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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8-10, тел. 02 988 24 98, 02 935 96 13, факс 02 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 18 

от 08.04.2013 г. 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, 

проведено на 08.04.2013 г., след като разгледа доклад № Е-Дк-141 от 01.04.2013 г., установи 

следното: 

 

I. С т. 16 от Решение № Ц-17/28.03.2013 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 23, т. 4, чл. 

30, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 33 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 4 от Наредбата за регулиране на 

цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и чл. 19д от Наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия (НРЦЕЕ), Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

(ДКЕВР, комисията) е определила на „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД считано от 01.04.2013 

г. преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин в 

съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа, както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 296,68 лв./MВтч, в т.ч.:  

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 181,68 лв./MВтч  

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./ MВтч  

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:  

Необходими годишни приходи – 23 958 хил.лв.  

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 73 346 MВтч.  

* Изчисленията са извършени при цена от 88,59 лв./MВтч и прогнозно количество от  

107 596 MВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.  

 

II. С т. 26 от Решение № Ц-17/28.03.2013 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 23, т. 4, чл. 

30, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 33 от ЗЕ, чл. 4 от НРЦТЕ и чл. 19д от НРЦЕЕ, комисията е утвърдила на 

„Доверие Енергетика“ АД считано от 01.04.2013 г. цени на електрическа и топлинна енергия и 

необходими годишни приходи в съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната 

мрежа, както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 162,05 лв./ MWh, в т.ч.:  

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 162,04 лв./ MWh;  

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./ MWh;  

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС –  

96,30 лв./МВтч, 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 586 хил.лв. 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 1 980 МВтч. 

Прогнозни количества продадена топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

2 600 МВтч.  

 

I. При отразяването на цените на електрическата енергия на „В и ВГД Оранжерии 

Петрич“ ООД в Решение № Ц-17/28.03.2013 г. е допусната техническа грешка, като е записана 
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преференциална цена на електрическа енергия без ДДС - 296,68 лв./МВтч, вместо 196,68 

лв./МВтч, съгласно Доклад вх. № Е-Дк-123/18.03.2013 г. на ДКЕВР и ценовата справка на 

дружеството.  

II. При отразяването на необходимите годишни приходи на „Доверие Енергетика“ АД в 

Решение № Ц-17/28.03.2013 г. е допусната техническа грешка, като са записани необходимите 

годишни приходи – 586 хил. лв., вместо 571 хил. лв., съгласно Доклад вх. № Е-Дк-

123/18.03.2013 г. на ДКЕВР и ценовата справка на дружеството.  

 

Решение № Ц-17/28.03.2013 г. на ДКЕВР е индивидуален административен акт по смисъла 

на чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ. Съгласно чл. 13, ал. 6 от ЗЕ при осъществяване на правомощията си 

комисията прилага процесуалните правила предвидени в ЗЕ, а за неуредените в него случаи - 

правилата на АПК.  

Във връзка с изложеното следва да се има предвид, че ЗЕ не съдържа разпоредби, 

уреждащи отношенията при допусната фактическа грешка в административния акт, с оглед на 

което при наличие на такава хипотеза приложим е общият режим, уреден в АПК. Съгласно  

чл. 62, ал. 2 от АПК органът издал административния акт може да поправи очевидна фактическа 

грешка, за което следва да съобщи на заинтересованите лица, като кодексът не регламентира 

срок за поправката. Видно е, че в конкретния случай е налице техническа грешка. Поправянето 

на тази грешка от административния орган (ДКЕВР) предполага разкриване на вече 

формираната действителна воля, а не изменение на административния акт. Съгласно правната 

теория и практика, след такова поправяне първоначалният индивидуален административен акт и 

решението за поправяне на грешката образуват едно цяло – поправения индивидуален 

административен акт. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административно-

процесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 6 от Закона за енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № Ц-17/28.03.2013 г., като т. 16 

от разпоредителната част на решението следва да се чете:  

 

16. „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 196,68 лв./MВтч, в т.ч.:  

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 181,68 лв./MВтч  

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./ MВтч  

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:  

Необходими годишни приходи – 23 958 хил.лв.  

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 73 346 MВтч.  

* Изчисленията са извършени при цена от 88,59 лв./MВтч и прогнозно количество от  

107 596 MВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.  
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2. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № Ц-17/28.03.2013 г., като т. 26 

от разпоредителната част на решението следва да се чете: 

 

26. „Доверие Енергетика“ АД 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 162,05 лв./ MWh, в т.ч.:  

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 162,04 лв./ MWh;  

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./ MWh;  

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС –  

96,30 лв./МВтч, 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 571 хил.лв. 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 1 980 МВтч.  

Прогнозни количества продадена топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

2 600 МВтч.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                      (Евгения Харитонова) 

                                                  

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                                     (Емилия Савева)  

 


