
 
 

Насоки на ЕК за държавна помощ в областта на околната среда и енергетиката 
(със съкращения) 

 
 

3.7.2.   Помощи под формата на намаляване на финансовата подкрепа за енергия 
от възобновяеми източници  (82) 
 
(181) Финансовата помощ за енергия от възобновяеми източници чрез начисляване на такси сама по 

себе си не е насочена към преодоляване на отрицателни външни последици и съответно не води 
до пряк ефект за околната среда. Следователно тези такси са коренно различни от непреките данъци 
върху електроенергията, посочени в параграф (167), дори ако те също могат да доведат до по-високи 
цени на електроенергията. Увеличението на разходите за електрическата енергия може да бъде 
пряко — чрез специална такса, която се начислява на потребителите на електроенергия върху 
основната цена на електроенергията, или непряко — чрез допълнителни разходи, които 
доставчиците на електроенергия плащат във връзка със задълженията за закупуване на енергия от 
възобновяеми източници и които те впоследствие прехвърлят върху своите клиенти, 
потребителите на електроенергия. Един типичен пример би бил задължителното изкупуване на 
определен процент енергия от възобновяеми източници от страна на доставчиците на 
електроенергия чрез зелени сертификати, за което доставчиците не получават компенсация. 

 

(182) По принцип и доколкото разходите за финансиране на подкрепата за възобновяемата енергия се 
възстановяват от потребителите на енергия, те следва да бъдат възстановявани по начин, който не 
води до дискриминация между потребителите на енергия. Въпреки това някои целеви намаления 
на тези разходи може да са необходими, за да се осигури достатъчно финансиране за подкрепа на 
енергията от възобновяеми източници и по този начин да се спомогне за постигането на целите за 
възобновяема енергия, установена на равнище ЕС (83). От една страна, с цел да се избегне ситуация, 
в която предприятията, особено засегнати от финансовите разходи за подкрепа на възобновяемата 
енергия, имат значителен конкурентен недостатък, държавите членки могат да пожелаят да 
предоставят частична компенсация за тези допълнителни разходи. Без такава компенсация 
финансирането на подкрепата за възобновяемата енергия може да бъде неустойчиво и приемането 
от страна на обществеността на създаването на амбициозни мерки за подпомагане в областта на 
енергията от възобновяеми източници може да бъде ограничено. От друга страна, ако една такава 
компенсация е твърде висока или присъдена на твърде много потребители на електроенергия, 
общото финансиране на подкрепата за енергията от възобновяеми източници може да бъде 
застрашена, както и общественото приемане на подкрепата за възобновяемата енергия да бъде 
еднакво затруднено и нарушенията на конкуренцията и търговията могат да бъдат особено големи. 

 

(183) За оценката на държавна помощ, чрез която се компенсира финансирането на помощта за енергия 
от възобновяеми източници, Комисията ще прилага само условията, посочени в настоящия раздел и 
в раздел 3.2.71. 

                                                           
1 3.2.7.   Прозрачност 

(104)  Държавите членки трябва да гарантират публикуването на следната информация на общ уебсайт за държавната 
помощ на национално и регионално ниво: пълния текст на решението за отпускане на одобрената схема за 
помощ или индивидуалната помощ, както и на разпоредбите за неговото прилагане или връзка към него, 
самоличността на предоставящия орган(и), самоличността на отделните получатели, вида и размера на помощта, 
предоставена на всеки бенефициер, датата на предоставяне, вида на предприятието (МСП/големи предприятия), 
региона, в който се намира бенефициерът (на ниво II от NUTS) и основния икономически сектор, в който 
бенефициерът осъществява дейност (на ниво групи по NACE). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)#ntr82-C_2014200BG.01000101-E0082
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(184) С оглед да се гарантира, че помощта улеснява финансирането на помощ за енергия от възобновяеми 
източници, държавите членки ще трябва да гарантират, че допълнителните разходи, отразени в по-
високите цени на електроенергията, които получателите на помощта трябва да понесат, се дължат 
единствено на помощта за енергия от възобновяеми източници. Тези допълнителни разходи не 
могат да надхвърлят размера на финансирането на помощта за енергия от възобновяеми 
източници (84). 

