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АПИ

Агенция пътна инфраструктура

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ДЕО

Договор за Европейската общност

ДФЕС
ЕЗФРСР
ЕС
ЕСИФ

Договор за функциониране на Европейския съюз
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски съюз
Европейски структурни и инвестиционни фондове
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗВФС

Закон за физическото възпитание и спорта

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗОС

Закон за общинската собственост

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИМП

Интегрираната морска политика

КБ

Конкретни бенефициенти

КИС

Комуникационни и информационни системи

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МС
МСП

Министерски съвет
Малки и средни предприятия

НСОРБ

Национално сдружение на общините в България

ОПДУ

Оперативна програма „Добро управление“

ОПНОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОПОР

Обща политика в областта на рибарството

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда“

ОПРР

Оперативна програма „Региони в растеж“

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОРГО

Общ регламент за групово освобождаване

ОУПИ

Оператор в условията на пазарна икономика

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ПМДР
ПО

Програма за морско дело и рибарство
Приоритетна ос

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

СЕС

Съда на Европейския съюз

СМР

Строително-монтажни работи

ТГС

Транс-гранично сътрудничество

УО

Управляващ орган

ФИ

Финансов инструмент

Този документ е разработен от Обединение ДЗЗД „ЕКОРИС И ПАРТНЬОРИ - НСОРБ“ за ефективно прилагане на
правилата на ЕС за целите на проект „Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на
съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти“ и не отразява официалното становище на
Европейския съюз или на Министерство на финансите. Направените изводи и препоръки не са обвързващи, нямат
задължителен характер и могат да бъдат променяни при прилагането им по конкретен проект. ДЗЗД „ЕКОРИС
И ПАРТНЬОРИ - НСОРБ“ не поема отговорност за преки или косвени вреди, настъпили в резултат на ползване или
невъзможност за ползване в рамките на конкретни проекти на съдържащата се информация, изводи и препоръки.
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1. Въведение
Настоящият наръчник е насочен към общините в Република България и представя правилата, практически насоки и разяснения при получаването на държавни/минимални помощи под
формата на безвъзмездна финансова помощ или финансови инструменти по оперативните
програми в Република България и програмите за трансгранично сътрудничество с източник на съфинансиране ЕСИФ.
Наръчникът е изготвен в рамките на проект „Предоставяне на консултантски услуги на
общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените
поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти“, който се изпълнява по административен договор №
BG05SFOP001-4.003-0001-C01/20.02.2018 г. по проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на
общините, градовете и регионите за европейско сближаване”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Подкрепа за развитие на
капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани
от ЕСИФ“, по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”.
Подготовката на Наръчника е осъществена от Обединение ДЗЗД „ЕКОРИС И ПАРТНЬОРИ НСОРБ“ в изпълнение на Договор № ПИ 02/23 януари 2019г. с предмет „Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата
на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение
на проекти, подкрепени от финансови инструменти“, с изключение на държавните помощи
при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) с цел осигуряване на демаркация с изпълнявания от Министерството на финансите, дирекция „Държавни помощи
и реален сектор“ проект № BG05SFOP001-2.003-0001 „Ефективно прилагане на правилата
на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес
(УОИИ)”, финансиран по ОПДУ).
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2. Цели на наръчника
Настоящият документ представлява Сборник от правила за общините получатели на минимални и държавни помощи за прилагането на разпоредбите на европейското и национално законодателство в областта на държавните и минимални помощи.
Наръчникът има за цел да предостави практически насоки и разяснения относно правилата, които се отнасят до общините получатели на държавни и минимални помощи, за
постигане на по-пълно разбиране на концепцията за държавна/минимална помощ и при какви условия тя би следвало да се отпуска законосъобразно.
За тази цел, в настоящия документ се съдържа преглед на основните понятия, установени в европейската и национална рамка, съдебна практика и вторични правила. Направен е
преглед на основните области, в които се предоставят държавни/минимални помощи на
общините. Наръчникт съдържа описание на изискванията за съвместимост на държавна/
минимална помощ съгласно приложимото европейско и национално законодателство в процеса на кандидатстване, изпълнение и осигуряване на устойчивост след приключване на
проекта.
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3. Определение за държавната помощ и свързани основни понятия; Тест за държавна
помощ - описание
Концепцията за държавните помощи в европейски и национален контекст почива на общия
принцип за несъвместимост на държавните помощи с разбирането за свободна пазарна
инициатива и конкуренция между субектите на пазара. Предоставянето на ресурси от
страна на държавата се счита за механизъм, който изкривява пазара и влияе пряко на свободната конкуренция.
Поради тази причина, Договорът за функциониране на ЕС (ДФЕС) в чл. 107 /предишен член
87 от Договор за Европейската общност (ДЕО)/ предвижда, че „освен когато е предвидено
друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на
държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или
производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е
несъвместима с вътрешния пазар“.
Според легалната дефиниция на §. 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за
държавните помощи „Държавна помощ“ е „ всяка помощ, попадаща в обхвата на чл. 107,
параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставена от държавата или от общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез
други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия,
производството или търговията на определени стоки или предоставянето на определени
услуги, доколкото се засяга търговията между държавите – членки на Европейския съюз.“
