НАРЕДБА № Е-РД-04-06 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ТЕЖЕСТТА, СВЪРЗАНА С РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
В сила от 04.10.2016 г.
Издадена от Министерството на енергетиката, Министерството на
финансите и Министерството на икономиката
Обн. ДВ. бр. 77 от 4 октомври 2016г.
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на помощ за
намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за
изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, определени от
Комисията за енергийно и водно регулиране.
(2) Схемата за предоставяне на помощ по тази наредба се прилага за периода от 1 август
2015 г. до 31 декември 2020 г., като помощ се предоставя за всеки ценови период.
(3) Министърът на eнергетиката организира изпълнението и осъществява координацията
на дейностите по изпълнение на наредбата и е администратор на предоставяната държавна помощ.
(4) Министърът на енергетиката може да възложи на заместник-министър да упражнява
всички или част от правомощията му по тази наредба.
Чл. 2. Помощта се предоставя на предприятия-бенефициери под формата на отстъпка от
компонентата за разпределяне на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена
от възобновяеми източници, като част от цената, определена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за
енергетиката, въз основа на заповед за предоставяне на помощ.
Раздел II.
Критерии за допустимост. Размер на помощта
Чл. 3. (1) Помощ може да бъде предоставена на предприятие, което е търговец по смисъла
на чл. 1 от Търговския закон, осъществяващо дейност/и в сектор/и, изложени на риск за неговата
конкурентна позиция, поради разходите, произтичащи от разпределението на разходите за
енергията от възобновяеми източници, като функция от неговата интензивност на електроенергия
и излагането му на въздействието на международната търговия.
(2) Предприятието по ал. 1 следва да отговаря на един от следните критерии:
1. основната му икономическа дейност за предходната календарна година е в сектор от
изброените в приложение № 1 и най-малко 60 % от годишните му приходи за същия период са от
тази дейност; или
2. основната му икономическа дейност за предходната календарна година не е в сектор от
изброените в приложение № 1, но е в сектор с интензивност на търговията от най-малко 4 % на
равнището на Европейския съюз съгласно приложение № 2, най-малко 60 % от годишните му
приходи за същия период са от тази дейност и има интензивност на електроенергията най-малко
20 %, изчислена съгласно приложение № 3.
(3) Предприятието по ал. 1 следва да отговаря едновременно и на следните критерии:
1. не е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за
оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение на
Европейската комисия (ОВ, С 249/01 от 31 юли 2014 г.);

2. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към общината по седалището на предприятието, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;
3. не е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване на предоставена държавна
помощ, след като с решение на Европейската комисия е било обявено, че тази помощ е
неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
4. същите видове разходи, за които иска предоставянето на помощ по тази наредба, не са
предмет на друга държавна помощ;
5. има потребление на електрическа енергия най-малко 1 GWh през предходната
календарна година и интензивност на електроенергията най-малко 5 %, изчислена съгласно
приложение № 3, при осъществяване на една или повече икономически дейности от изброените в
приложение № 1 и приложение № 2;
6. когато е задължено лице по чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергийната ефективност:
а) има извършено обследване за енергийна ефективност или прилага сертифицирана
система за управление на енергията, или на околната среда, подлежаща на сертифициране от
независим орган за съответствие с европейски или международни стандарти, при условие че
приложената от него система за управление включва енергийно обследване на съответното
предприятие или промишлена система, и
б) е представило в Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчет за управлението на
енергийната ефективност съгласно чл. 63 от Закона за енергийната ефективност;
7. когато не е задължено лице по чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергийната
ефективност - изпълнява изискването по т. 6, буква "а".
Чл. 4. (1) Предприятията по чл. 3 могат да ползват отстъпка от компонентата по чл. 2 в
зависимост от тяхната интензивност на електроенергията за количествата потребена електрическа
енергия през съответния ценови период, както следва:
1. в случай на интензивност на електроенергията от 5 % до 10 % включително - отстъпка
в размер на 40 %;
2. в случай на интензивност на електроенергията над 10 % до 20 % включително - отстъпка
в размер на 60 %;
3. в случай на интензивност на електроенергията над 20 % - отстъпка в размер на 85 %.
(2) В допълнение към отстъпката по ал. 1 предприятията могат да получават помощ за
количествата потребена електрическа енергия, като се освобождават от задължение за плащане на
компонентата по чл. 2 след достигане на размера на разходите, посочен в заповедта за
предоставяне на помощ, за съответния ценови период и определен като:
1. 4 % от брутната добавена стойност на съответното предприятие, изчислена съгласно
приложение № 3 - за предприятия с интензивност на електроенергията по-малко от 20 %;
2. 0,5 % от брутната добавена стойност на съответното предприятие, изчислена съгласно
приложение № 3 - за предприятия с интензивност на електроенергията най-малко 20 %.
Раздел III.
Условия и ред за предоставяне на помощта
Чл. 5. (1) Предприятие, което отговаря на критериите по чл. 3, може да подаде в
Министерството на енергетиката в срок до 31 март на годината, в която започва ценовият период,
за който се иска предоставянето на помощ, заявление по образец съгласно приложение № 4.
(2) В заявлението се включват прогноза за потреблението на електрическа енергия за
съответния ценови период по обекти и нива на напрежение и наименование и ЕИК на лицето, което

съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката извършва плащанията към
обществения доставчик на цената за задължения към обществото.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. доклад, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит, чрез
договорени процедури по смисъла на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги
МСССУ 4400, с приложени:
а) справка за изчислена интензивност на електроенергията за предходните три календарни
години съгласно приложение № 3;
б) справка относно средната брутна добавена стойност на предприятието за предходните
три календарни години съгласно приложение № 3, и
в) справка, удостоверяваща изпълнението на изискването на чл. 3, ал. 2 относно годишните
приходи от основна икономическа дейност;
2. удостоверения за липса на задължения по чл. 3, ал. 3, т. 2, издадени не по-рано от 30 дни
преди подаване на заявлението;
3. декларация от предприятието, че не е в затруднено положение съгласно Насоките за
държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено
положение;
4. декларация, че предприятието отговаря на критериите по чл. 3, ал. 3, т. 3, както и за
отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, ал. 3, т. 4;
5. удостоверение относно код на основна икономическа дейност, издадено от
Националния статистически институт;
6. обосновка относно прогнозното потребление на електроенергия за ценовия период, за
който се подава заявлението.
(4) Предприятие, регистрирано от по-малко от три години, предоставя документи по ал. 3
с наличните отчетни данни.
(5) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 3, т. 6 се установяват служебно от министъра на
енергетиката по предоставена от Агенцията за устойчиво енергийно развитие информация.
(6) Предприятие по чл. 3, ал. 3, т. 7 представя резюме от обследването за енергийна
ефективност или декларира прилагането на система за управление на енергията или на околната
среда и представя доказателства, че приложената от него система за управление отговаря на
минималните изисквания за енергийни обследвания.
(7) Декларациите по ал. 3, т. 3 и 4 се подават по образец, утвърден от министъра на
енергетиката и публикуван на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
Чл. 6. (1) Министърът на енергетиката чрез оправомощени от него лица в срок до 15
работни дни от постъпване на заявлението извършва проверка за редовност на заявлението,
приложенията към него и заявените обстоятелства. При проверката могат да се изискват
допълнителна информация и документи.
(2) Когато заявлението е подадено след изтичане на срока по чл. 5, ал. 1, то се оставя без
разглеждане и административното производство се прекратява, за което заявителят се уведомява
писмено.
Чл. 7. (1) Когато заявлението и/или приложенията към него не отговарят на изискванията,
министърът на енергетиката уведомява писмено заявителя и определя подходящ срок за
отстраняването на несъответствията и/или за представяне на допълнителна информация и/или
документи. Срокът не може да бъде по-кратък от 10 и по-дълъг от 20 работни дни.
(2) Срокът по чл. 6, ал. 1 спира да тече от изпращането на уведомлението до получаването
на исканите информация и документи, съответно - до изтичането на срока за предоставянето им.
(3) В случай че в определения срок констатираните нередовности не бъдат отстранени или
не бъдат предоставени необходимите допълнителна информация и/или документи, заявлението се

