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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
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РЕШЕНИЕ  
 
 

№ ПП-007 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-7/2003 г., образувана по заявление с вх. № 14-25-
3/23.04.2003 г. на “Кремиковци” АД за придобиване на статут на привилегирован 
потребител и допълнително събраните данни по преписката, установи следното: 
 

“Кремиковци” АД е подало заявление с вх. № 14-25-3/23.04.2003 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. 

“Кремиковци” АД е представило следните доказателства за изпълнение на условията 
за придобиване на статут на привилегирован потребител: 

- справка за годишното си потребление на електрическа енергия през 2002 г., 
подписана от изпълнителния директор на дружеството. Съгласно тази справка 
потреблението на електрическа енергия през 2002 г. на “Кремиковци” АД възлиза общо на 1 
191 GWh, в т. ч. собствено производство от ТЕЦ-бруто -330 GWh и закупена електрическа 
енергия от “НЕК” ЕАД – 861 GWh; 

- фактури за закупена електрическа енергия през 2002 г.; 
- споразумителен протокол от 05.07.2002 г. между “Кремиковци” АД и “НЕК” ЕАД. 
Съгласно този споразумителен протокол “Кремиковци” АД се е задължило: 
1. До 05.07.2002 г. да заплати в пълен размер консумираната и начислена по партида 

№101, водена при “НЕК” ЕАД, електрическа енергия за месец юни (провизорно 5 000 000 
лв.) ведно с начислената върху консумираната за този период електрическа енергия лихва; 

2. Считано от месец юли 2002 г. включително, да изплаща ежемесечно консумираната 
и начислявана по партида №101 електрическа енергия заедно със сумата от 1 000 000 лева, 
предназначена за изплащане на изостанали задължения към “НЕК” ЕАД по партида №101.  

Страните са се споразумели също за възможността за изплащане на задължения на 
“Кремиковци” АД по партида №101 чрез: 

- доставка на технологично оборудване от “Кремиковци” АД за “НЕК” ЕАД; 
- прехвърляне собствеността на дълготрайни материални активи от “Кремиковци” АД 

на “НЕК” ЕАД; 
- продажба на стокова продукция от номенклатурата на “Кремиковци” АД за нуждите 

на “НЕК” ЕАД. 
От страна на “Кремиковци” АД не са представени доказателства за изпълнението на 

споразумителния протокол. 
От допълнително събраните по служебен ред документи по преписката: справка от 

електропреносното предприятие за закупената от “Кремиковци” АД електрическа енергия 
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през 2002 г. и писмо с изх. №91-ДК-31/14.05.2003 г., подписано от изпълнителния директор 
на електропреносното предприятие за изпълнение на задълженията на “Кремиковци” АД по 
договора за доставка на електрическа енергия е видно, че заявителят има неизпълнени 
задължения към електропреносното предприятие към 30.04.2003 г. в размер на 70 147 390, 30 
лв., а закупената от дружеството електрическа енергия през 2002 г. е 860,7 GWh. 

С оглед на изложеното, ДКЕР счита че “Кремиковци” АД не отговаря на критерия, 
посочен в чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за достъп на привилегировани 
потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и 
електроразпределителните мрежа за липса на неизпълнени задължения към 
електропреносното предприятие по договори за доставка на електрическа енергия. 
 

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 “Кремиковци” АД, 

 
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, кв. “Ботунец”, 
БУЛСТАТ 831642523, данъчен номер 3225005299, регистрирано с решение на Софийски 
градски съд по ф. д. №28262/1991 г., под № 222, том 6, стр. 2. 
 

 