Както може да се установи от нормата на закона, тя почти буквално възпроизвежда разпоредбата на чл. 107 от ДФЕС. Поради това, проверката за наличие на държавна помощ
както в европейски, така и в национален контекст, почива на едни и същи критерии.
В Закона за държавните помощи в чл. 20 (1) се дава определение на понятието „получател
на помощ“– „получател на помощ е всяко предприятие, за което е предназначена държавна
помощ или минимална помощ, както и всяко предприятие, което пряко или косвено се облагодетелства от тази помощ, като получава под каквато и да е форма икономическа изгода,
и по отношение на която са изпълнени всички елементи за наличие на помощ по смисъла на
чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз“.
Когато дадено предприятие осъществява едновременно икономическа и неикономическа
дейност, каквито са общините в България, то може да се разглежда като получател на
държавна помощ или минимална помощ само по отношение на икономическата му дейност,
при условие че:
• икономическата и неикономическата дейност са напълно отделени финансово-счето-
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водно по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите от дейностите, и/
или
• е налице фактическо обособяване на съответните дейности чрез отделен субект.
Когато мярката за помощ се реализира чрез едно предприятие, но икономическа изгода
от помощта получава и друго предприятие, размерът на държавната помощ или на минималната помощ се определя съобразно изгодата, която получава всяко от предприятията.
Такъв е случаят с помощ, получена по проекта, в който общината и нейно дружество са
бенефициент и партньор.
Когато след предоставяне на държавна помощ или минимална помощ, което не е извършено при пазарни условия, икономическата изгода от помощта премине върху друго предприятие, същото се смята за получател на държавна помощ или минимална помощ. Във
връзка с горния пример, може да се каже, че ако общината получи безвъзмездна помощ, но я
прехвърли изцяло на собственото си дружество, например оператор на градски танспорт,
получател на помощта е дружеството.
В контекста на настоящия наръчник, понятието „получател на помощта“ е употребено в смисъла на крайния получател на подкрепата.
Някои мерки на държавна подкрепа са очевидни и лесно могат да бъдат разпознати.
Такива са например:
• пряка субсидия
• субсидиране на лихва;
• заем при облекчени условия;
• държавни гаранции;
• данъчни облекчения;
• придобиване от предприятието на стоки или услуги, предоставени от държавата или
общините, при преференциални условия;
• продажба на държавни/общински земи или сгради на цени, по-ниски от пазарните или
закупуване от държавата/общината на частни земи и сгради на по-високи от пазарните
цени;
• намаляване или освобождаване от данъци, такси, социални осигуровки;
• опрощаване и разсрочване на финансови задължения или задължения за социално осигуряване;
• прилагане на преференциален режим на амортизация;
• увеличаване на държавния дял в капитала на търговско дружество;
• финансови инжекции от страна на държавата или общината преобразуване на дълг
срещу капитал.
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По-малко очевидни случаи, които може да съдържат елементи на държавна помощ, са:
• консултантски услуги в полза на предприятие;
• подпомагане на предприятия, инвестиращи в екологични проекти;
• подпомагане подготовката на публични предприятия за приватизация;
• законодателство за защита или гарантиране на пазарния дял;
• публично-частни партньорства и договори, неоткрити за публичен търг;
• безплатна реклама по държавна/общинска телевизия;
• инфраструктурни проекти, облагодетелстващи индивидуални или група потребители.
По отношение на определяне на наличие на държавна помощ всички четири характеристики, описани в чл. 107 (1) от ДФЕС, трябва да са налице, за да бъде финансирането класифицирано като държавна помощ. Това е така нареченият „тест за наличие на държавна
помощ“, описан както следва по-долу:
1) Помощта се предоставя от държавата или чрез държавни ресурси:
ЕСИФ са основният инструмент на ЕС за подкрепа на социалното и икономическо преструктуриране в рамките на Съюза. Въпреки че са от ЕС, фондовете се считат за държавен ресурс, тъй като всяка държава-членка определя как да се изразходват.
2) Помощта облагодетелства определени предприятия или производството на някои стоки:
Правилата за държавна помощ, няма да се прилагат за мерки, от които могат да се възползват всички предприятия в рамките на една държава-членка, без да се прави разлика
между тях. Правилата за държавна помощ се прилагат само за мерки, които облагодетелстват определени продукти или предприятия, определени видове предприятия, сектори
или региони.
Понятието „предприятие“ се дефинира от СЕС по дело C-41/90 Hoefner и Elser, като всеки
субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от юридическото лице или начина, по който тя се финансира. Предприятието се занимава с икономическа дейност,
когато предлага стоки и услуги на пазара (T-319/99 FENIN).
„Стопанската дейност” се изразява в предлагането на стоки и/или услуги на съществуващ конкурентен пазар.
Законодателството по държавните помощи се прилага към предприятия. Според постоянната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, предприятията се определят като
субекти, извършващи стопанска/икономическа дейност, независимо от правния им статут и начина на финансиране.
Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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В тази връзка, прилагането на правилата за държавните помощи не зависи от това дали
субектът е създаден, за да реализира печалба, нито от това дали приходите от дейността му са достатъчни, за да покриват разходите му. От значение е единствено характерът
на финансираната дейност и когато той е стопански/икономически, правилата за държавни помощи следва да бъдат приложени.
Правилата за държавна помощ не се прилагат, когато държавата извършва неикономическа дейност в качеството си на орган на публичната власт. Въпросите, които са неизменно прерогатив на държавата (като контрол на въздушния трафик), не са от икономическо
естество; националното образование и схемите за социална сигурност изпълняват социална функция; както и други дейности, при които функцията е по-скоро социална, отколкото търговска (включително синдикати, църкви, благотворителни организации и организации за подпомагане). Въпреки това, в случаите, в които дейности, които по същество
представляват част от прерогативите на държавата, се изпълняват под въздействието
на пазарни механизми, законодателството за държавна помощ е в сила.
По дело N560/01 и NN 17/02 за случая с кей в Брайтън, Комисията е решила, че фондът е