оставя без разглеждане и административното производство се прекратява, за което заявителят се
уведомява писмено.
Чл. 8. (1) Когато заявлението отговаря на изискванията, като не са установени или са
отстранени несъответствията в заявлението и/или приложенията към него, министърът на
енергетиката в срок от 20 работни дни от постъпване на заявлението се произнася със заповед за
предоставяне на помощ.
(2) Заповедта съдържа:
1. наименование, ЕИК и седалище на бенефициера;
2. обект/и и мощност/и;
3. помощта, която се предоставя, както и размера на разходите по чл. 4, ал. 2, когато е
приложимо;
4. ценовия период, за който се издава заповедта.
(3) Министърът на енергетиката в срок от 20 работни дни от постъпване на заявлението
издава заповед за отказ, когато не са изпълнени изискванията на тази наредба.
(4) Заповедите по ал. 1 и 3 се съобщават на заявителя в тридневен срок от издаването им.
(5) Оправомощено от министъра на енергетиката длъжностно лице удостоверява с
полагане на подпис и изписване на име, фамилия и длъжност датата на влизане в сила на
заповедите по ал. 1 и 2.
Чл. 9. (1) Помощта по чл. 4, ал. 2 се предоставя след достигане размера на разходите,
посочен в заповедта за предоставяне на помощ, за което министърът на енергетиката издава
удостоверение.
(2) Удостоверението се издава в срок от 10 работни дни от постъпване на искане от
бенефициера. Искането се подава по образец, утвърден от министъра на енергетиката и
публикуван на интернет страницата на Министерството на енергетиката, и към него се прилагат
доказателства за закупените количества електрическа енергия и платените средства за
компонентата по чл. 2.
(3) В случаите по ал. 2 се прилагат съответно чл. 6 и 7.
Чл. 10. (1) Предприятие, на което е издадена заповед за предоставяне на помощ, е длъжно
да уведоми министъра на енергетиката за всяка промяна в обстоятелствата, свързани с условията
за издаване на заповедта или с данните в нея, в срок до 15 работни дни от настъпване на промяната,
като подаде ново заявление и приложи всички относими документи.
(2) Предприятие, на което е издадено удостоверение, е длъжно да уведоми министъра на
енергетиката за всяка промяна в обстоятелствата, свързана с условията за издаване на
удостоверението или с данните в него, в срок до 15 работни дни от настъпване на промяната, като
подаде ново искане и приложи всички относими документи.
(3) В случаите по ал. 1 и 2, както и при образуване на производство по инициатива на
министъра на енергетиката чл. 6 и 7 се прилагат съответно.
Чл. 11. (1) Министърът на енергетиката в срок от 15 работни дни от образуване на
производство по чл. 10:
1. оставя заявлението/искането без разглеждане и прекратява административното
производство, когато в определения срок констатираните нередовности в заявлението/искането не
бъдат отстранени или не бъдат предоставени необходимите документи и/или допълнителна
информация;
2. отменя заповедта за предоставяне на помощ и издава нова заповед за предоставяне на
помощ, съответно отменя издаденото удостоверение и издава ново, когато са налице основания за
това;
3. отказва исканата промяна с мотивирана заповед.
(2) Актовете по ал. 1 се съобщават на заявителя в тридневен срок от издаването им.

(3) Оправомощено от министъра на енергетиката длъжностно лице удостоверява с
полагане на подпис и изписване на име, фамилия и длъжност датата на влизане в сила на
заповедите по ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 12. (1) Бенефициерът представя на лицето, което съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 от
Закона за енергетиката извършва плащанията към обществения доставчик на цената за задължения
към обществото, заверено копие от заповедта за предоставяне на помощ и заверено копие от
удостоверението по чл. 9, когато е приложимо.
(2) Лицето, което съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката извършва
плащанията към обществения доставчик на цената за задължения към обществото, предоставя
отстъпката при фактуриране на ползваната от бенефициера електрическа енергия съгласно
заповедта за предоставяне на помощ и удостоверението по чл. 9, когато е приложимо.
Чл. 13. (1) Когато установи, че не са били налице или са отпаднали предпоставките за
предоставяне на помощ по тази наредба, министърът на енергетиката:
1. издава заповед за обезсилване или отмяна на заповедта за предоставяне на помощ на
бенефициер по чл. 4, ал. 1;
2. издава заповед за обезсилване или отмяна на заповедта за предоставяне на помощ и
удостоверението, когато такова е било издадено, на бенефициер по чл. 4, ал. 2.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа разпореждане за незабавно възстановяване на
неправомерно предоставена помощ от страна на бенефициера.
(3) След влизането ѝ в сила заповедта по ал. 2 се изпраща на бенефициера и на
обществения доставчик за възстановяване на неправомерно предоставена помощ и на лицето,
което съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката извършва плащанията към
обществения доставчик на цената за задължения към обществото - за прекратяване предоставянето
на отстъпката.
Чл. 14. Заповедите, издадени по тази наредба, подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. Министърът на енергетиката уведомява Комисията за енергийно и водно
регулиране за издадените заповеди и удостоверения, както и за прогнозното потребление на
електрическа енергия на всеки бенефициер.
Раздел IV.
Разполагаемост и достъпност на информацията. Мониторинг
Чл. 16. Министърът на енергетиката създава и поддържа публичен регистър за
постъпилите заявления и предоставените помощи, който се публикува на интернет страницата на
Министерството на енергетиката и включва:
1. данни за бенефициера;
2. код по класификацията на икономическите дейности;
3. вид и размер на помощта;
4. прогнозното потребление на бенефициера за периода, за който се предоставя помощта;
5. номер и дата на заповедта за предоставяне на помощ или за отказ;
6. номер и дата на удостоверението.
Чл. 17. (1) Министърът на енергетиката чрез оправомощени от него лица осъществява
превантивен, текущ и последващ контрол по прилагането на наредбата и мониторинг на
бенефициерите за размера на предоставената помощ.
(2) При установяване на надвзета или недовзета помощ надвзетата помощ подлежи на
възстановяване от бенефициера, а недовзетата помощ - на компенсиране, за което министърът на
енергетиката уведомява бенефициера.

