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ДО 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

И С К А Н Е  
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНИ 

СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЗВАНЕ 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 

 

……………………………………- …………………… 

(три имена по документ за самоличност и качество, в 

което представлява заявителя напр. изпълнителен 

директор, управител, прокурист) 

 

……………………………………- …………………… 

(три имена по документ за самоличност и качество, в 

което представлява заявителя напр. изпълнителен 

директор, управител, прокурист) 

 

Лице, представляващо 

заявителя по пълномощно 

(ако е приложимо) 

………………………………………………………… 

(три имена по документ за самоличност на пълномощника) 

Адрес за кореспонденция  

Телефонен номер  

Факс  

Електронна поща  

 

2. Данни за предоставената помощ 

2.1. Заповед за предоставяне 

на помощ  

……………………………………………………….. 

(номер и дата) 

 

*Искането се подава на основание чл. 9а от Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. 

за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (обн. 

ДВ, бр. 77 от 04.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) 

(Наредбата). 
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2.2. Вид на предоставената помощ по чл. 4, ал. 1 от Наредбата  

Отстъпка в от компонентата по чл. 2 от Наредбата в размер на 40%;  

Отстъпка от компонентата по чл. 2 от Наредбата в размер на 60%  

Отстъпка от компонентата по чл. 2 от Наредбата в размер на 85%.  

2.3. При предоставена помощ по чл. 4, ал. 2 от Наредбата се посочва нейния вид  

Освобождаване от задължение за плащане на  компонентата по чл. 2 от Наредбата, след 

достигане на размера на разходите, посочен в заповедта за предоставяне на помощ и 

определен като 4 % от брутната добавена стойност на предприятието - за предприятия 

с интензивност на електроенергията по-малко от 20% (по чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредбата) 

 

Освобождаване от задължение за плащане на  компонентата по чл. 2 от Наредбата, след 

достигане на размера на разходите, посочен в заповедта за предоставяне на помощ и 

определен като 0,5% от брутната добавена стойност на предприятието - за предприятия 

с интензивност на електроенергията най-малко 20% (по чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредбата) 

 

Размер на разходите по чл. 4, ал. 2, т. 1 или  2 от Наредбата, съгласно 

заповедта за предоставяне на помощ (лв.) 
 

3. Данни за издадено удостоверение по чл. 9 от Наредбата 
………………… 

(номер и дата) 

4. Период през който са надплатени средства за компонентата по 

чл. 2 от Наредбата 
 

5. Потребление на електрическа енергия за  което са надплатените 

средства за компонентата по чл. 2 от Наредбата (MWh) 
 

6.    Приложения: 

Доказателства за закупените и платени  количества електрическа енергия за 

периода през който са надплатени средства за компонентата по чл. 2 от Наредбата 
 

Справка за внесените средства за компонентата по чл. 2 на Наредбата  от лицето 

по чл. 5, ал. 2 от Наредбата във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 
 

Пълномощно  

(отбелязва се, когато искането се подава от пълномощник) 
 

 

Дата:  

Лице/лица, 

представляващо/и 

заявителя 

 

…………………………… 

(имена и подпис) 

…………………………… 

(имена и подпис) 
 
 
 