предприятие, доколкото той е зает с управлението и рентабилно използване на площи,
които могат да бъдат отдадени под наем, за да генерира приходи за опазване и възстановяване на кея и евентуално за експлоатацията на културен център.
По дело срещу Агенцията за жилищно настаняване в Ирландия (N209-2001), Комисията е установила, че местните власти в Ирландия, които са предоставили жилища на ниска цена,
са извършвали икономическа дейност и следователно са предприятие, защото са в пряка
конкуренция с други оператори на пазара на жилища в предлагането на по-евтини жилищни
условия, чрез наеми и предоставяне на строителни заеми за някои потребители.
По дело N543/2011 за капиталови разходи на болници, Комисията е решила, че болници, които извършват обществени и частни услуги по здравеопазване, са предприятия.
По дело C39/94, Съдът постановява, че за да се определи дали дадена държавна мярка представлява държавна помощ, е необходимо да се установи дали получателят се ползва от
предимство, което не би получил при нормални пазарни условия.
3) Помощта нарушава или заплашва да наруши конкуренцията:
По дело 730/79 Philip Morris срещу Комисията, генералният адвокат заявява, че „е допустимо да се подходи с презумпцията, че всяка публична помощ, предоставена на предприятие,
нарушава конкуренцията или заплашва да я наруши, когато помощта е планирана и все още
не е отпусната - освен ако не са налице изключителни обстоятелства (например пълното
отсъствие на общия пазар на идентични продукти или заместители на продуктите, произвеждани от получателя на помощта)“.
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4) Помощта засяга търговията между държавите-членки:
Последният въпрос за преценка на наличието на държавна помощ при инфраструктурата,
е дали тя има ефект върху търговията. Ефект върху търговията е възможен, когато се
предоставя икономическо предимство на предприятие от либерализиран сектор, на който
би могло да има конкуренция. Има и инфраструктури с ограничен ефект върху търговията
като например:
• басейни или други съоръжения за отдих, предназначени предимно за местната общност;
• музеи или друга културна инфраструктура, които няма вероятност да привлекат посетители от други държави членки;
• болници и други заведения за здравни грижи, насочени към местното население;
• конферентен център, при който местоположението и потенциалният ефект на помощта върху цените няма вероятност да привлекат потребители от други конферентни
центрове в други държави членки.
Насоките на Комисията относно помощ за бедни градски райони (OJ 1997 C146/6) вече
са отменени, но Комисията заявява, че основополагащите принципи от тях продължават да се прилагат. Те съдържат списък на „местни дейности“ - това е дейност, която
може да се счита, че не засяга търговията в рамките на общността. Това са следните
дейности, предприети от малки предприятия:
• строителство;
• поддръжка, продажба и ремонт на моторни превозни средства; автомобилни горива;
• търговията на дребно;
• ремонт на лични вещи и стоки за домакинството;
• хотели и ресторанти;
• местно здравеопазване и социални дейности;
• други обществени социални и персонални услуги; и
• социални услуги.
Както се вижда по-горе, в решенията N560 / 01 и NN17 / 02 Комисията е счела, че фондът
е предприятие, тъй като управлението и рентабилно използване на помещенията на кея,
отдадени под наем, както и управлението на центъра за културно наследство, са икономически дейности. Въпреки това, е взето решение, че субсидията не е вероятно да засегне
търговията между държавите-членки, тъй като е малко вероятно все повече чуждестранни туристи да са привлечени на кея. В допълнение, е взето решение, че възстановяване на
съществуващите паметници не е повлияло на търговията.
Обратно, по случая Terra Mitica, който е голям тематичен ваканционен парк в близост до
Бенидорм, в Решение 2002/227 / ЕО Комисията е счела, че размерът на парка означава, че
той не е регионален парк, а е „дестинация“ т.е. такава, която туристи от други държави-членки съзнателно биха избрали да посетят и по този начин може да засегне търговията в рамките на общността. Фактът, че според испанските власти повечето от посеТози документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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тителите са от местния регион е отхвърлена от Комисията, която посочва, че е имало
активна политика за привличане на посетители от чужбина.
В случай N258/2000, Комисията установява, че повече от 2 милиона евро безвъзмездна помощ, предоставена на плувен басейн, който се използва за развлечение в малка общност
в Германия, не е вероятно да има някакъв ефект върху търговията. Тя приема, че е налице
ясна разлика между тази подкрепа и помощите за насърчаване на основни тематични паркове, насочени към националния или дори международния пазар, които рекламират далеч
извън зоната, в която се намират.
Примери за помощ, която не съответства на всички четири теста, поради което не се
счита за държавна помощ, са:
• Помощ за органи, които не са включени в каквито и да било икономически дейности,
например предоставяне на държавното образование;
• Общи мерки, налични при еднакви условия за всички предприятия в еднаква ситуация,
във всички части на държавата-членка;
• Чисто регулаторни мерки, които не влияят на обществения бюджет;
• Стоки и услуги, закупени или продадени на пълна пазарна стойност (най-добър пример
за такива е провеждането на открит конкурентен търг по правилата на ЕС за обществените поръчки);
• Подкрепа за общи инфраструктурни проекти, които не се използват по икономически
начин или които не се ползват от определени потребители, например път за обществено ползване;
• Помощ за физически лица (и която не облагодетелства или освобождава от задължения дадено предприятие);
• Щети, които публичните власти са осъдени да платят;
• Подкрепа за публичните предприятия при спазване на принципа на оператор в условията на пазарна икономика (подкрепа, която инвеститор в частния сектор, който няма
политическа цел, ще осигури на предприятие при сходни условия, включително някои държавни заеми и гаранции (виж по-подробно по-долу).
С други думи, финансирането се дефинира като държавна помощ, когато кумулативно са
налице следните условия:
- Предоставя се публичен ресурс;
- Публичният ресурс се предоставя на лице, което има характер на предприятие;
- Финансирането е за дейност, която има икономически характер по смисъла на Съобщение от Комисията; Проект на известие на Комисията за понятието за държавна помощ
съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС;
- Финансирането предоставя икономическо предимство на лицето – получател на помощта;