(3) За установяване на обстоятелствата по ал. 2 се извършват проверки в последното
тримесечие на ценовия период, за който се отнася помощта.
(4) В случаите на надвзета помощ бенефициерът я възстановява незабавно след
получаване на уведомлението по ал. 2. Министърът на енергетиката предприема необходимите
действия такова възстановяване да бъде извършено.
(5) Министърът на енергетиката организира осъществяването на контрола и мониторинга
по тази наредба.
Чл. 18. Държавните органи и енергийните предприятия предоставят при поискване от
министъра на енергетиката необходимите документи и информация за проверка относно
спазването на изискванията по наредбата.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. (1) Заявления за издаване на заповед за предоставяне на помощ за ценовия период от
1 август 2015 г. до 30 юни 2016 г. се подават в срок до 15 работни дни от влизането в сила на
наредбата.
(2) При предоставянето на помощ за периода по ал. 1 разпоредбите на чл. 3, ал. 3, т. 6 и 7,
чл. 5, ал. 3, т. 6, ал. 5 и 6, чл. 9 и 12 не се прилагат, а останалите разпоредби на раздели II и III се
прилагат съответно, като:
1. когато заявлението е подадено след изтичане на срока по ал. 1, то се оставя без
разглеждане и административното производство се прекратява, за което заявителят се уведомява
писмено;
2. предходната календарна година по отношение на помощта за периода по ал. 1 е 2014 г.,
а предходните три календарни години - 2012, 2013 и 2014 г.;
3. в заявлението вместо прогноза за потреблението се включва информация за потребление
на електрическа енергия за ценовия период по ал. 1, като се представят доказателства за закупените
количества електрическа енергия и платените от заявителя средства за компонентата по чл. 2, както
и справка за платените средства за компонентата по чл. 2 от лицето по чл. 5, ал. 2 на обществения
доставчик;
4. удостоверението относно код на основна икономическа дейност, издадено от
Националния статистически институт, е за 2014 г., а в случаите на предприятия, съществуващи от
2015 г. - за 2015 г.;
5. цената на електрическата енергия по т. 3, буква "б" от приложение № 3 за периода по
ал. 1 е 73 лв./MWh съгласно ценово решение № Ц-35 от 1 ноември 2015 г. на Комисията за
енергийно и водно регулиране;
6. когато в заявлението е посочено предоставяне на помощ по чл. 4, ал. 2, в заповедта за
предоставяне на помощ се удостоверява достигане размера на разходите, като не се подава искане
за издаване на удостоверение по чл. 9 от тази наредба и такова не се издава;
7. в заповедта за предоставяне на помощ за периода по ал. 1 се определят:
а) размерът на надплатените средства като разлика между размера на платените за периода
средства за компонентата по чл. 2 съгласно решението по т. 5 и дължимото от бенефициера
плащане за тази компонента, изчислено при условията на предоставената помощ;
б) размерът на надплатените средства, подлежащи на възстановяване, като разлика между
размера на платените за периода средства за компонентата по чл. 2 съгласно решението по т. 5,
действително платени от лицето по чл. 5, ал. 2 на обществения доставчик и дължимото от
бенефициера плащане за тази компонента, изчислено при условията на предоставената помощ.
(3) Бенефициерът представя на обществения доставчик заверено копие от заповедта за
предоставяне на помощ.