 

(185) Помощта следва да бъде ограничена до сектори, които са изложени на риск за тяхната конкурентна 
позиция, поради разходите, произтичащи от финансирането на подкрепата за енергията от 
възобновяеми източници като функция от тяхната интензивност на електроенергията и излагането 
им на въздействието на международната търговия. Поради това помощта може да се предостави 
само ако предприятието принадлежи към секторите, изброени в приложение 3 (85). Този списък е 
предназначен да бъде използван само за допустимост за тази конкретна форма на компенсация. 

 

(186) В допълнение, въз основа на факта, че някои сектори могат да бъдат разнородни по отношение на 
интензивността на електроенергията, държава членка може да включи определено предприятие в 
своята национална схема за предоставяне на намаления от разходи, произтичащи от подкрепа за 
възобновяема енергия, ако предприятието има интензивност на електроенергията от поне 20 
% (86) и принадлежи към сектор с интензивност на търговията от най-малко 4 % на равнището на 
Съюза, дори ако не е част от сектор, изброени в приложение 3 (87). За изчисляването на 
интензивността на електроенергията на предприятието трябва да се използват стандартни критерии 
за ефективност на потреблението на електроенергия за отрасъла, когато са налични. 

 

(187) В рамките на допустимия сектор държавите членки трябва да гарантират, че изборът на получатели 
е извършен въз основа на обективни, недискриминационни и прозрачни критерии и че по принцип 
помощта се отпуска по един и същ начин за всички конкуренти в един и същ отрасъл, ако те се 
намират в сходно фактическо положение. 

 

(188) Комисията ще счита помощта за пропорционална, ако получателите на помощта заплащат 
минимум 15 % от допълнителните разходи без намаление. 

 

(189) Въпреки това, като се има предвид значителното увеличение на допълнителните такси от 
възобновяема енергия през последните години, собствен принос в размер на 15 % от пълната такса 
за възобновяема енергия може да надхвърля това, което може да понесе едно предприятия, 
особено засегнато от тази тежест. Поради това при необходимост държавите членки имат 
възможността допълнително да ограничат размера на разходите, произтичащи от финансовата 
помощ за възобновяема енергия, която трябва да бъде платена на равнище на предприятията, до 
4 % от брутната добавена стойност (88) на съответното предприятие. За предприятията, които имат 
интензивност на електроенергията от поне 20 %, държавите членки могат да ограничат общата 
сума, която трябва да се изплати, на 0,5 % от брутната добавена стойност на съответното 
предприятие. 

 

                                                           
(105)  За схеми под формата на данъчно предимство и помощ под формата на намаления на финансирането на 

подкрепа за енергията от възобновяеми източници, информацията за размера на индивидуалните помощи може 
да бъде предоставена в следните диапазони (в млн. EUR): [0,5—1]; [1—2]; [2—5]; [5—10]; [10—30]; [30 и повече]. 

(106)  Тази информация трябва да бъде публикувана след като решението за отпускане на помощта е било взето, трябва 
да се съхранява най-малко в продължение на 10 години и трябва да бъде на разположение на широката публика 
без ограничения (58). От държавите членки няма да се изисква да представят тази информация преди 1 юли 2016 
г. Изискването за публикуване на информацията може да отпадне по отношение на индивидуалните помощи 
под 500 000 EUR. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)#ntr84-C_2014200BG.01000101-E0084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)#ntr85-C_2014200BG.01000101-E0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)#ntr86-C_2014200BG.01000101-E0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)#ntr87-C_2014200BG.01000101-E0087
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)#ntr88-C_2014200BG.01000101-E0088
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(190) Когато държавите членки решат да приемат ограниченията от съответно 4 % и 0,5 % от брутната 
добавена стойност, тези ограничения трябва да се прилагат към всички допустими предприятия. 

