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

РЕШЕНИЕ
№ Ц-43
от 03.10.2012 г.
на закрито заседание, проведено на 03.10.2012 г., след разглеждане на доклад с вх.
№ Е-Дк-624/03.10.2012 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка и допълване
на Решение на ДКЕВР № Ц-34/ 26.09.2012 г. установи следното:
С Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г. ДКЕВР е утвърдила цени на природния газ при
продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната
мрежа за IV–то тримесечие на 2012 г.
С т. 3 от диспозитива на посоченото Решение Комисията е утвърдила, считано от
01.10.2012 г. пределни цени за продажба на природен газ от крайните снабдители.
При служебна проверка се установи следното:
В т. 3 от Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г. на стр. 6, позиция №3 „Овергаз Север”АД, в
колона „Битови потребители”, „цена за снабдяване,лв.,/потребител на месец” и на ред „до
5 000м3/год,вкл.”, в колона „Стопански потребители с неравномерно потребление”, колона
„цена за снабдяване,лв.,/потребител на месец” е допусната очевидна фактическа грешка, като
вместо числото 2,82 е записано числото 2,70.
В т. 3 от Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г. на стр. 7, позиция № 5 „Софиягаз”ЕАД, в
колона „Битови потребители”, „цена за снабдяване,лв.,/потребител на месец” и на ред „до
5 000м3/год, вкл.”, в колона „Стопански потребители с неравномерно потребление”, колона
„цена за снабдяване,лв.,/потребител на месец”, като вместо числото 2,81 е записано числото
2,74.
В конкретния случай е налице очевидна фактическа грешка, по смисъла на чл. 62, ал. 2
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), която намира израз в несъответствие между
формираната и изразена в административния акт воля.
В т. 3 от диспозитива на Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г. на ДКЕВР, на стр. 6,
позиция №3 „Овергаз Север”АД, административния орган е пропуснал посочване на
тарифната структура за метанстанциите, намиращи се на лицензионната територия на
дружеството, които са стопански потребители на природен газ. Предвид това, т. 3 от
диспозитива на Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г. на ДКЕВР, на стр. 6, позиция №3 „Овергаз
Север”АД е необходимо да се допълни, като се добави следното:

Пределна продажна цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване [без ДДС]

№

3

Газоразпределително
предприятие

"Овергаз Север"АД
метан станции до 400
000 м3/год, вкл.
метан станции до 1 000
000 м3/год, вкл.
метан станции над 1
000 000 м3/год, вкл.

Стопански потребители с
равномерно потребление

Стопански потребители с неравномерно
потребление

лв./1000 м3

лв./1000
м3

лв./MWh***

861,60

92,61

845,25

90,85

816,25

87,73

лв./MWh***

Цена за
снабдяване,
[лв./потребител
на месец]*

Общественоадминистративни
потребители:учебни,
здравни, социални и
културни заведения

лв./1000
м3

лв./MWh***

Битови потребители

лв./1000
м3

лв./MWh***

Цена за
снабдяване,
[лв./потребител
на месец]*
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В т. 3 от диспозитива на Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г. на ДКЕВР, на стр. 7,
позиция № 5 „Софиягаз”ЕАД административния орган е пропуснал посочване на тарифната
структура за метанстанциите, намиращи се на лицензионната територия на дружеството,
които са стопански потребители на природен газ. Предвид това, т. 3 от диспозитива на
Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г. на ДКЕВР, на стр. 7, позиция № 5 „Софиягаз”ЕАД е
необходимо да се допълни, като се добави следното:

Пределна продажна цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване [без ДДС]

№

5

Газоразпределително
предприятие

"Софиягаз"ЕАД
метан станции до 400 000
м3/год, вкл.
метан станции до 1 000
000 м3/год, вкл.
метан станции над 1 000
000 м3/год, вкл.

Стопански потребители с
равномерно потребление

Стопански потребители с неравномерно
потребление

лв./1000 м3

лв./1000
м3

лв./MWh***

843,92

90,71

833,14

89,55

813,66

87,45

лв./MWh***

Цена за
снабдяване,
[лв./потребител
на месец]*

Общественоадминистративни
потребители:учебни,
здравни, социални и
културни заведения