(4) Надплатените средства, подлежащи на възстановяване, се възстановяват от
обществения доставчик в срок 45 работни дни от представянето на документа по ал. 3.
(5) Когато размерът на надплатените средства по ал. 2, т. 7, буква "б" е по-малък от размера
на средствата по ал. 2, т. 7, буква "а", се прилага чл. 10, ал. 1.
§ 2. (1) Заявления за издаване на заповед за предоставяне на помощ за ценовия период от
1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. се подават в срок до 30 работни дни от влизането в сила на
наредбата.
(2) При предоставянето на помощ за периода по ал. 1 разпоредбите на чл. 3, ал. 3, т. 6 и 7,
чл. 5, ал. 5 и 6 не се прилагат, а останалите разпоредби на раздели II и III се прилагат съответно,
като:
1. когато заявлението е подадено след изтичане на срока по ал. 1, то се оставя без
разглеждане и административното производство се прекратява, за което заявителят се уведомява
писмено;
2. предходната календарна година по отношение на помощта за периода по ал. 1 е 2015 г.,
а предходните три календарни години - 2013, 2014 и 2015 г.;
3. удостоверението относно код на основна икономическа дейност, издадено от
Националния статистически институт, е за 2015 г., а в случаите на предприятия, съществуващи от
2016 г. - за 2016 г.;
4. цената на електрическата енергия по т. 3, буква "б" от приложение № 3 за периода 1 юли
2016 г. до 30 юни 2017 г. е 70 лв./MWh съгласно ценово решение № Ц-19 от 30 юни 2016 г. на
Комисията за енергийно и водно регулиране;
5. сроковете за произнасяне на министъра на енергетиката по заявленията за издаване на
заповед за предоставяне на помощ за ценовия период от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. започват
да текат след изтичането на срока по ал. 1.
(3) Бенефициерът може да подаде искане за издаване на удостоверение за възстановяване
на надплатените от него средства от началото на ценовия период, за който е предоставена помощта,
до датата на подаване на искането.
(4) Искането по ал. 3 се подава след влизане в сила на заповедта за предоставяне на помощ,
придружено с доказателства за закупените количества електрическа енергия и платените от
заявителя средства за компонентата по чл. 2, както и справка за платените средства за
компонентата по чл. 2 от лицето по чл. 5, ал. 2 на обществения доставчик. Искането се подава до
изтичане на ценовия период, за който се предоставя помощта.
(5) Удостоверението за възстановяване на надплатени средства се издава по реда на чл. 9
и в него се определят:
1. размерът на надплатените средства като разлика между размера на платените за периода
средства за компонентата по чл. 2 съгласно решението по т. 4 и дължимото от бенефициера
плащане за тази компонента, изчислено при условията на предоставената помощ;
2. размерът на надплатените средства, подлежащи на възстановяване, като разлика между
размера на платените за периода средства за компонентата по чл. 2, съгласно решението по т. 4,
действително платени от лицето по чл. 5, ал. 2 на обществения доставчик и дължимото от
бенефициера плащане за тази компонента, изчислено при условията на предоставената помощ.
(6) Бенефициерът представя на обществения доставчик заверено копие от
удостоверението по ал. 5 заедно със заверено копие от заповедта за предоставяне на помощ.
(7) Надплатените средства, подлежащи на възстановяване, се възстановяват от
обществения доставчик в срок 45 работни дни от представянето на документите по ал. 6.
(8) Когато размерът на надплатените средства по ал. 5, т. 2 е по-малък от размера на
средствата по ал. 5, т. 1, се прилага чл. 10, ал. 1.
§ 3. Лицето/лицата по чл. 5, ал. 2 издават справките по § 1, ал. 2, т. 3 и по § 2, ал. 4 в срок
до 3 работни дни от постъпване на искане от заинтересованото лице.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 4, ал. 2, т. 21 от Закона за енергетиката.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1
Списък на допустими сектори
Код по NACE*

Описание

0510

Добив на антрацитни и черни въглища

0729

Добив на руди на цветни метали

0811

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс,
креда, доломит и шисти

0891

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени
торове

0893

Добив на сол

0899

Други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

1032

Производство на плодови и зеленчукови сокове

1039

Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци

1041

Производство на растителни и животински масла и мазнини

1062

Производство на нишесте и нишестени продукти

1104

Производство на други недестилирани алкохолни напитки

1106

Производство на малц

1310

Подготовка и предене на текстилни влакна

1320

Производство на тъкани

1394

Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

1395

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

1411

Производство на облекло от обработени меки кожи

1610

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

1621

Производство на фурнир и дървесни плочи

1711

Производство на влакнести полуфабрикати

1712

Производство на хартия и картон

1722

Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия
и картон

1920

Производство на рафинирани нефтопродукти

2012

Производство на багрила и пигменти

2013

Производство на други основни неорганични химични вещества

2014

Производство на други основни органични химични вещества

2015

Производство на торове и азотни съединения

2016

Производство на полимери в първични форми

2017

Производство на синтетичен каучук в първични форми

2060

Производство на изкуствени и синтетични влакна

2110

Производство на основни фармацевтични продукти

2221

Производство на пластмасови листове, плочи, тръби и профили

2222

Производство на опаковки от пластмаси

2311

Производство на необработено плоско стъкло

2312

Формуване и обработване на плоско стъкло

2313

Производство на опаковки и домакинско стъкло

2314

Производство на стъклени влакна

2319

Производство и обработване на други изделия от стъкло, включително за
техническа употреба

