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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№Ц-4 

от  29.01.2014 г. 

 

на закрито заседание, проведено на29.01.2014 г., след разглеждане на Доклад с вх. № Е-

Дк-48/27.01.2014 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение Ц-

43/30.12.203 г.за изменение на утвърдени с Решение № Ц-25/29.07.2013 г. цени на 

електрическа енергия, установи следното: 

С Решение № Ц-43/30.12.2013 г., ДКЕВР е приела изменение на утвърдени с Решение  

№ Ц-25/29.07.2013 г. цени на електрическа енергия. 

След извършена служебна проверка се установи, че в публикуваното Решение № Ц-

43/30.12.2013 г. на ДКЕВР, в крайните цени за битовите клиенти на  

„ЕСП Златни пясъци”ООД,т. VII.12 от Решението, на стр.7, е допусната техническа грешка, 

като сумата от утвърдените цени за енергия по тарифи и цени за мрежови услуги не дава 

посочената в Решението крайна цена за продажба на ел. енергия за битови нужди – ниско 

напрежение, за дневна тарифа. Крайната цена за дневна тарифа на битови потребители 

трябва да бъде в размер на 0,17163лв./кВтч., вместо посочената цена от 

0,17162лв./кВтч.Тази корекция не оказва влияние върху размера на утвърдените 

необходими годишни приходи за първата ценова година от третия регулаторен период на 

“ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД, тъй като е незначителна, в размер само на 9 лв. Това не 

води до промяна на необходимите приходи от 6 578 хил.лв. на дружеството.  

В хода на служебната проверка се установи, че в резултат на закръгляване на изчислителния 

софтуерен продукт, при сумирането на отделните компоненти на цените на електрическата 

енергия на дружеството „ЕСП Златни пясъци” ООД се получава разлика от една единица 

надолу в петия знак след десетичната запетая, в резултат на което, сборът на компонентите, 

влизащи в състава на крайната цена на дружеството не се равнява по стойност на  

посочената в Решението крайна цена за продажба на електрическа енергия на битови 

клиенти по дневна тарифа. 

Извършената промяна на установената техническа грешка в цената за продажба на 

електрическа енергия на битови клиенти при дневна тарифна зона е представена по-долу: 

 

"ЕСП Златни пясъци" ООД 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Утвърдени цени на 

електрическа енергия с 

Решение №43/30.12.2013 г 

Корекция  

Продажба на ел.енергия за битови нужди - ниско напрежение 

1. Две скали     

    в т.ч.  - Дневна 0,17162 0,17163 
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По силата на изричната разпоредба на чл. 36, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) решенията 

на Комисията, с които се утвърждават цените на електрическата енергия са индивидуални 

административни актове. В частта си по т. VII.12, Решение № Ц-43 от 30.12.2013 г. на 

ДКЕВР е индивидуален  административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 3 от АПК. 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. Следва да се има предвид, че ЗЕ не съдържа разпоредби, уреждащи отношенията при 

допусната очевидна фактическа грешка в процеса на взимане на решението, с оглед на 

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

Предвид разпоредбата на 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 не е регламентиран срок за това. 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 съдебната практика, вследствие на поправка на очевидна 

фактическа грешка, първоначалният административен акт (Решение № Ц-43 от 30.12.2013г.) 

и административният акт - решението за поправяне на грешката, образуват едно цяло – 

поправения административен акт. 

Предвид изложеното, на основание чл. 13, ал. 6 от ЗЕ във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК, 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

Поправя допусната очевидна фактическа грешка в т. VII.12 от Решение № Ц-

43/30.12.2013 г. на ДКЕВР, която не се отразява на крайните цени, като вместо числото 

в таблицата по т. VII.12 от Решение № Ц-43/30.12.2013 г.: 

"ЕСП Златни пясъци"ООД 

Показатели 
Крайни цени 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за битови 

нужди - ниско напрежение 

1. Две скали   

вт.ч.  - Дневна 0,17162 

                                    Забележка: Посочените цени са без ДДС 
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да се чете числото, както следва: 

 

"ЕСП Златнипясъци"ООД 

Показатели 
Крайницени 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за битови 

нужди - ниско напрежение 

1. Двескали   

вт.ч.  - Дневна 0,17163 

                          Забележка: Посочените цени са без ДДС 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 
 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         БОЯН БОЕВ 

       

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         ЕМИЛИЯ САВЕВА 

 
 