лв./1000
м3

лв./MWh***

Битови потребители

лв./1000
м3

лв./MWh***

Цена за
снабдяване,
[лв./потребител
на месец]*

В мотивите на Решението административния орган е приел, че съгласно чл. 21 от
Наредбата за регулиране на цените на природния газ, цените, по които крайните снабдители
продават природен газ на потребители, следва да бъдат изменени в съответствие с промяната
на цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа.
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, изр. първо от АПК, преди изтичане на срока за
обжалване административният орган може да отстрани допуснати непълноти в акта.
Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г. на ДКЕВР, в частите касаещи „Овергаз Север”АД и
„Софиягаз”ЕАД са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 3 от
АПК. Съгласно чл. 13, ал. 6 от Закона за енергетиката (ЗЕ) при осъществяване на
правомощията си комисията прилага процесуалните правила предвидени в ЗЕ, а за
неуредените в него случаи правилата на АПК.
Предвид изложеното следва да се има предвид, че ЗЕ, не съдържа разпоредби,
уреждащи отношенията за отстраняване на допуснати непълноти и допусната фактическа
грешка в процеса на взимане на решението, с оглед на което при наличие на такива хипотези
е приложим общият режим, уреден в АПК.
Съгласно чл. 62, ал. 1 от АПК преди изтичане на срока за обжалване
административният орган може да отстрани допуснати непълноти в акта, като за нанесените
промени се съобщава на заинтересованите лица. Решението за допълване подлежи на
обжалване по предвидения в АПК ред.
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 това. Поправянето на тази грешка от административния
орган (ДКЕВР) предполага разкриване на вече формираната действителна воля, а не
изменение на административния акт. За действителната воля може да се преценява по
мотивите към акта. Видно е, че в конкретния случай е налице техническа грешка.
Съгласно правната теория и съдебната практика, вследствие на отстраняване на
непълноти в акта и поправката на очевидна фактическа грешка, първоначалният
административен акт и административният акт - решението за допълване и поправяне на
грешката, образуват едно цяло.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 6 от ЗЕ във връзка с чл. 62, ал.
1 и ал. 2 от АПК

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в т. 3 от Решение № Ц-34 от
26.09.2012 г., като на стр. 6, позиция №3 „Овергаз Север”АД, в колона „Битови
потребители”, „цена за снабдяване,лв.,/потребител на месец” и на ред „до
5 000м3/год,вкл.”, в колона „Стопански потребители с неравномерно потребление”,
колона „цена за снабдяване,лв.,/потребител на месец” вместо числото 2,70 да се чете
2,82.
2. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в т. 3 от Решение № Ц-34 от
26.09.2012 г., като на стр. 7, позиция № 5 „Софиягаз”ЕАД, в колона „Битови
потребители”, „цена за снабдяване,лв.,/потребител на месец” и на ред „до 5 000м3/год,
вкл.”, в колона „Стопански потребители с неравномерно потребление”, колона „цена за
снабдяване,лв.,/потребител на месец”, вместо числото 2,74 да се чете 2,81.
3. Допълва т. 3 от Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г., като на стр. 6, позиция №3
„Овергаз Север”АД , се добавя следното:

Пределна продажна цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване [без ДДС]

№

3

Газоразпределително
предприятие

"Овергаз Север"АД
метан станции до 400
000 м3/год, вкл.
метан станции до 1 000
000 м3/год, вкл.
метан станции над 1
000 000 м3/год, вкл.

Стопански потребители с
равномерно потребление

Стопански потребители с неравномерно
потребление

лв./1000 м3

лв./1000
м3

лв./MWh***

861,60

92,61

845,25

90,85

816,25

87,73

лв./MWh***

Цена за
снабдяване,
[лв./потребител
на месец]*

Общественоадминистративни
потребители:учебни,
здравни, социални и
културни заведения

лв./1000
м3

лв./MWh***

Битови потребители

лв./1000
м3

лв./MWh***

Цена за
снабдяване,
[лв./потребител
на месец]*

4. Допълва т. 3 от Решение № Ц-34 от 26.09.2012 г., като на стр. 7, позиция № 5
„Софиягаз”ЕАД, се добави следното:
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Пределна продажна цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване [без ДДС]

№

5

Газоразпределително
предприятие

"Софиягаз"ЕАД
метан станции до 400 000
м3/год, вкл.
метан станции до 1 000
000 м3/год, вкл.
метан станции над 1 000
000 м3/год, вкл.

Стопански потребители с
равномерно потребление

Стопански потребители с неравномерно
потребление

лв./1000 м3

лв./1000
м3

лв./MWh***

843,92

90,71

833,14

89,55

813,66

87,45

лв./MWh***

Цена за
снабдяване,
[лв./потребител
на месец]*

Общественоадминистративни
потребители:учебни,
здравни, социални и
културни заведения

лв./1000
м3

лв./MWh***

Битови потребители

лв./1000
м3

лв./MWh***

Цена за
снабдяване,
[лв./потребител
на месец]*

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ангел Семерджиев)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Емилия Савева)
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