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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8-10, тел. 02 988 24 98, 02 935 96 13, факс 02 988 87 82 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ С - 02 

от 10.06.2013 г. 

 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, 

проведено на 10.06.2013 г., след като разгледа доклад № Е-Дк-263 от 07.06.2013г., установи 
следното: 
 

С т. 2 от Решение № С-01/27.05.2013 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ) и чл. 8 и чл. 14 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на 
електрическа енергия, произведена по комбиниран начин (Наредбата), Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) е издала сертификат за произход на 
електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от високоефективно производство 
на „Топлофикация Разград” ЕАД, както следва: 
„2. Сертификат № ЗСК-4-01-12 на „Топлофикация-Разград” ЕАД, със седалище и адрес на 
управление: Република България, област Разград, община Разград, гр. Разград, 7200, 
Индустриална зона, ул. „Черна”, с ЕИК 116019472, за: 
- период на производство – 01-12.2012 г. 
- от производствена централа „Разград”, гр. Разград 
- електрическа енергия произведена по комбиниран начин – 15 153,000 MWh 
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление - 17 989,000 MWh 
- вид на основното гориво - природен газ 
- високоефективно производство - 15 153,000 MWh 
- долна топлотворна способност на използваното гориво - 33 940 kJ/nm3

 

- спестена първична енергия на използваното гориво - 17,57% 
- обща инсталирана електрическа мощност - 3,041 MW 
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по 
комбиниран начин - 3,041 MW.” 

 
При извършена проверка на Решение № С-01/27.05.2013 г. и издадения сертификат за 

произход на електрическата енергия, произведена от „Топлофикация Разград” ЕАД по 
комбиниран начин, е установено, че в разпоредителната част на решението и в издадения на 
„Топлофикация Разград” ЕАД сертификат е допусната техническа грешка, като стойностите за 
произведени количества топлинна енергия - 15 153,000 MWh и за произведените количества 
високоефективна електрическа енергия 17 989,000 MWh са разменени, което не съответства на 
волята на административния орган, формирана съгласно мотивите на Решение № С-
01/27.05.2013 г. 

От друга страна, като правно основание за издаване на сертификата, в същия е посочено 
чл. 21, ал. 1, т. 14 от ЗЕ, тъй като сертификатът е издаден съгласно образеца, представляващ 
Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата, което не е променяно след изменението на ЗЕ 
(обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г.). Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс установява правилото, че „когато постановление, правилник, наредба, инструкция или 
друг подзаконов нормативен акт противоречи на нормативен акт от по-висока степен, прилага се 
по-високият по степен акт”. Следователно правилното правно основание, което следва да бъде 
посочено в сертификата за произход е чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗЕ. 

Решение № С-01/27.05.2013 г. на ДКЕВР е индивидуален административен акт по 
смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗЕ и чл. 21, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). 
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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. 

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 техническа грешка. 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 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 – 
сертификатът за произход на електрическата енергия, следва да бъде преиздаден с коригираните 
данни. 

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

процесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 6 от Закона за енергетиката 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
І. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № С-01/27.05.2013 г., като т. 2 от 

разпоредителната част на решението следва да се чете:  
 „2. Сертификат № ЗСК-4-01-12 на „Топлофикация-Разград” ЕАД, със седалище и 
адрес на управление: Република България, област Разград, община Разград, гр. Разград, 
7200, Индустриална зона, ул. „Черна”, с ЕИК 116019472, за: 

-  период на производство – 01-12.2012 г. 
-  от производствена централа „Разград”, гр. Разград 
-  електрическа енергия произведена по комбиниран начин – 17 989,000 MWh                 
-  комбинирана топлинна енергия за полезно потребление - 15 153,000 MWh 
-  вид на основното гориво - природен газ 
-  високоефективно производство - 17 989,000 MWh 
-  долна топлотворна способност на използваното гориво - 33 940 kJ/nm3 
-  спестена първична енергия на използваното гориво - 17,57% 
-  обща инсталирана електрическа мощност - 3,041 MW 
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по 

комбиниран начин - 3,041 MW.” 
ІІ. Във връзка с решението по т. І, преиздава Сертификат № ЗСК-4-01-12 на 

„Топлофикация-Разград” ЕАД с коригираните данни по т. І, като същият представлява 
приложение към настоящото решение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                          (Анжела Тонева) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                 (Емилия Савева)  