 

(191) Държавите членки могат да вземат мерки, за да гарантират, че данните за брутната добавена 
стойност, използвани за целите на този раздел, обхващат всички съответни разходи за труд. 

 

(192) Държавите членки могат да предоставят помощта под формата на намаление на таксите или като 
фиксирана годишна сума за компенсация (възстановяване на данъци) или като комбинация от 
двете (89). Когато помощта се предоставя под формата на намаление на таксите, трябва да се създаде 
механизъм за последващ мониторинг, за да се гарантира, че всяка надплатена помощ ще бъде 
възстановена преди 1 юли следващата година. Когато помощта се отпуска под формата на фиксирана 
годишна сума за компенсация, трябва да бъде изчислена на базата на исторически данни, т.е. 
наблюдаваните нива на потребление на електроенергия и брутната добавена стойност за дадена 
базова година. Размерът на компенсацията не надвишава размера на помощта, която предприятието 
би получило през базовата година, като се прилагат параметрите, определени в настоящия раздел. 

 

1.7.3. Преходни правила за помощта, отпускана за намаляване на тежестта, свързана с 
подкрепа за финансирането на енергия от възобновяеми източници 
 

(193) Държавите членки трябва да прилагат критериите за допустимост и пропорционалност, предвидени 
в точка 3.7.2, не по-късно от 1 януари 2019 г. Помощта, предоставена по отношение на периода преди 
тази дата, ще бъде считана за съвместима, ако удовлетворява същите критерии. 

 

(194) Освен това Комисията счита, че всички помощи, отпуснати за намаляване на тежестта, свързана с 
подкрепа за финансирането на енергия от възобновяеми източници, по отношение на годините, 
предшестващи 2019 г., могат да бъдат обявени за съвместими с вътрешния пазар, доколкото са в 
съответствие с план за приспособяване. 

 

(195) За да се избегнат резките смущения в отделно предприятие, този план за приспособяване трябва да 
доведе до постепенното приспособяване към равнищата на помощите, получени в резултат на 
прилагането на критериите за допустимост и пропорционалност, предвидени в раздел 3.7.2. 

 

(196) Доколкото тези помощи са предоставени по отношение на периода преди датата на прилагане на 
настоящите насоки, планът трябва също да предвижда постепенно прилагане на критериите за този 
период. 

 

(197) Доколкото помощ под формата на намаляване или освобождаване от тежестта, свързана с подкрепа 
за финансирането на енергия от възобновяеми източници, е била отпусната преди датата на 
прилагане на настоящите насоки, на предприятия, които не са допустими съгласно раздел 3.7.2., 
такава помощ може да бъде обявена за съвместима, при условие че планът за приспособяване 
предвижда минимален собствен принос от 20 % от допълнителните разходи за таксата без 
намалението, който да бъде въведен постепенно и най-късно до 1 януари 2019 г. 

 

(198) Планът за приспособяване трябва да взема под внимание всички съответни икономически фактори, 
свързани с политика за възобновяема енергия. 

 

(199) Планът за приспособяване трябва да бъде одобрен от Комисията. 
 

(200) Планът за приспособяване се съобщава на Комисията най-късно 12 месеца след датата на прилагане 
на настоящите насоки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Списък (1) на допустимите сектори (2) в раздел 3.7.2 

Код по NACE Описание 

510 Добив на антрацитни и черни въглища 

729 Добив на руди на цветни метали 

811 Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров 

гипс, креда, доломит и шисти 

891 Добив на минерални суровини за химическото производство и на 

естествени торове 

893 Добив на сол 

899 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 Надлъжностъргателна машина от дървен материал 

1621 Производство на фурнир и дървесни плочи 

1711 Производство на дървесна маса 

1712 Производство на хартия и картон 

1722 Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от 

хартия и картон 

1920 Производство на рафинирани нефтопродукти 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)#ntr1-C_2014200BG.01004801-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)#ntr2-C_2014200BG.01004801-E0002
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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, н.в.д. 

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 
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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 
 


