
 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 
 

№ ГЛ-196   

 

от  11.08.2014 г. 

 

на закрито заседание, проведено на 11.08.2014 г., след разглеждане на доклад вх. № Е-Дк-

370/08.08.2014 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране установи следното: 

 

С Решение № Пр-Л-196 от 23.07.2014 г. Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР, Комисията) е прекратила лицензия № Л-196-15/12.12.2005 г., издадена  на 

„ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ” ЕООД  за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”. 

„ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ” ЕООД е уведомило Комисията, че в Решение № Пр-Л-196 от 

23.07.2014 г. на ДКЕВР е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на името на 

дружеството, като навсякъде в мотивите му, както и в диспозитива на решението, вместо „ПИ СИ 

СИ ЕНЕРГИЯ” ЕООД е записано “ПИ СИ СИ ” ЕООД.  

В хода на служебната проверка на решението се установи, че е допусната техническа 

грешка и при изписване на фамилията на управителя на „ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ” ЕООД – Йордан 

Антонов Станимиров, като на страница първа, трети абзац, първо изречение вместо 

„Станимиров” е изписано „Странимиров”. 

Решение № Пр-Л-196 от 23.07.2014 г. е индивидуален  административен акт по смисъла на 

чл. 21, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (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. С оглед 

изложеното и предвид факта, че ЗЕ не съдържа материални и процесуални норми, 

регламентиращи поправката на допусната очевидна фактическа грешка в процеса на приемана на 

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

Съгласно 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 отстраняване на несъответствие между формираната от него 

действителна воля и нейното външно изразяване, а не изменение на същата.  

Съгласно правната теория и съдебната практика, вследствие на поправка на очевидна 

фактическа грешка, първоначалният административен акт - Решение № Пр-Л-196 от 23.07.2014 г. 

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

поправения административен акт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предвид гореизложеното и 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 свое Решение № Пр-Л-196 от 

23.07.2014 г., като: 

1. Навсякъде в Решение № Пр-Л-196 от 23.07.2014 г. вместо „ПИ СИ СИ ” ЕООД да 

се чете  „ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ ” ЕООД; 

 

2. В мотивите на Решение № Пр-Л-196 от 23.07.2014 г. на страница 1, трети  абзац, 

първо изречение вместо „Странимиров” да се чете  „Станимиров”. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЯН БОЕВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ЛИЛЯНА ДРАГИЕВА 