13

- Финансирането се предоставя по селективни критерии, т.е. не е достъпно за всички
лица на пазара;
- Финансирането засяга ли или има потенциал да наруши/засегне поне едно от двете
- конкуренцията на съответния продуктов и географски пазар или търговията между
държавите членки на ЕС.
По правило, от правилата за държавна помощ се изключват неикономическите дейности,
примери за които са осъществяването на основните обществени /държавни или общински/ функции (като сигурност, защита, полиция, митници, образование), ползването на
инфраструктури, които не се експлоатират търговски (обществени пътища, паркове,
канали) и нелиберализирани дейности (за които няма отворен пазар), като например управлението на железопътната инфраструктура. В допълнение, ако държавата с предоставянето на финансиране действа по начин, по който рационално би действал един частен
инвеститор, например при предоставяне на заеми или на капитал при условия, приемливи
за един истински частен инвеститор, който е мотивиран от възвръщаемостта, а не от
политически мотиви, финансирането не се счита за предоставяне на държавна помощ по
смисъла на член 107 (1).
По отношение на контролирани от държавата компании, Комисията не очаква публичен
донор да действа като инвеститор, който цели единствено бърза възвращаемост, а
по-скоро като някой, който има дългосрочен ангажимент, т.е. е добросъвестен стопанин.
Инвестиционни решения, които по-късно се окажат погрешни, не са непременно помощ,
ако към момента на вземане на решението, е имало основателни причини да се смята, че
инвестицията ще е печеливша и че пазарен инвеститор би направил същите инвестиции
при тези условия.
Комисията прави разграничение между сценарии, при които публичен орган вече притежава или има дялово участие в бизнес, поради което се налага да защитава съществуващите инвестиции или да се стреми към по-дългосрочните ползи от собствеността
си, и сценарии, при които държавата прави нови инвестиции (например инвестиране в
дружество за първи път или инвестиции в ново предприятие).
Според законодателството, субектите, които предоставят държавни помощи, могат да
установят схеми за държавна помощ или да предоставят индивидуални помощи.
„Схема за държавна помощ“ е всеки акт, въз основа на който, без да се изискват допълнителни мерки за изпълнение, могат да се предоставят индивидуални държавни помощи
на предприятия, определени в акта по общ и абстрактен начин, и всеки акт, въз основа на
който помощ, която не е свързана с определен проект, може да се предостави на едно или
няколко предприятия за неопределен период от време и/или в неопределен размер.
„Индивидуална държавна помощ“ е всяка помощ, която не е предоставена въз основа на
схема, или помощ, която е предоставена въз основа на схема, но подлежи на индивидуално
уведомяване.
Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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4. Оперативни програми и приоритетни оси, както и програми за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕСИФ, по които общините са допустими бенефициенти, в това число финансови инструменти
В настоящата точка от наръчника ще бъдат разгледани отделните програми, по които
общините биха могли да получат финансиране, отделните възможни видове дейности и
области и съответните възможни приложими режими на държавни помощи. Тази информация се съдържа в табличен вид с цел по-схематичното представяне на информацията и
по-лесното боравене с нея.
Оперативните програми от Втори програмен период 2014г.-2020г., по които общините в
Република България са бенефициенти, са Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, Програма за
развитие на селските райони 2014-2020, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
Бенефициентите следва да имат предвид, че законодателството в областта на държавните помощи е с широк обхват и наличието на държавна помощ по определена процедура за
БФП често е въпрос на тълкуване на отделни документи и въпрос на специфика на законодателството в конкретния сектор. Поради тази причина, настоящия наръчник има за цел
да улесни бенефициентите по отделните оперативни програми и програми за трансгранично сътрудничество при планирането, разработването и изпълнението на проектите,
финансирани по отделните оперативни програми, но не изчерпват всички възможни случаи
и нормативни документи. Правилата за държавни помощи се прилагат към всяко отделно
проектно предложение.
Приоритетните области, в които общините в Република България получават финансиране
по ОПРР 2014-2020 са устойчиво интегрирано градско развитие, енергийна ефективност,
образователна инфраструктура, социална инфраструктура и туризъм.
По ОПРЧР 2014-2020 общините получават финансиране за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване.
Приоритетните области на финансиране на общините по ОПОС 2014-2020 са изграждане
и реконструкция на вик инфраструктура, изграждане на инсталации за отпадъци, опазване
на природата и биоразнообразието, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища и подобряване качеството на атмосферния въздух.
По ОП НОИР 2014-2020 общините получават финансиране за образовтелна среда и социално приобщаване.
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Областите в които общините в селксите райони получават финансиране по ПРСР 20142020 са създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, изграждане на инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура, залесяване и създаване на горски масиви,
предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития, възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия
и катастрофични събития, подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на
горските екосистеми, технологии за лесовъдство и преработка, мобилизиране и търговия
на горски продукти.
По ПМДР 2014-2020 общините биха могли да бъдат бенефициенти по проекти за насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано
на знания рибарство, ефективно използване на ресурсите, повишаване на заетостта и
териториалното сближаване, насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика.
Програмите за трансгранично сътрудничество, по които Република България е страна
и по които общините са допустим бенефициент са ИНТЕРРЕГ IV C, Съвместна оперативна
програма Черноморски басейн, Транснационална програма Дунав, ЕСПОН, УРБАКТ, ИНТЕРАКТ,
ИНТЕРРЕГ Балкани –Средиземно море 2014-2020, Програма за ТГС между България и Сърбия,
Програма за ТГС между България и Турция, Програма за ТГС между България и Македония.
Възможните приложими режими за отделните области на държавни помощи, съгласно насоките за кандидатстване по отделните процедури на различните оперативни програми,
както и програми за трансгранично сътрудничество, биха могли да бъдат както следва:
• липса на държавна помощ;
• минимална помощ съгласно Регламент № 1407/2003г на ЕК;
• минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 на на ЕК в селскостопанския сектор;
• минимална помощ по Регламент (ЕС) № 717/2014 на ЕК в сектора на рибарството и
аквакултурите;
• държавни помощи за услуги от общ икономически интерес в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт;
• групово освободени от задължение за уведомяване на ЕК помощи по Регламент (ЕС) №
702/2014 в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони;
• групово освободени от задължение за уведомяване на ЕК помощи Регламент (ЕС) №
651/2014 извън селското стопанство.
Детайли относно условията за прилагане на приложимите режими на съвместима помощ
са подробно разгледани по-долу в настоящия наръчник.
Програма ОПРР 2014-2020

