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РЕШЕНИЕ
№ БП-Ц-10
от 23.06.2022 г.
на закрито заседание, проведено на 23.06.2022 г., след разглеждане на Доклад с вх.
№ В-Дк-1052 от 17.06.2022 г. относно допуснати очевидни фактически грешки в Решение
№ БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., установи следното:
С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията) е одобрила бизнес план за развитие на дейността „Водоснабдяване и
канализация” EООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г.,
утвърдила е считано от 01.07.2022 г. цени на водоснабдителните и канализационните услуги за
2022 г. и е одобрила цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.
Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. на КЕВР е прието по заявление с вх. № В-17-22-17 от
01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и
допълнено със заявление с вх. № В-17-22-4 от 08.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-22-18 от
01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни
услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-22-3 от 08.03.2022 г. и от 29.03.2022 г.
След връчване на Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. на „Водоснабдяване и
канализация” EООД, гр. Стара Загора, е постъпила информация от дружеството за допуснати
грешки в таблицата по т. V от диспозитива на решението, по отношение на цената за
утвърждаване след корекция с коефициент Qр2022 за 2022 г. за услугата „доставяне на вода на
друг ВиК оператор“ и за утвърждаване на цена за услугата „доставяне на вода с непитейни
качества“ за 2022 г., каквато услуга дружеството не предоставя.
Във връзка с горното, при служебна проверка се установи, че в Решение № БП-Ц-9 от
09.06.2022 г. на КЕВР, в диспозитива, в частта му по т. V, на стр. 47, в таблицата са допуснати
очевидни фактически грешки, както следва:
1. В таблицата на ред „Доставяне на вода с непитейни качества“ погрешно е посочена
цена за утвърждаване за услугата „доставяне на вода с непитейни качества“, която услуга
дружеството не предоставя.
В мотивите на Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., на стр. 10, раздел І, т. 1.1.
„Изпълнение на изискванията за ВиК оператор“ е прието, че „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр. Стара Загора предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Стара
Загора: доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва
и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „Водоснабдяване и
канализация – Сливен“ ООД, чрез водоснабдителна система „Пет Могили“. Видно от
изложеното, дружеството не предоставя услугата „доставяне на вода с непитейни качества“, в
подадените заявления не е имало искане за одобряване на цени за такава услуга, съответно
същата не е разглеждана в мотивите на Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. В тази връзка,
посочването на цена за услугата „доставяне на вода с непитейни качества“ в таблицата по-горе е
техническа грешка, поради което следва да бъде заличена.
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2. В таблицата на ред „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ в колона „Цени за
утвърждаване след корекция с коефициент Qр2022/2022 г.“ погрешно е посочена цена 0,505,
вместо цена 0,860.
Видно от мотивите на решението, в частта му по раздел IV, т. 4.5. „Цени на ВиК услуги“
на стр. 40, и от диспозитива, в частта по т. II от на решението, на стр. 45-46, в таблицата за Цени
на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС, приетата от КЕВР цена за утвърждаване за услугата
„доставяне на вода на друг ВиК оператор“ за 2022 г. е в размер на 0,860 лв./куб.м без ДДС.
Същата е посочена на ред „Доставяне вода на друг ВиК оператор“ в колона „Цени за
утвърждаване след корекция с коефициент Qр2022/2022 г.“, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС

Цени за одобряване, подлежащи на последваща
корекция

Цени за
утвърждаване
след корекция
с коефициент
Qр2022

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2022 г.

Доставяне на вода на потребителите

2,774

2,886

2,973

3,087

3,164

2,774

Отвеждане на отпадъчни води

0,213

0,257

0,299

0,326

0,331

0,211

0,468

0,536

0,581

0,622

0,677

0,452

степен на замърсяване 1

0,523

0,599

0,649

0,695

0,757

0,505

степен на замърсяване 2

0,767

0,878

0,952

1,019

1,109

0,741

степен на замърсяване 3

1,140

1,305

1,415

1,515

1,648

1,101

0,860

0,924

0,985

1,031

1,071

0,860

Пречистване на отпадъчни води - битови и
приравнените към тях потребители
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и
други стопански потребители

Доставяне вода на друг ВиК оператор

Предвид горното, утвърдената от КЕВР цена за услугата „Доставяне вода на друг ВиК
оператор“ в диспозитива с Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. на КЕВР, в частта по т. V, в
таблицата, на ред „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ в колона „Цени за утвърждаване
след корекция с коефициент Qр2022/2022 г.“ следва да се чете 0,860 лв./куб.м без ДДС.
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
№ БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. на КЕВР е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21,
ал. 1 от АПК. Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и
Законът за енергетиката (ЗЕ) не съдържат 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 № БП-Ц-9 от
09.06.2022 г. и административният акт – решението за поправяне на грешката, образуват едно
цяло – поправения административен акт.
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На основание чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 62, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Поправя допуснати очевидни фактически грешки в Решение № БП-Ц-9 от
09.06.2022 г. на КЕВР, както следва:
1. В диспозитива на Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. на КЕВР, в частта по т. V, на
страница 47, в таблицата се заличава ред „Доставяне на вода с непитейни качества“;
2. В диспозитива на Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. на КЕВР, в частта по т. V, на
страница 47, в таблицата, на ред „доставяне на вода на друг ВиК оператор“, в колона
„цени за утвърждаване след корекция с коефициент Qр2022/2022 г.“ утвърдената цена след
корекция с коефициент Qр2022 за 2022 г. за услугата „доставяне на вода на друг ВиК
оператор“ следва да се чете 0,860 лв./куб.м без ДДС.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в
14 - дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ИСКРА СТАЙКОВА
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