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Р Е Ш Е Н И Е 
№ С-4 

 

от 30.03.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 30.03.2021 г., като разгледа писмо с искане за 

поправка на очевидни фактически грешки в Решение № С-3 от 18.03.2021 г., 

относно издадени на Оранжерии Гимел“ АД, за производствената централа ТЕЦ 

„Оранжерия 200 дка“, сертификати за произход на електрическа енергия, 

произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, 

за периода от 01.02.2021 до 28.02.2021 г. и доклад с вх. № Е-329 от 24.03.2021 г., 

установи следното: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за енергетиката (ЗЕ, обн. ДВ. бр. 107 

от 09.12.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г.) 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) издава, прехвърля и 

отменя сертификати на производителите на електрическа енергия за произход на 

стоката „електрическа енергия“, произведена при комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия. 

Във връзка с открита очевидна фактическа грешка в края на мотивите, 

прехвърляща се и в диспозитива на Решение № С-3 от 18.03.2021 г. (Решението), 

относно издадените електронни сертификати за произход на Оранжерии Гимел“ АД за 

производствената централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ за периода от 1.02.2021 г. до 

28.02.2021 г., КЕВР се самосезира за следното: 

В по-голямата си част от мотивите на Решението, по отношение на тази 

централа, е правилно описанието и изчислението на режимните фактори до абзаца в 

края им (на стр. 38) със заглавие „Информация за количеството нетната електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата и произведено по високоефективен 

комбиниран начин, като дял от цялата Енето“, в който накрая е записано изчислението: 

„3107,329 MWh – 154,813 MWh = 3952,516 MWh – отговаря на цялата Енето.“ 

Правилното изчисление е следното: 

3107,329 MWh – 154,813 MWh = 2952,516 MWh – отговаря на цялата Енето. 

 

Тази фактическа грешка дава отражение върху следните абзаци, записани  

по-нататък в Решението като: 

 

1) В мотивите на Решението (стр. 38-39): 

„• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на  

3952,516 MWh. 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 
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ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 
ЕЕ от 

ВКЕП в 

настоящ 
месец 

Дял нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП над 
квотата от 

решението 

за цени 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП 

по ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ до 

размера на 

квотата 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

за 

компен-
сиране 

от 

ФСЕС 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
01/2021 3236,034 0 няма няма няма няма 3236,034 3236,558 3236 0,558 
02/2021 3952,516 0 няма няма няма няма 3952,516 3953,074 3953 0,074 

 

• От направената справка за м. 02/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 01/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия 

от ВЕКП, която е подадена по електроразпределителната мрежа (експлоатирана от 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД), следва, че на основание чл. 162а те се издават до 

размера на количествата, определени с решение на комисията за определяне на 

преференциални цени на „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ за 

компенсиране, които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец февруари 2021 г. са в размер на 3953 

бр. 
Въз основа на горното следва на „Оранжерии Гимел“ АД, гр. София, за 

централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, с. Братаница, област Пазарджик, да бъдат 

издадени 3953 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, 

като на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 

3953 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който 

се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за нетното 

производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при 

спазване на изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, 

относно всяка единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2021 г. до 

28.02.2021 г.“ 
2) В диспозитива на Решението последния реквизит на сертификата на 

„Оранжерии Гимел“ АД за централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, отнасящ се за 

прехвърлените УИН на СП на ФСЕС (стр. 119): 

„За ФСЕС – от № ЗСК-37-02-21/000000001 до № ЗСК-37-02-21/000003953.“ 

 

Въз основа на извършеното проучване на данните и документите, е 

установено следното: 

• Допусната е фактическа грешка при изчислението на нетната електрическа 

енергия на изхода на централата на дружеството, като нейният верен размер е  

2952,516 MWh. 

 

С оглед на гореизложеното, могат да се направят следните и изводи: 

• Правилният брой сертификати, в размер на 2953 бр., е изчислен и посочен 

неправилно (фактическа грешка) в размер на 3953 бр. в мотивите и диспозитива на 

Решение № С-3 от 18.03.2021 г., като същият брой невярно е отразен и в регистъра на 

сертификатите за цитирания период – т.е. записани са 1000 бр. повече сертификата от 

тези отговарящи на нетната енергия от ВЕКП на изхода на централата, за която се 

издават сертификатите съгласно чл. 163б, ал. 1 от ЗЕ. 