2320

Производство на огнеупорни изделия

2331

Производство на керамични плочки

2342

Производство на санитарна керамика

2343

Производство на керамични изолатори

2349

Производство на други керамични изделия

2399

Производство на изделия от други неметални минерални материали,
некласифицирани другаде

2410

Производство на чугун, стомана и феросплави

2420

Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях, от стомана

2431

Студено изтегляне на пръти

2432

Студено валцуване на тесни ленти

2434

Студено изтегляне на тел

2441

Производство на благородни метали

2442

Производство на алуминий

2443

Производство на олово, цинк, калай

2444

Производство на мед

2445

Производство на други цветни метали

2446

Преработка на ядрено гориво

2720

Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

3299

Други разнообразни производства, некласифицирани другаде

2011

Производство на промишлени газове

2332

Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина

2351

Производство на цимент

2352

Производство на вар и гипс

2451/2452/
2453/2454

Леене на желязо, стомана, леки метали и други цветни метали

2611

Производство на електронни елементи

2680

Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

3832

Рециклиране на сортирани отпадъци

* NACE - Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейския съюз
(от френски език - Nomenclature gйnйrale des Activitйs йconomiques dans les Communautйs
Europйennes)

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 2
Списък на допустими сектори - минно дело и производствени сектори, които не са
включени в списъка по приложение № 1, с интензитет на търговията с държави извън
Европейския съюз от най-малко 4 %

Код по NACE

Описание

0610

Добив на нефт

0620

Добив на природен газ

0710

Добив на железни руди и техните концентрати

0812

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

1011

Преработка и консервиране на месо

1012

Преработка и консервиране на месо от домашни птици

1013

Производство на месо и продукти от месо от домашни птици

1020

Преработка и консервиране на риба, ракообразни и мекотели

1031

Преработка и консервиране на картофи

1042

Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини

1051

Мляко и млечни продукти, без сладолед

1061

Производство на мелничарски продукти

1072

Производство на сухари и бисквити; производство на консервирани сладкарски
стоки и торти

1073

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

1081

Производство на захар

1082

Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1083

Преработка на кафе и чай

1084

Производство на хранителни подправки и овкусители

1085

Производство на готови ястия

1086

Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

1089

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

1091

Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

1092

Производство на готови храни за домашни любимци

1101

Производство на спиртни напитки

1102

Производство на вина от грозде

1103

Производство на ябълково и други плодови вина

1105

Производство на пиво

1107

Производство на безалкохолни напитки; производство на минерални води и други
бутилирани води

1200

Производство на тютюневи изделия

1391

Производство на плетени платове

1392

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

1393

Производство на килими и текстилни подови настилки

1396

Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена
употреба

1399

Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

1412

Производство на работно облекло

1413

Производство на горно облекло, без работно

1414

Производство на долно облекло

1419

Производство на друго облекло и допълнения за облекло

1420

Производство на изделия от кожа с козината

1431

Производство на чорапи и чорапогащи

1439

Производство на други трикотажни и плетени изделия

1511

Дъбене и апретиране на кожи; апретиране и багрене на кожухарски кожи

1512

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски
изделия

1520

Производство на обувки

1622

Производство на сглобени паркетни плочи

1623

Производство на дограма и други изделия за строителството

1624

Производство на опаковки от дървен материал

1629

Производство на други продукти от дърво; производство на изделия от корк, слама
и материали за плетене

1721

Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

1723

Производство на канцеларски материали от хартия и картон

1724

Производство на тапети и подобни стенни облицовки

1729

Производство на други изделия от хартия и картон

1813

Предпечатни услуги

1910

Производство на кокс и продукти на коксуването

2020

Производство на пестициди и други агрохимикали

2030

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

2041

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

2042

Производство на парфюми и тоалетни продукти

2051

Производство на експлозиви

2052

Производство на лепила

2053

Производство на етерични масла

2059

Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

2120

Производство на лекарствени продукти

2211

Производство на гуми, външни и вътрешни; регенериране и възстановяване на
гуми от каучук

2219

Производство на други изделия от каучук

2223

Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството

2733

Производство на електроинсталационни изделия

2740

Производство на електрически осветителни тела

2751

Производство на електрически домакински уреди

2752

Производство на неелектрически битови уреди

2790

Производство на други електрически съоръжения

2811

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и
мотоциклетни

2812

Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

2813

Производство на други помпи и компресори

2814

Производство на арматурни изделия

2815

Производство на лагери, предавки и съединители

2821

Производство на пещи и горелки

2822

Производство на подемно-транспортни машини

2823

Производство на офис техника и оборудване (без компютърна техника и
периферни устройства)

2824

Производство на преносими инструменти с вграден двигател

2825

Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

2829

Производство на други машини с общо предназначение, н.в.д.

