
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ Ц –013 

от 05.07.2004 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 05.07.2004 г., след като разгледа издаденото от 
нея Решение Ц-008 от 20.05.2003 г., установи следното: 
 

С Решение № Ц-008 от 20.05.2003 г. Държавната комисия за енергийно регулиране 
(ДКЕР) е определила цена от 80 лв./МВтч за ВЕЦ с горен изравнител, който позволява 
непрекъсната работа на централата с номинална мощност повече от два часа в 
денонощието, съответно с горен изравнител, позволяващ непрекъсната работа с 
номинална мощност повече от два часа в денонощието и с долен изравнител на тези ВЕЦ, 
работещи по зададен от министъра на околната среда и водите месечен график за ползване 
на водите на комплексните и значими язовири. В случая е налице несъответствие между 
формираната от комисията воля и нейното външно изразяване в писмения текст на 
постановеното решение. Това противоречие се дължи на пропуск, като в диспозитива на 
решението не е уточнено, че в определената цена не се включва данък добавена стойност. 
Този пропуск представлява очевидна фактическа грешка по смисъла на чл.18, ал.2 от 
Закона за административното производство(ЗАП) и подлежи на поправяне от органа, 
издал акта, без ограничение във времето. Наличието на несъответствие между отразеното 
в диспозитива и действителното положение следва да се коригира, като в края на 
диспозитива  се е добави следното “ … В цената не е включен данък добавена стойност”. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл.18, ал.2 от ЗАП и чл. 13, ал. 2 от 
Закона за енергетиката, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Извършва поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Ц-008 от 
20.05.2003 г., като в края на диспозитива се добавя следният текст “ … В цената не е 
включен данък добавена стойност”. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок. 
 

 