16

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предвижда инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране в рамките на осем
приоритетни оси:
• „Устойчиво и интегрирано градско развитие”;
• „Подкрепа за периферни географски области най-силно засегнати от бедност”;
• „Регионална образователна инфраструктура”;
• „Регионална здравна инфраструктура”;
• „Регионална социална инфраструктура“;
• „Регионален туризъм”;
• „Регионална пътна инфраструктура“;
• „Техническа помощ“.
Мерките за градско развитие включват дейности, свързани с енергийната ефективност
в жилищни и административни сгради, градска среда и икономически зони, подобряване
на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски
транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура
от регионално значение.
Оперативната програма осигурява средства (европейско и национално финансиране) за
подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж
и заетост в българските региони.
В таблицата по-долу са описани възможните за финансиране дейности на общините и приложимите режими за държавни помощи.
Таблица 1 Приложими режими на държавна помощ по видове дейности, финансирани по ОПРР 2014-2020

Вид дейност/област
Дейности в областта на „зони с
потенциал за икономическо развитие“
Дейности в областта на „социална инфраструктура“
Дейности в областта на „Културна и спортна инфраструктура“

Приложими режими
Липса на помощ

Липса на помощ
Възможните приложими режими са:
Липса на помощ;
Регламент ОРГО (ЕС) № 651/2014.
Подкрепата за културна инфраструктура се осъществява само чрез комбинирано финансиране чрез
БФП и финансови инструменти, създадени по линия на
ОПРР 2014-2020 г.
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Дейности в областта на „образователна инфраструктура“
Дейности в областта на „енергийна ефективност в
административни и
жилищни сгради“

Липса на помощ

Липса на помощ;
Режим за минимални помощи съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/2013г.;
Интервенции за енергийна ефективност на студентски общежития ще бъдат осъществявани чрез комбинирано финансиране чрез БФП и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г.
Дейности в областта на „инте- Липса на помощ;
гриран градски транспорт“
Регламент (ЕО) № 1370/2007г относно обществените
услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.
Дейности в областта на „град- Липса на помощ
ска среда“
Дейности в областта на „енер- Липса на помощ;
гийна ефективност в опорни Режим за минимални помощи съгласно Регламент (ЕС)
центрове в периферните райони“ № 1407/2013г.
Дейности в областта на „реги- Липса на помощ
онална
социална инфраструктура“
Дейности в областта на „ре- Липса на помощ;
гионална образователна инфра- Общините са допустими кандидати само за общинска
структура“
училищна инфраструктура от национално и регионално значение
Дейности в областта на „регио- Липса на помощ;
нален туризъм“
Регламент ОРГО (ЕС) № 651/2014г
Общините са бенефициент за обектите общинска
собственост.
Финансовата подкрепа се осигурява единствено чрез
комбинирано финансиране на БФП и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020
Дейности в областта на „техни- Бюджетна линия - опростена форма за предоставяне
ческа помощ“
на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на конкретни бенефициенти (КБ). Не представлява държавна помощ.
Програма ОПРЧР 2014-2020
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР) има за цел
да допринесе активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за
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интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата
заетост и борбата с бедността и социалното изключване.
В таблицата по-долу са описани възможните за финансиране дейности на общините и приложимите режими за държавни помощи.
Таблица 2 Приложими режими на държавна помощ по видове дейности, финансирани по ОПРЧР 2014-2020

