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Над 200 български компании с интензивно потребление на
електроенергия ще получат близо 500 млн. лв. държавна помощ
до 2020 г., след като в началото на август тази година
Европейската комисия (ЕК) одобри без възражения мерките за
облекчаване на разходите на големите индустриални
консуматори за зелена енергия. Помощта ще се ползва по
Наредбата за намаляване тежестта, свързана с разходите за
енергия от възобновяеми източници („Наредбата“), чието
окончателно обнародване предстои след публикуването й във
вестника на ЕК. Наредбата ще влезе в сила със задна дата от 1
август 2015 г. и ще важи до 31 декември 2020 г.
Предистория
Съгласно промените в Закона за енергетиката от 6 март 2015 г.
министрите на енергетиката, на икономиката и на финансите
следваше да издадат съвместна наредба, която да регламентира
намаляване на тежестта на разходите за изкупуване на енергия
от ВЕИ върху големите индустриални потребители.
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Проектът на Наредбата е изготвен съгласно Насоките за помощта
за околната среда и енергетиката за периода 2014  2020 г. на ЕК.
Съвместната работна група е разгледала и обсъдила опита на
Германия, Румъния и Австрия по прилагането на тези насоки.
Кой може да се възползва
Основните изисквания към дружествата, които могат да се
възползват от помощта по Наредбата, са подробно изредени в чл.
3 на Наредбата. Тези дружества трябва да са търговци по
смисъла на чл. 1 от Търговския закон, работещи в сектор/и,
изложени на риск за тяхната конкурентна позиция, поради
разходите, произтичащи от разпределението на разходите за
енергията от възобновяеми източници, които да отговарят
едновременно на следните изисквания:
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1. Основната им икономическа дейност за предходната

2.
3.
4.
5.
6.
7.

календарна година, да попада в списъка на секторите,
изброени в специално Приложение 1 към Наредбата, като
минимум 60% от годишните приходи за същия период да
са от тази дейност;
Не са предприятия в затруднено положение;
Нямат задължения към държавата/обществени институции;
Нямат задължения за възстановяване на предоставена
помощ за предходен период;
Разходите не са предмет на друга помощ;
Годишното им потребление на електрическа енергия е над
1 ГВтч през предходната година;
Когато са задължени лица по Закона за енергийната
ефективност:
(а) имат извършено обследване за енергийна ефективност
или прилагат 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 тях система за управление включва
енергийно обследване на съответното предприятие или
промишлена система и
(б) са представили в Агенцията за устойчиво енергийно
развитие отчет за управлението на енергийната
ефективност, съгласно чл. 63 от Закона за енергийната
ефективност, ако са задължени по закона лица.

Когато дружествата не са задължени по Закона за енергийната
ефективност лица, то за тях е валидно единствено изискването
на т. 7 (а) погоре.
Задължени лица по Закона за енергийната ефективност са
всички:
предприятия за производство, които не са малки и средни
предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и
средните предприятия;
предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки
и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за
малките и средните предприятия;
промишлени системи, чието годишно потребление на
енергия е над 3,000 МWh.
От облекченията могат да се възползват и дружества извън
секторите от Приложение № 1, ако отговарят едновременно на
критериите по т. 2, 3, 5 и 6, имат интензивност на
електроенергията от поне 20% и принадлежат към сектор с
интензивност на търговията от наймалко 4% на равнището на
Европейския съюз. Списък на тези сектори е представен в
Приложение № 2 от Наредбата.
Интензивност и брутна добавена стойност
Изчисляването на интензивността е представено в Приложение
№ 3 от Наредбата. За да се извърши това изчисление,
дружествата трябва първо да изчислят показателя брутна
добавена стойност (БДС).
Брутната добавена стойност представлява сумата на брутния
оперативен излишък и разходите за персонал. Приходите и
разходите, класифицирани в счетоводството на предприятието
като финансови, се изключват от добавената стойност.
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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.
В свое писмо от 21 юли 2016 г., Министерство на финансите
прави пояснение относно това, какво се включва като разходи за
персонал, като реферира към СС 19 Доходи на персонала и МСС
19 Доходи на наети лица, като изключва понятието граждански
договор, който би следвало да се отразява като разход за
външна услуга и не попада в дефиницията на Наредбата за
разходи за персонала.
Интензивността на електроенергията на дадено предприятие се
определя като разходите за електроенергия на предприятието се
разделят на БДС на предприятието.
Предвидени отстъпки от начисления към фактурите разход/
компонент за използвана енергия от възобновяеми
източници като част от цената
Съгласно Наредбата дружествата могат да се възползват от
помощ в зависимост от интензивността на електроенергията,
както следва:
в случай на интензивност на електроенергията от 5% до
10% включително – отстъпка в размер на 40% от
горепосочения разход;
в случай на интензивност на електроенергията над 10% до
20% включително – отстъпка в размер на 60% от
горепосочения разход;
в случай на интензивност на електроенергията над 20% 
отстъпка в размер на 85% от горепосочения разход.
Също така вместо посочената погоре отстъпка, предприятията
могат да получават помощ за количествата потребена
електрическа енергия, като се освобождават от задължение за
плащане по въпросния компонент след достигане на размера на
разходите, посочен в разрешителното за съответния ценови
период и определен като:
4% от брутната добавена стойност на съответното
предприятие; или
0,5% от брутната добавена стойност за предприятия с
интензивност на електроенергията от поне 20%.
Документи за ползване на отстъпките
За целите на получаване на разрешение за помощта е
необходимо в Министерството на енергетиката да се подаде
заявление за вида помощ, която ще се ползва, придружено от
пакет документи, включващ:
справка за изчислен електроенергиен интензитет за
предходния период (заверена от регистриран одитор);
прогноза за потреблението на електрическа енергия по
обекти и нива на напрежение;
удостоверение за липса на задължения (към датата на
подаване на заявлението);
информация за координатора на балансираща група на
бенефициера (наименование, данни за регистрация по
Закона за търговския регистър и данни за контакт);
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декларация, че предприятието не е в затруднено
положение;
декларация, че предприятието отговаря на критериите да
няма задължения за възстановяване на предоставена
помощ за предходен период, както и за отсъствие на
обстоятелства разходите да са предмет на друга помощ
(към датата на подаване на заявлението).
Предприятията, които кандидатстват за получаване на помощ,
представят към заявлението за помощ доклад от регистриран
одитор по Закона за независимия финансов одит, доклади за
извършени договорени процедури по смисъла на Международния
стандарт за свързани по съдържание услуги МСССУ 4400 по
отношение на справката относно средната брутна добавена
стойност на предприятието за предходните три години и справка,
удостоверяваща изпълнението на изискването относно годишните
приходи от основна икономическа дейност (минимум 60%).
Съдействие от KPMG
В случай че прилагането на Наредбата за намаляване на
тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми
източници, се отнася и за Вашата основна дейност и Вашето
предприятие е бенефициер по смисъла на тази Наредба, ние от
KPMG в България можем да Ви окажем съдействие в следните
области:
цялостно съдействие в процеса на кандидатстване и
прилагане на Наредбата
извършване на договорени процедури
съвет и консултация относно счетоводното отчитане на
помощта.
Ще се радваме да Ви бъдем от помощ и не се колебайте да се
свържете с нас.
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