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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц-31 

 

от 10.07.2020 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 10.07.2020 г., след разглеждане на доклад с вх. 

№ Е-ДК-593/07.07.2020 г., установи следното: 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е приела Решение № 

Ц-27 от 01.07.2020 г., с което в частта по т. XIX. е определила премии за електрическа 

енергия, произведена от възобновяеми източници от централи с обща инсталирана мощност 

1 MW и над 1 MW.  

След извършена служебна проверка се установи, че след приемането на горепосочения 

административен акт са налице допуснати очевидни фактически грешки, както следва: 

1. В мотивите на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. III., на стр. 44 по т. 

1.1., съответно в диспозитива на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. XIX., на стр. 

60 по т. 1.1. е отразено: „Премия в размер на 122,44 лв./MWh при преференциална цена – 

213,09 лв./MWh, без ДДС, за нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни 

ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и инсталирана 

мощност от 200 kW до 10 000;“. В тази връзка числото „122,44“ не съответства на разликата 

между определената преференциална цена по Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР, в 

размер на 213,09 лв./MWh, без ДДС и прогнозната пазарна цена на електрическата енергия, в 

размер на 90,95 лв./MWh, без ДДС. 

Предвид горното, в мотивите на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. III., на 

стр. 44, т. 1.1., съответно в диспозитива на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. 

XIX., на стр. 60, т. 1.1., следва да се четат: „1.1. Премия в размер на 122,14 лв./MWh при 

преференциална цена – 213,09 лв./MWh, без ДДС, за нисконапорни руслови ВЕЦ, 

деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен 

пад до 30 метра и инсталирана мощност от 200 kW до 10 000;“, съответно „1.1. Премия в 

размер на 122,14 лв./MWh при преференциална цена – 213,09 лв./MWh, без ДДС, за 

нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с 

годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и инсталирана мощност от 200 kW до 10 000;“. 

 

2. В мотивите на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. III., на стр. 46 по т. 

4.2., съответно в диспозитива на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. XIX., на стр. 

61 по т. 3.2., е отразено: „Премия в размер на 71,76 лв./MWh при преференциална цена – 

162,69 лв./MWh, без ДДС, за среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни и 

деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и инсталирана 

мощност над 200 kW до 10 000 kW;“. В тази връзка числото „71,76“ не съответства на 

разликата между определената преференциална цена по Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на 
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КЕВР, в размер на 162,69 лв./MWh, без ДДС и прогнозната пазарна цена на електрическата 

енергия, в размер на 90,95 лв./MWh, без ДДС. 

Предвид горното, в мотивите на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. III., на 

стр. 46, т. 4.2., съответно в диспозитива на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. 

XIX., на стр. 61, т. 3.2., следва да се четат: „4.2. Премия в размер на 71,74 лв./MWh при 

преференциална цена – 162,69 лв./MWh, без ДДС, за среднонапорни деривационни ВЕЦ, 

подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и 

инсталирана мощност над 200 kW до 10 000 kW;“, съответно „3.2. Премия в размер на 71,74 

лв./MWh при преференциална цена – 162,69 лв./MWh, без ДДС, за среднонапорни 

деривационни ВЕЦ, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 

30 до 100 метра и инсталирана мощност над 200 kW до 10 000 kW;“. 

 

3. В диспозитива на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. XIX., на стр. 60 е 

отразено: „XIX. Определя премии за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г., както следва:“. В 

тази връзка посоченият период не съответства на ценовия период, за който КЕВР следва да 

определи премии, а именно: 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.  

Предвид горното, в диспозитива на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. 

XIX., на стр. 60, следва да се чете: „XIX. Определя премии за периода 01.07.2020 г. – 

30.06.2021 г., както следва:“. 

 

В посочените по-горе случаи са налице очевидни фактически грешки, по смисъла на 

чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които намират израз в 

несъответствие между формираната и изразена в административния акт воля. 

Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г. е индивидуален административен акт по смисъла на  

чл. 21, ал. 1 от АПК. Закона за енергетиката (ЗЕ) не съдържа правила за поправка на явна 

фактическа грешка на административен акт, поради което по аргумент от чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, 

в случая следва да намери субсидиарно приложение 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. За поправката на очевидни 

фактически грешки се съобщава на заинтересованите лица. Решението за поправянето 

подлежи на обжалване по предвидения в този кодекс ред. 

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

фактическа грешка, първоначалният административен акт - Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г. 

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

поправения административен акт. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за 

енергетиката, 

  

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Поправя допуснати очевидни фактически грешки в Решение № Ц-27 от 

01.07.2020 г. на КЕВР, както следва: 

 

1. В мотивите на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. III., на стр. 44, т. 

1.1., съответно в диспозитива на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. XIX., на 

стр. 60, т. 1.1., да се четат: „1.1. Премия в размер на 122,14 лв./MWh при 

преференциална цена – 213,09 лв./MWh, без ДДС, за нисконапорни руслови ВЕЦ, 

деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с 

нетен пад до 30 метра и инсталирана мощност от 200 kW до 10 000;“, съответно „1.1. 

Премия в размер на 122,14 лв./MWh при преференциална цена – 213,09 лв./MWh, без 
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ДДС, за нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и 

деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и инсталирана 

мощност от 200 kW до 10 000;“. 

 

2. В мотивите на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. III., на стр. 46, т. 

4.2., съответно в диспозитива на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. XIX., на 

стр. 61, т. 3.2., да се четат: „4.2. Премия в размер на 71,74 лв./MWh при преференциална 

цена – 162,69 лв./MWh, без ДДС, за среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни и 

деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и инсталирана 

мощност над 200 kW до 10 000 kW;“, съответно „3.2. Премия в размер на 71,74 лв./MWh 

при преференциална цена – 162,69 лв./MWh, без ДДС, за среднонапорни деривационни 

ВЕЦ, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 

метра и инсталирана мощност над 200 kW до 10 000 kW;“. 

 

3. В диспозитива на Решение № Ц-27 от 01.07.2020 г., в частта по т. XIX., на стр. 

60, да се чете: „XIX. Определя премии за периода 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г., както 

следва:“. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 14-

дневен срок. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

РОСИЦА ТОТКОВА 