 

• Фактическата грешка следва да бъде поправена на всички места в Решение  

№ С-3 от 18.03.2021 г., по следния начин: 
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1. На стр. 38: 

„3107,329 MWh – 154,813 MWh = 2952,516 MWh – отговаря на цялата Енето.“ 

 

2. На стр. 38-39: 

„• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на  

2952,516 MWh. 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 
ЕЕ от 

ВКЕП в 

настоящ 
месец 

Дял нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП над 

квотата от 

решението 

за цени 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 

ВЕКП 

по ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 

дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 
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фикати 

Дробен 

остатък 

за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 

по ЕРМ до 

размера на 

квотата 

Подаде-

ната 

плюс 

дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  

фикати 

за 

компен-
сиране 

от 
ФСЕС 

Дробен 

остатък за 

следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
01/2021 3236,034 0 няма няма няма няма 3236,034 3236,558 3236 0,558 
02/2021 2952,516 0 няма няма няма няма 2952,516 2953,074 2953 0,074 

 

• От направената справка за м. 02/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 01/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия 

от ВЕКП, която е подадена по електроразпределителната мрежа (експлоатирана от 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД), следва, че на основание чл. 162а те се издават до 

размера на количествата, определени с решение на комисията за определяне на 

преференциални цени на „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ за 

компенсиране, които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец февруари 2021 г. са в размер на 2953 

бр. 

Въз основа на горното следва на „Оранжерии Гимел“ АД, гр. София, за 

централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, с. Братаница, област Пазарджик, да бъдат 

издадени 2953 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, 

като на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 

2953 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който 

се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за нетното 

производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при 

спазване на изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, 

относно всяка единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2021 г. до 

28.02.2021 г.“ 

 

3. На стр. 119 (диспозитива на Решението): 

„За ФСЕС – от № ЗСК-37-02-21/000000001 до № ЗСК-37-02-21/000002953.“ 

 

4. В регистъра за м. 02.2021 г. от „Обобщен файл на всички регистри относно 

издадените и прехвърлени електронни сертификати през 2021 г.“ 

 
Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на КЕВР е индивидуален административен акт 

по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ и чл. 21, ал. 3 от Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК). 

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

прилага процесуалните правила предвидени в ЗЕ, а за неуредените в него случаи - 
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правилата на АПК. 

Във връзка с изложеното следва да се има предвид, че ЗЕ не съдържа 

разпоредби, уреждащи отношенията при допусната фактическа грешка в 

административния акт и издаден въз основа на него документ, с оглед на което при 

наличие на такава хипотеза, приложим е общият режим, уреден в АПК. 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 поправката. Видно е, че в конкретния случай е 

налице допусната техническа грешка, като поправянето на тази грешка от 

административния орган издал акта – КЕВР, предполага разкриване на вече 

формираната действителна воля, обективирана в мотивите на горецитираното решение 

на регулаторния орган, а не изменение по същество на съдържанието на издадения 

административния акт. Съгласно правната теория и практика, след такова поправяне 

първоначалният индивидуален административен акт и решението за поправяне на 

грешката образуват едно цяло – поправения индивидуален административен акт. 

Издаденият въз основа на поправения административен акт удостоверителен документ 

– сертификатите за произход на електрическата енергия, следва да бъдат преиздадени с 

коригираните данни. 

 

 

 

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 очевидна фактическа грешка в Решение № С-3 от 18.03.2021 г, 

като относно „Оранжерии Гимел“ АД за централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ в 

диспозитива на решението, следва да се чете: 

– „За ФСЕС – от № ЗСК-37-02-21/000000001 до № ЗСК-37-02-21/000002953“. 

II. Във връзка с решението по т. I, преиздава Сертификати от  

№ ЗСК-37-02-21/000000001 до № ЗСК-37-02-21/000002953 на „Оранжерии Гимел“ 

АД за централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ с коригираните данни, като същите 

представляват приложение към настоящото решение. 

III. Информацията да бъде публикувана на електронната страница на 

Комисията и коригирана в регистъра на сертификатите, като „Оранжерии 

Гимел“ АД за централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ и Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система да бъдат уведомени за взетото решение. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-

град в 14-дневен срок. 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

           АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ 
                                                Съгл. Заповед № З-ОХ-15/23.03.2021 г. 

    

 

         ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

                 РОСИЦА ТОТКОВА 