Вид дейност/област
Дейности в областта на „подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места“
Дейности в областта на „намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“
Дейности в областта на „транснационално сътрудничество“

Приложими режими
Липса на помощ;
Регламент (ЕС) №1407/2013 г.
Регламент (ЕС) №1408/2013 г.
Липса на помощ;
Режим за минимални помощи съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/2013г.
Липса на помощ;
Режим за минимални помощи съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/2013г.

Програма ОПОС 2014-2020
ОПОС 2014–2020 г. подкрепя опазването и защитата на околната среда, приспособяването
към изменението на климата и превенцията и управлението на риска на територията на
Република България, а ресурсът на оперативната програма възлиза на 3,5 млрд. лв.
Програмата е организирана в шест приоритетни оси, по пет от които могат да кандидатстват общини - Води, Отпадъци, Натура 2000 и биоразнообразие, Превенция и управление
на риска от наводнения и свлачища, Подобряване качеството на атмосферния въздух.
В таблицата по-долу са описани възможните за финансиране дейности на общините и приложимите режими за държавни помощи.
Таблица 3 Приложими режими на държавна помощ по видове дейности, финансирани по ОПОС
2014-2020
Вид дейност/област
Дейности в областта на „Води“

Приложими режими
Липса на помощ за общините като бенефициенти, но
са администратори;
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Дейности в областта на „Отпа- Липса на помощ – като бенефициенти, но администрадъци“
тори;
Режим за минимални помощи съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/2013г.;
Финансови инструменти
Дейности в областта на „Нату- Липса на помощ (изпълнители се избират чрез ЗОП)
ра 2000 и биоразнообразие“
Дейности в областта на „Пре- Липса на помощ (изпълнители се избират чрез ЗОП)
венция и управление на риска от
наводнения и свлачища“
Дейности в областта на Липса на помощ (изпълнители се избират чрез ЗОП);
„Подобряване качеството на Регламент (ЕО) № 2007/1370 по отношение на
операторите;
атмосферния
въздух“
Режим за минимални помощи съгласно Регламент
(ЕС) № 2013/1407г. по отношение на собственици
на самостоятелни обекти, извършващи стопанска
дейност

Програма ОП НОИР 2014-2020
Науката и образованието са фактори за растеж и икономическо развитие. Затова и през
програмния период 2014 – 2020 г. в България се изпълнява изцяло нова оперативна програма,
в която именно те са основният акцент.
В таблицата по-долу са описани възможните за финансиране дейности на общините и приложимите режими за държавни помощи.
Таблица 4 Приложими режими на държавна помощ по видове дейности, финансирани поОП НОИР 20142020

Вид дейност/област
Приложими режими
Дейности в областта на „Обра- Липса на помощ (изпълнители се избират чрез ЗОП)
зователна среда за активно социално приобщаване“
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Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020
ПРСР 2014-2020 има за основни цели повишаване конкурентноспособността и балансирано
развитие на селското и горското стопанство и преработвателната промишленост, осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата, постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в
селските райони, включително създаването и поддържането на заетост.
В таблицата по-долу са описани възможните за финансиране дейности на общините и приложимите режими за държавни помощи.
Таблица 5 Приложими режими на държавна помощ по видове дейности, финансирани по ПРСР 2014-2020

Вид дейност/област
Дейности в областта на „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Приложими режими
Липса на помощ;
Режим за минимални помощи съгласно
Регламент (ЕС) №
1407/2013г.

Дейности в областта на „Инвестиции в създаването, подобрява- Липса на помощ;
нето или разширяването на всички видове малка по мащаб инфра- Режим за минимални
структура“
помощи
съгласно
Регламент (ЕС) №
2013 /1407г.
Дейности в областта на „Проучвания и инвестиции, свързани Липса на помощ;
с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и Режим за минимални
природното наследство на селата”
помощи
съгласно
Регламент (ЕС) №
2013 /1407г.
Дейности в обхвата на „Инвестиции в технологии за лесовъдство Регламент (ЕС) №
и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 2014/702
продукти”
Дейности в областта на “Инвестиции в устройването, Липса на помощ;
подобрението или разширяването на местни основни услуги Режим за минимални
съгласно
за селското население, включително развлечения и култура, и помощи
свързаната с тях инфраструктура”
Регламент (ЕС) №
2013 /1407г.
Дейности в областта на „Инвестиции в развитие на горските Регламент (ЕС) №
райони и подобряване жизнеспособността на горите“
2014/702
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Дейности в областта на „Проучвания и инвестиции, свързани
с поддържане, възстановяване и на културното и природното
наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на
специфичната местна идентичност и местната култура”

