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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 932 10 13, факс 988 87 82, www.dker.bg 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 

№ ПП-011 от 19.06.2003 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 19.06.2003 г., след като разгледа приложените 
документи по преписка № ПП-11/2003 г., образувана по заявление с вх. № 12-00-
132/13.05.2003 г. на “Оловно-цинков комплекс” АД за придобиване на статут на 
привилегирован потребител и допълнително събраните данни по преписката, установи 
следното: 
 

“Оловно-цинков комплекс” АД е подало заявление с вх. № 12-00-132/13.05.2003 г. с 
искане за придобиване на статут на привилегирован потребител. 

Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за достъп на привилегировани 
потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и 
електроразпределителните мрежи, статут на привилегирован потребител може да придобие 
лице, което има годишно потребление на електрическа енергия не по-малко от 100 GWh през 
предходната календарна година и няма неизпълнени задължения към електропреносното или 
към електроразпределителното предприятие по договори за доставка на електрическа енергия. 

“Оловно-цинков комплекс” АД е присъединено към електроразпределитeлната мрежа 
на “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД и получава електрическа енергия по договор за 
доставка на електрическа енергия с електроразпределителното дружество. 

Като доказателства за изпълнение на изискванията за придобиване на статут на 
привилегирован потребител “Оловно-цинков комплекс” АД е представило: 

- справка за годишното потребление на електрическа енергия през 2000 г., 2001 г. и 
2002 г., подписана от управителя на клон Кърджали на “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД 
и 

- писмо с вх. № 12-00-132/13.06.2003 г., подписано от изпълнителния директор на 
“Електроразпределение-Пловдив” ЕАД, че “Оловно-цинков комплекс” АД няма неизпълнени 
задължения по договора за доставка на електрическа енергия към 10.06.2003 г.  

От представената справка за консумираната от “Оловно-цинков комплекс” АД 
електрическа енергия е видно, че годишното потребление на електрическа енергия на 
дружеството по години е: 

2000 г. – 135 397 581 kWh; 
2001 г. – 127 549 684 kWh; 
2002 г. – 91 936 726 kWh. 
Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за достъп на привилегировани 

потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и 
електроразпределителните мрежи, годишното потребление на електрическа енергия като 
критерий за придобиване на статут на привилегирован потребител се определя въз основа на 
електрическата енергия, използвана през предходната календарна година.  

С оглед на изложеното, “Оловно-цинков комплекс” АД не отговаря на критерия, 
посочен в чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка ал. 3 от Наредбата за условията и реда за достъп на 
привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до 
електропреносната и електроразпределителните мрежи за наличие годишно потребление на 
електрическа енергия не по-малко от 100 GWh през предходната календарна година. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими 
производители на електрическа енергия до електропреносната и 
електроразпределителните мрежи (обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.), 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

отказва да определи статут на привилегирован потребител за периода от 
01.07.2003 г. до 31.12.2003 г. на “Оловно-цинков комплекс” АД, 

 
със седалище и адрес на управление: Република България, гр.Кърджали, бул. “България” 
№127, БУЛСТАТ 000220014, данъчен номер 1096000460, регистрирано с решение на 
Кърджалийски окръжен съд по ф. д. № 57/1989 г., том 1, стр. 26. 
 

 


