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РЕШЕНИЕ  
 
 

№ ПП-002 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-2/2003 г., образувана по заявление с вх. № към ЗЛР-
ЗЧПЛ-25/10.04.2003 г. на “Свилоза” АД за придобиване на статут на привилегирован 
потребител и допълнително събраните данни по преписката, установи следното: 
 

“Свилоза” АД е подало заявление с вх. № към ЗЛР-ЗЧПЛ-25/10.04.2003 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.  

- “Свилоза” АД е представило следните доказателства за изпълнение на условията за 
придобиване на статут на привилегирован потребител; 

- писмо от “НЕК” ЕАД, че дружеството няма неизпълнени задължения към 
електропреносното предприятие към 31.03.2003 г.; 

- справка за годишното си потребление на електрическа енергия през 2002 г., 
подписана от изпълнителния директор на дружеството, за общо годишно потребление 149 
373 870 kWh по производствени единици, както следва: 
 

Завод за целулоза  – 56 946 662 kWh 
Завод за изкуствена коприна  – 58 906 761 kWh 

Обособено спомагателно производство  – 30 962 701 kWh 
Производство на брикети  – 180 649 kWh 

ЗХО  – 1 342 855 kWh 
Други потребители  – 1 034 242 kWh 

ОБЩО  – 149 373 870 kWh 
 

Съгласно чл. 2, ал. 2 и 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 е 
потреблението на електрическа енергия във всички подразделения и обекти на потребителя, 
независимо от тяхното местоположение в страната. Годишното потребление се определя въз 
основа на електрическата енергия, която е използвана през предходната календарна година, 
като се включва и електрическата енергия, произведена от самия потребител за собствени 
нужди. 

От приложената към допълнително заявление с вх. № към ЗЛР-ЗЧПЛ-25/17.04.2003 г. 
от “Свилоза” АД “Структура на управление на дружеството” е видно, че заводът за целулоза, 
заводът за изкуствена коприна, обособеното спомагателно производство и производството на 
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брикети са подразделения на “Свилоза” АД, чието общо потребление на електрическа 
енергия за 2002 г. възлиза на 146, 99 GWh.  “ЗХО” АД и другите потребители са 
самостоятелни юридически лица и съгласно представена справка, подписана от 
изпълнителния директор на “Свилоза” АД, същите са наематели на активи на “Свилоза” АД. 
В представените договори за наем се съдържат клаузи, че разходите за електрическа енергия 
са включени в наемната цена и че монтираните измервателни уреди служат само за контрол 
върху общото годишно потребление, което ще служи за база при определянето на 
съответните елементи от наемната цена за следващата година, а не за търговско мерене и 
продажба на енергия. Съгласно приложеното заявление от изпълнителния директор на 
“Свилоза” АД, дружеството няма да търгува с електрическа енергия, тъй като няма да 
начислява допълнителни надбавки (разходи и печалба) върху покупната цена. 

От изложеното по-горе е видно, че “Свилоза” АД отговаря на критериите за 
придобиване на статут на привилегирован потребител, тъй като има годишно потребление на 
електрическа енергия за 2002 г. 146, 99 GWh и към момента на подаване на заявлението си 
няма неизпълнени задължения към електропреносното предприятие. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 80, ал. 1, т. 7 от Закона за 
енергетиката и енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 
г., изм. и доп., бр. 108 от 2001 г.), чл. 2 и 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.) във връзка със свое решение №ТЕ-001 от 17.12.2002 г., 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 
определя статут на привилегирован потребител за периода от 01.07.2003 г. до 

31.12.2003 г. на “Свилоза” АД, 
 
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Свищов, БУЛСТАТ 814191178 
Ю, данъчен номер 1048502756, регистрирано с решение на Великотърновския окръжен съд 
по ф. д. №1595/1993 г. в рег.1, том 4, стр.112, партида 12. 
 

 