Липса на помощ;
Режим за минимални
помощи
съгласно
Регламент (ЕС) №
2013 /1407г.
Дейности в областта на „поддържане, възстановяване и Липса на помощ;
подобряване на културното и природното наследство в Режим за минимални
тери тори я т а“
помощи
съгласно
Регламент (ЕС) №
2013 /1407г.
Оперативна програма Добро Управление 2014-2020
Оперативна програма „Добро Управление“ 2014-2020 е основният инструмент на Република
България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление.
За постигането на резултатите и избягване на разпиляването на ресурсите един от двата компонена по програмата цели модернизиране на държавната администрация, която
включва и общинската.
В таблицата по-долу са описани възможните за финансиране дейности на общините и приложимите режими за държавни помощи.
Таблица 6 Приложими режими на държавна помощ по видове дейности, финансирани по ОПДУ 2014-2020

Вид дейност/област
Дейности в областта на „Техническа помощ за управлението на
ЕСИФ”
Дейности в областта на „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

Приложими режими
Липса на помощ

Режим за минимални помощи съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/ 2013г.
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Програма за морско дело и рибарство ПМДР 2014-2020
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) подпомага осъществяването
на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г. и принципите на Общата
политика в областта на рибарството (ОПОР), насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и
насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от
рибарството общности.
В таблицата по-долу са описани възможните за финансиране дейности на общините и приложимите режими за държавни помощи.
Таблица 7 Приложими режими на държавна помощ по видове дейности, финансирани ПМДР 2014-2020

Вид дейност/област
Дейности в областта на „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“
Допустими кандидати: публичноправни организации , каквито
са общинските дружества например.
Дейности в областта на „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на
знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване
на ресурсите”
Дейности в областта на „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”
Дейности в областта на „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски
стопанства и туризма, в полза
на малки рибарски общности“

Приложими режими
Липса на помощ

Липса на помощ

Липса на помощ;
Режим за минимални помощи съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/2013г.
Липса на помощ;
Режим за минимални помощи съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/2013г.
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Програми за трансгранично сътрудничество
В текста по-долу са посочени някои от основните области и дейности, финансирани от
програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕСИФ, по които българските общини биха могли да получат финансиране.
„ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020
„Черноморски басейн 2014-2020“ е съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество, финансирана по Европейски инструмент за съседство. В териториалния
обхват на Програмата попадат 10 държави - България, Гърция, Румъния, Турция, Армения,
Азейрбеджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна – с цялата си територия или с региони
на ниво NUTS II (или еквиваленти). Финансовите средства се осигуряват от Европейския
инструмент за съседство, Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за
предприсъединителна помощ. Програмата е насочена към следните области - туризъм и
култура, селското стопанство и свързаните сектори и околна среда. Основните типове
бенефициенти са местни и регионални власти, публично-правни организации и неправителствени организации.
Всички кандидати по програмата следва да направят оценка надържавна помощ (както
пряка, така и непряка) при подготовката на проектното си предложение. Като общ принцип, всички дейности по проекта се оцененяват и на ниво партньор, за да се определи дали
те са от значение за правилата за държавни помощи. От всеки водещ партньор се изисква
да предостави декларация за самооценка на държавната помощ заедно със заявлението за
кандидатстване.
По програмата не се разрешава отпускане на държавна помощ. Целта на декларацията за
самооценка на държавните помощи е да установи дали финансирането на съответното
проектно предложение включва държавна помощ. В случай че бъде констатирано отпускане
на държавна помощ (пряка или непряка), потенциалната (ите) дейност (и), които съдържат
държавна помощ следва да да бъдат коригирани в съответствие с препоръките на независимите оценители в процеса на оценка на проектното предложение. Всяка корекция обаче
не трябва да засяга естеството на предложението или първоначално поставената оценка
на проектното предложение. В случай че това не е възможно, съответният проект се отхвърля. В случай, че по време на изпълнението на проекта се установи наличие на държавна
помощ, УО може да прекрати договора.
„УРБАКТ III“ 2014-2020
УРБАКТ ІІІ 2014-2020 е една от програмите на Европейския съюз за сътрудничество, целяща
обмяната на опит и познания между Европейските местни власти (градове) в сферата на
устойчивото интегрирано градско развитие (без пилотни проекти). В рамките на специ-

