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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№   

 

от  С- 10 от 15.11.2010 г. 

 

   ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 15.11.2010 г., след разглеждане на доклад 

вх. № Е-Дк-311/04.08.2010г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, 

установи следното: 

    

 

В ДКЕВР е постъпила молба от Арбен Караджа, управител на „Еко Енерджи” 

АД, от която става ясно, че при подаването на заявление с вх. № Е-ЗСП-82/08.01.2010 г. 

от дружеството за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия по 

смисъла на чл. 4 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа 

енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (НИСПЕЕПВЕИ) е 

допусната фактическа грешка. Грешката е при количеството електрическа енергия, 

което по заявление е 1 245 763 kWh, а по представените фактури и протоколи реално 

произведеното количество енергия е 2 585 516 kWh. Общата сума на произведената 

реално електрическа енергия от ВЕЦ „Арнаут дере” за 2009 г. е 2 585 516 kWh, а не 

заявената при подаването на документите 1 245 763 kWh. 

С молбата се иска отразяването на реалното количество произведена 

електрическа енергия от ВЕЦ „Арнаут дере” в подаденото заявление при образуването 

на административното производство по издаване на сертификата, както и поправянето 

на допуснатата грешка в издадения впоследствие от ДКЕВР сертификат № Е-ЗСП-

82_2/12.04.2010 г.. 

Сертификатът за произход, издаван от ДКЕВР по реда на НИСПЕЕПВЕИ, е 

официален непрехвърляем документ, удостоверяващ производителя, количеството 

произведена електрическа енергия от ВЕИ, посочващ периода на производството, 

производствената централа, нейната мощност и други данни, определени от Наредбата. 

Съответното решение на ДКЕВР за издаване на заявения сертификат за 

произход е индивидуален административен акт (ИАА) по смисъла на чл. 21, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК). При осъществяване на правомощието за 

издаване на сертификати за произход за всички неуредени въпроси в Закона за 

енергетиката (ЗЕ), Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 

биогоривата (ЗВАЕИБ) и останалите подзаконови нормативни актове, свързани с 

издаването, обжалването и други процесуални действия в хода на административното 

производство, се прилагат субсидиарно относимите разпоредби на АПК на основание 

чл. 13, ал. 6 от ЗЕ. 

В конкретния случай ЗЕ, ЗВАЕИБ и НИСПЕЕПВЕИ не съдържат разпоредби, 

уреждащи отношенията при допусната фактическа грешка в процеса на издаване на 

сертификата за произход. Единствената правна норма, която урежда подобни 

отношения е в чл. 12, ал. 1 от НИСПЕЕПВЕИ, според който решението за издаване на 

сертификат за произход се отменя, а издаденият сертификат се обезсилва по 



инициатива на комисията, когато документ или документи, въз основа на които е 

издаден, са признати от компетентен орган за неистински или ако комисията установи, 

че титулярят на сертификата е представил неверни сведения, послужили като 

основание за издаването му. В настоящия казус обаче липсват основания за 

обезсилване на сертификата – заявителят е представил фактури и протоколи към тях за 

дванайсетте месеца, обхващащи периода, за който се иска издаването на сертификат, от 

които е видно, че реално произведената електрическа енергия е 2 585 516 kWh. Нито 

един от горепосочените документи не е признат за неистински по надлежния ред, а 

именно със съдебно решение. Не сме и в хипотезата на предоставени неверни сведения. 

Записването на количеството от 1 245 763 kWh в заявлението не кореспондира с 

приложените към него доказателства и това е лесно установим от административния 

орган факт, който не може да бъде пренебрегнат поради голямата разлика в 

количеството, вписано в заявлението и количеството, подкрепено от доказателствата. 

Допуснатата от заявителя – титуляр на сертификата очевидна фактическа грешка при 

попълването на заявлението представлява несъответствие между действителната воля 

на заявителя – титуляр и нейното изразяване, а не представяне на неверни сведения. 

Поправянето на тази грешка от административния орган (ДКЕВР) предполага 

разкриване на вече формираната действителна воля, а не изменение на 

административния акт – решението, с което се издава конкретния сертификат за 

произход. Съгласно правната теория и практика, след такова поправяне 

първоначалният индивидуален административен акт (сертификат № Е-ЗСП-

82_2/12.04.2010 г.) и решението за поправяне на грешката образуват едно цяло – 

поправения ИАА. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62. ал. 2 от АПК във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 14 и чл. 25, ал. 1, т.2 от ЗЕ  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 

 

 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в сертификат за произход № 

Е-ЗСП-82_2/12.04.2010г., като вместо 1 245 763 kWh се впише 2 585 516 kWh. 

2. Поправката да се отрази в публичния регистър на издадените сертификати за 

произход, създаден и воден на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.  

3. Да се издаде сертификат за произход, в който да бъде отразено обстоятелството 

по т.1 от настоящето решение. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Ангел Семерджиев) 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Емилия Савева) 


