани от тях), за постигане изпълнение на нашите договорни задължения навреме 
и добросъвестно. Всеки опит да бъдат изолирани от процеса на нашата работа по-
нататък ние ще считаме за създаване на препятствия пред изпълнението на проекта. 



Безпредметно е да казваме, че това е неприемливо – съгласно чл.63, ал.1 от българския 
закон за задълженията и договорите, всяка страна по договор е задължена да изпълни 
задълженията си точно и добросъвестно, при спазване на закона, както и да не създава 
пречки пред контрагента за изпълнение на неговите задължения по същия начин. 
 
 
Искрено ваш 
 
МПП 
Йошихито Маруяма 
Главен директор  
 
 
 
 





РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 2” 
МЕСЕЧНА СРЕЩА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
От 27.06.2005 до 30.06.2005   
ОБЩИ ВЪПРОСИ за Обща среща 

 
№ Дневен ред Описание Резултати от дискусията  
6 Дневен ред за среща от 

собственика 
Да се изяснят въпросите по дневния 
ред на МИ2 относно писмо с изх. № 
09938 от 21.06.2005. 

1. Застраховки 
2. Подизпълнител 
3. Схема на доставките 
4. Идеен проект за временните 

байпасни газоходи 

1.МЕП предадоха писмо с изх. № ME2-
COMM-98. МИ2 ще го разгледат и ще 
отговорят по-късно. 
2.МИ2 поискаха обяснение за ролята на 
ЕсДжи Инженеринг и достъпа им до 
договорната документация. МЕП обясниха, 
че ЕсДжи Инженеринг е консултант на 
Мицуи и Ко. от 8 години и извършват 
преводни и транспортни услуги за Мицуи и 
Ко. и за МЕП от края на 2002год. Тези 
факти са известни на МИ2. 
Както бе договорено с изпълнителния 
директор на МИ2 – г-н Атанас Димитров, 
МЕП ще представят писмена информация 
относно функциите и дейностите на ЕсДжи 
Инженеринг. 
МЕП обясниха, че възнамеряват да 
назначат консорциум за подизпълнител по 
работите за санирането на машинна зала, 
част от който ще бъде ЕсДжи Инженеринг. 
ЕсДжи Инженеринг ще изпълняват 
работите по санирането на покрива, тъй 
като строителния отдел на фирмата е 
водеща в този сектор в България. МЕП ще 
представят информация за 
подизпълнителите за одобрение от МИ2. 
3.Обсъдено е под т.7 от дневния ред. 
4. Обсъдено е под т.4 от дневния ред. 
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