2830

Производство на машини за селското и горското стопанство

2841

Производство на машини за обработка на метал

2849

Производство на други обработващи машини

2891

Производство на машини и оборудване за металургията и леярството

2892

Производство на машини за добива и строителството

2893

Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

2894

Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

2895

Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

2896

Производство на машини за каучук или пластмаси

2899

Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани
другаде

2910

Производство на моторни превозни средства

2920

Производство на каросерии и купета за автомобили; производство на ремаркета и
полуремаркета

2931

Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили

2932

Производство на други части и принадлежности за автомобили

3011

Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих

3012

Строителство на плавателни съдове за отдих

3020

Производство на локомотиви, мотриси и вагони

3030

Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

3040

Производство на бойни военни автомобили

3091

Производство на мотоциклети и техните двигатели

3092

Производство на велосипеди и инвалидни колички

3099

Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

3101

Производство на мебели за офиси и магазини

3102

Производство на кухненски мебели

3103

Производство на матраци и дюшеци

3109

Производство на други мебели

3211

Сечене на монети

3212

Производство на бижутерийни и подобни изделия

3213

Производство на бижута имитация

3220

Производство на музикални инструменти

3230

Производство на спортни стоки

3240

Производство на игри и детски играчки

3250

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

3291

Производство на метли и четки

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2, т. 2
Изчисляване на брутната добавена стойност и интензивността на електроенергията на
равнище предприятие
1. Брутната добавена стойност (БДС) на предприятие се изчислява, като към брутния
оперативен излишък се прибавят разходите за персонала. Приходите и разходите, класифицирани
в счетоводството на предприятието като финансови, се изключват от добавената стойност.
Брутният оперативен излишък се определя, като към счетоводния финансов резултат,
елиминирайки влиянието на финансовите приходи и разходи, провизии и обезценки, се добавят
разходите за амортизация, намалени с приходите от финансирания от правителството за
придобиване на амортизируеми дълготрайни активи.
За целите на наредбата се използва средноаритметичната стойност от последните 3
календарни години, за които има налични данни за БДС.
2. Интензивността на електроенергията на предприятие се определя, като разходите за
електроенергия на предприятието (както са изчислени съгласно т. 3) се разделят на БДС на
предприятието (както е изчислена съгласно т. 1).
3. Разходите за електроенергия на предприятие се определят, като се умножат:
а) средноаритметичната стойност на годишното потребление на електроенергия на
предприятието за периода по т. 1, и
б) крайната цена на електрическата енергия, включваща цената на електрическата енергия,
средноаритметичните годишни специфични разходи на единица енергия за периода по т. 1: за
мрежови услуги, задължение към обществото и за балансиране, като се добавят и пълните разходи
за финансова подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници, които биха били
прехвърлени на предприятието при липса на помощта по тази наредба.
4. Цената на електрическата енергия по т. 3, буква "б" е среднопретеглената годишна цена
за базов товар, определена от оператора на борсов пазар на електрическа енергия за предходната
календарна година.
5. В случаите на предприятия, съществуващи от по-малко от една година, могат да се
използват прогнозни данни през първата година на дейността им. Въпреки това трябва да бъде

извършена последваща оценка в края на първата година на функциониране ("година 1"), за да се
провери допустимостта на предприятието и ограниченията на разходите (като процент от БДС),
които се прилагат към него. След тази последваща оценка следва да се компенсира дружеството
или да се съберат дадените компенсации, в зависимост от случая. За година 2 се използват данните
от година 1. За година 3 се използва средната аритметична стойност от данните за години 1 и 2.
Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА,
СВЪРЗАНА С РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИИ

1.

Данни на заявителя

Наименование
ЕИК / БУЛСТАТ
Седалище и адрес на
управление

....................................................- .............................................

