
  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ ФГ – 1 

 

от 16.01.2018 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 16.01.2018 г., след като разгледа доклад с 

вх. № Е-Дк-9 от 11.01.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в 

издадените на „Овергаз мрежи“ АД лицензии за осъществяване на дейността 

„разпределение на природен газ“, установи следното:  

 

 В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

писмо с вх. № Е-15-57-39 от 12.10.2017 г. от „Овергаз Мрежи“ АД, с искане КЕВР да 

поправи очевидна фактическа грешка в издадените на дружеството лицензии за 

осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“. „Овергаз Мрежи“ АД е 

установило наличие на явна фактическа грешка, състояща се в посочен ЕИК 130553432 

вместо правилния ЕИК 130533432, в титулните страници на издадените на дружеството 

лицензии за дейността „разпределение на природен газ“, както следва: лицензия № Л-438-

08 от 30.03.2015 г., лицензия № Л-439-08 от 30.03.2015 г., лицензия № Л-440-08 от 

30.03.2015 г. и лицензия № Л-441-08 от 30.03.2015 г. 

 Във връзка с горното и на основание чл. 62, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), „Овергаз Мрежи“ АД е отправило 

искане КЕВР да коригира допуснатите явни фактически грешки в горепосочените 

лицензии на дружеството. В подкрепа на твърдението си лицензиантът е приложил  

справка от Търговския регистър към Агенция по вписванията.   

 В резултат на направеното проучване на обстоятелствата, във връзка с изложените 

от дружеството твърдения, се установи следното:  

 С Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. на Комисията, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и 

чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и  чл. 9, ал. 1, т. 8 и ал. 3 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), на „Овергаз Мрежи“ 

АД, с ЕИК 130533432, са издадени лицензии за осъществяване на дейността 

„разпределение на природен газ”, както следва: 

- лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за  територията на общини Бургас, 

Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова 

Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав 

Варненчик, Младост и Аспарухово; 

- лицензия № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за територията на общините Асеновград, 

Първомай, Пазарджик и Пещера; 

- лицензия № Л-440-08 от 30.03.2015 г. за територията на общините: Кюстендил, 

Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог; 

- лицензия № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за обособена територия „Дунав” и 

общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, 

Ловеч, Павликени и Левски. 
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 Съгласно чл. 9, ал. 4 от НЛДЕ, лицензията съставлява неразделна част от 

решението на комисията за издаването й.  

 При извършена проверка се установи, че в Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. на 

Комисията и в текстовата част на издадените на „Овергаз Мрежи“ АД лицензии е изписан  

правилно единният идентификационен код (ЕИК) на дружеството, а именно ЕИК 

130533432. В титулните страници на горепосочените лицензии е изписан ЕИК 130553432, 

вместо правилният ЕИК 130533432.  

 Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. на Комисията е индивидуален административен 

акт. Съгласно чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, при осъществяване на правомощията си Комисията 

прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи - 

правилата на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Във връзка с искането за 

поправка на явна фактическа грешка, следва да се има предвид, че ЗЕ не съдържа 

разпоредби, уреждащи отношенията при допусната фактическа грешка в процеса на 

взимане на решението, с оглед което при наличие на такава хипотеза приложим е общият 

режим, уреден в АПК. Съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК, очевидни фактически грешки, 

допуснати в административния акт, се поправят от органа, който го е издал, и след 

изтичане на срока за обжалване, като за поправката се съобщава на заинтересованите 

лица. 

 Поправянето на очевидна фактическа грешка от административния орган, в случая 

КЕВР, предполага разкриване на вече формираната действителна воля, а не изменение на 

административния акт. Видно е, че в конкретния случай е допусната очевидна фактическа 

грешка по смисъла на чл. 62, ал. 2 от АПК, изразяваща се в несъответствие между 

действителната воля в Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. и отразеното в титулните 

страници на лицензии № Л-438-08 от 30.03.2015 г., № Л-439-08 от 30.03.2015 г., № Л-440-

08 от 30.03.2015 г. и № Л-441-08 от 30.03.2015 г., неразделна част от същото. Съгласно 

правната теория и практика, вследствие поправка на очевидна фактическа грешка 

първоначалният индивидуален административен акт и решението за поправяне на 

грешката образуват едно цяло – поправения административен акт. 

 

 С оглед горното, следва да се има предвид, че съгласно чл. 62, ал. 1, т. 8 от НЛДЕ,  

по инициатива на Комисията може да се изменя или допълва лицензия при допусната явна 

фактическа грешка. В решението за изменение или допълнение КЕВР изрично посочва 

необходимостта и целта за предлаганото изменение (чл. 62, ал. 2 от НЛДЕ). В случая 

поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка се извършва поради 

необходимост от привеждане на издадените документи в съответствие с Решение № Л-438 

от 30.03.2015 г. на Комисията и с цел посочване на точните идентификационни данни на 

титуляра на издадените лицензии.   

  

 

Предвид изложеното и на основание чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката във 

връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 62, ал. 1, т. 8 и 

ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,  

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

Поправя допусната очевидна фактическа грешка в титулните страници на 

издадените на „Овергаз Мрежи“ АД: лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за 

осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“, лицензия № Л-439-08 

от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“, 



Стр. 3 от 3 

 

лицензия № Л-440-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение 

на природен газ“ и лицензия № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на 

дейността „разпределение на природен газ“, неразделна част от Решение № Л-438 от 

30.03.2015 г., като вместо ЕИК „130553432“ да се чете ЕИК „130533432“. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Административен съд София - град.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