Лице/лица,
представляващо/и
заявителя по закон

(имената по документ за самоличност и качеството, в което
представлява заявителя, напр. изпълнителен директор, управител,
прокурист)
....................................................- .............................................
(трите имена по документ за самоличност и качеството, в което
представлява заявителя, напр. изпълнителен директор, управител,
прокурист)

Лице, представляващо
....................................................................... ............................
заявителя по пълномощно (ако е
(трите имена по документ за самоличност на пълномощника)
приложимо)
Адрес за кореспонденция
Телефонен номер

Факс
Електронна поща

Код на основна икономическа
дейност за предходната
календарна година

.................................................................................................
(кодът се изписва с цифрово означение и с описание)

Кодът на основна икономическа
дейност попада в обхвата на:





приложение № 1 на наредбата*

приложение № 2 на наредбата

* Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с
разходите за енергия от възобновяеми източници

2. Ценови период, за който се
от ............................... до .................................
заявява ползване на помощта
(всяко заявление е само за един
(дд.мм.гггг)
(дд.мм.гггг)
ценови период)

3. Вид на заявената помощ
3.1. Отстъпка от компонентата за разпределяне на разходите за изкупуване на електрическа енергия,
произведена от възобновяеми източници, като част от цената за задължения за обществото (по чл. 4,
ал. 1 от наредбата)
Изчислена интензивност на електроенергията на предприятието съгласно
приложената справка (%)
3.2. Помощ по чл. 4, ал. 2 от наредбата

....................
Моля посочете
приложимото:

Освобождаване от задължение за плащане на компонентата за разпределяне
на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми източници, като част от цената за задължения към обществото
след достигане на размера на разходите, посочен в заповед за предоставяне
на помощ и определен като 4 % от брутната добавена стойност на
предприятието (по чл. 4, ал. 2, т. 1 от наредбата)



Освобождаване от задължение за плащане на компонентата за разпределяне
на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми източници, като част от цената за задължения към обществото
след достигане на размера на разходите, посочен в заповед за предоставяне
на помощ и определен като 0,5 % от брутната добавена стойност за
предприятия с интензивност на електроенергията от поне 20 % (по чл. 4, ал. 2,
т. 2 от наредбата)



4.

Потребление на електрическа енергия през предходната
календарна година при осъществяване на една или повече
икономически дейности от изброените в приложение № 1 и
приложение № 2 от наредбата (GWh)

5.

Приходи на предприятието за предходната календарна година:

5.1. Нетни приходи от продажби (хил. лв.)
5.2. Приходи от основната икономическа дейност (хил. лв.)

6.

Кратко описание на дейността, извършвана от предприятието (произвеждана продукция,
технология, годишно производство)

7.

Дейността на предприятието се осъществява чрез следния обект/следните обекти:
Наименование на обекта

Местонахождение на обекта

Потребена електрическа енергия
за предходната календарна
година (MWh/год.)

...
...
...
Общо:

8.

Прогноза за потреблението на електрическа енергия за ценовия период, за който се подава
заявлението:
Наименование на обекта

Ниво на напрежение

Прогноза за потреблението за
ценовия период (MWh)

...
...
...
Общо:

9.

Информация относно лицето, което извършва плащанията към обществения доставчик на цената
за задължения към обществото:

Наименование на лицето
ЕИК

10. Приложения:

Справка за изчислена интензивност на електроенергията за предходните три календарни
години съгласно приложение № 3 от наредбата, заверена от регистриран одитор по Закона за
независимия финансов одит



Доклад, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит, чрез
договорени процедури по смисъла на Международния стандарт за свързани по съдържание
услуги МСССУ 4400, с приложени:
а) справка за изчислена интензивност на електроенергията за предходните три календарни
години съгласно приложение № 3 от наредбата;



б) справка относно средната брутна добавена стойност на предприятието за предходните три
календарни години съгласно приложение № 3 от наредбата, и
в) справка, удостоверяваща изпълнението на изискването на чл. 3, ал. 2 относно годишните
приходи от основна икономическа дейност.
Обосновка относно прогнозното потребление на електроенергия за ценовия период, за който
се подава заявлението



Удостоверения за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалището на
предприятието, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, издадени не по-рано от 30 дни преди подаване
на заявлението



Декларация от предприятието, че не е в затруднено положение съгласно Насоките за
държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в
затруднено положение (по образец, утвърден от министъра на енергетиката)



Декларация за МСП (ако е приложимо, по образец, утвърден от министъра на
енергетиката)



Декларация, че предприятието отговаря на критериите по чл. 3, ал. 3, т. 3 от наредбата, както и
за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, ал. 3, т. 4 от наредбата (по образец, утвърден от
министъра на енергетиката)



Удостоверение относно код на основна икономическа дейност, издадено от Националния
статистически институт



Резюме от обследване за енергийна ефективност




или
Декларация за прилагането на система за управление на енергията или на околната среда и
доказателства, че приложената система за управление отговаря на минималните изисквания
за енергийни обследвания.
(попълва се от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 7 от наредбата, като се отбелязва приложимото)
Пълномощно


(отбелязва се, когато заявлението се подава от пълномощник)
.................................

Дата:

Лице/лица,
представляващо/и
заявителя

(имена и подпис)
.................................
(имена и подпис)