24

фични градски мрежи, партньорите са поканени съвместно да разработват прагматични
решения на основни градски проблеми и предизвикателства, интегрирайки икономически,
социални и екологични решения чрез холистичен подход. УРБАКТ е преди всичко програма за
изграждане на капацитет, адресирайки следните потребности: Капацитет за прилагане
на политики, създаване на политики, изпълнение на политики и изграждане и трансфер на
познания.
За постигане на поставените цели „УРБАКТ“ III подкрепя три типа интервенции за:
• Международен обмен чрез участие и партниране в транснационални мрежи;
• Изграждане на капацитет;
• Капитализиране и разпространение на знания и информация.
Финансираните по прогрмата дейности са нестопански и съответно не попадат в обхвата на законодателството по държавни помощи.
„ДУНАВ“ 2014-2020
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи свързани с преодоляване на общите
предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза
за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския
регион.
Регионите, които програмата обхваща са на територията на 9 държави-членки на ЕС:
Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг),
Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и 3 държави кандидат-членки: Босна и
Херцеговина, Сърбия, и Черна гора. Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска,
Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също могат да участват в програмата с
финансиране от страна на Европейския инструмент за съседство.
Програма „Дунав“ има четири приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион, Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион, Подобрена свързаност на
Дунавския регион и Добре управляван Дунавски регион.
Бенефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни власти,
както и неправителствени и частни организации.
Програма “Дунав” не отпуска държавна помощ, а само минимална помощ. Очаква се всички бенефициенти и партньори по програмата да са запознати със съответните правила
за държавна помощ, за да гарантират, че техните дейности не представляват държавна
помощ.
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Публичната подкрепа, предоставена от програмата на лица, които представляват предприятия по отношение на стопанските дейности, които извършват, ще бъде предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 по правилото de minimis, подробно разгледан в
настоящия наръчник.
„БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2014 – 2020
Общата цел на Програмата е използване на споделените териториални предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион. Географският обхват включва участието на три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България
и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Бивша Югославска Република Македония.
Разполагаемият бюджет е формиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие Инструмента за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране.
„Балкани – Средиземно море“ функционира чрез две приоритетни оси: „Предприемачество и
иновации“ и „Околна среда“.
Допустими бенефициенти са национални, регионални и местни власти, публичноправни организации и неправителствени организации.
По отношение на правилата за държавни помощи всчики кандидати по програмата попълват Декларация за негенериране на приходи. В случай че проектът генерира приходи,
Управляващият орган се уведомява своевременно и се извършва анализ на разходите и
приходите, на базата на който следва да бъде намален процентът на съфинансиране по
съответния проект.
Правила за държавни помощи за програмите ИНТЕРРЕГ
Ще започнем с кратко описание на отделните програми по ИНТЕРРЕГ и в обобщение ще посочим основните правила за държавните помощи с цел да се избегне излишно повторение.
„ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
Общата цел на програмата “ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014-2020 е подобряване на изпълнението
на политиките и програмите за регионално развитие, чрез насърчаване на обмена на опит
и усвояването на политики между участници с регионално значение. ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА е
насочена към цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. През програмен период 2014-2020 програмата работи по четири теми свързани с регионалното развитие: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, „Нисковъглеродна икономика“ и „Околна
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среда и ресурсна ефективност“.
Бенефициенти могат да бъдат организации от 27-те държави–членки на ЕС, Норвегия или
Швейцария, ако те са национални, регионални или местни публични органи, други публичноправни институции (например университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.), неправителствени организации.
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
е създадена за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване между
Гърция и България. Регионите, които програмата обхваща са областите Хасково, Смолян,
Кърджали и Благоевград на територията на Република България и префектурите Еврос,
Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.
По програмата се финансират проекти по четири приоритетни оси: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, „Устойчив и приспособим към климата трансграничен
регион“, „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“, „Трансграничен регион с
висока степен на социално приобщаване“.
Целевите групи включват национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 е програма с цел адресиране изменението на
климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на околната
среда, насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивият транспорт, насърчаване
на заетостта и мобилността на работната сила, повишаване на институционалния капацитет чрез насърчаване на сътрудничеството между гражданите и институциите.
Регионите, които обхваща са 7 окръга в Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман,
Гюргево, Кълъраш, Мехединци) и 8 области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен,
Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).
Избраните тематични цели са формулирани в пет приоритетни оси: „Добре свързан регион“, „Зелен регион“, „Безопасен регион“, „Квалифициран и приобщаващ регион“ и „Ефикасен регион“, които отговарят на нуждите и предизвикателствата на трансграничния
регион.
Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри
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практики от българс ите организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях
регионални и местни политики за развитие.
INTERREG - ИПП БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2014 - 2020 Г. ПО ЛИНИЯ НА ИНСТРУМЕНТА ЗА
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
Interreg – ИПП България - Сърбия 2014-2020 е програма със стратегическа цел насърчаване на балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България
и Сърбия - интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически
растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на
обучение.
Допустимият регион по програмата обхващат областите Видин, Монтана, Враца, София
област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор,
Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия.
Бенефициенти могат да бъдат юридически лица, които са регистрирани в трансграничния регион между България и Сърбия, и не генерират печалба (местни/регионални/национални институции или техните подразделения; национални и регионални агенции; администрации на защитени зони; местни/регионални администрации по управление на горите;
културни институции; читалища; НПО; образователни организации – университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; асоциации на две или повече от изброените
по-горе институции/организации).
INTERREG - ИПП БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ 2014 - 2020 Г. ПО ЛИНИЯ НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 е програма със стратегическа цел укрепване
на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта
на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма.
Допустимият регион по програмата обхваща областите Бургас, Ямбол и Хасково за територията на Рeпублика България и провинциите Одрин и Къркларели на територията на
Република Турция.
Програмата има 3 приоритетни оси - Околна среда, Устойчив туризъм, и Техническа
помощ.
Бенефициенти могат да бъдат юридически лица, регистрирани в допустимия регион, като
следва да са организации, които не генерират печалба – местни, регионални и национални
власти; национални и регионални агенции; администрации на природни паркове, местни/
регионални горски дирекции; културни институции; читалища, НПО; образователни инТози документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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ституции - университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; сдружения от две
или повече от изброените по-горе институци/организации.
INTERREG - ИПП БЪЛГАРИЯ - БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА 2014 2020 Г. ПО ЛИНИЯ НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 е програма с бщат стратегическа цел
засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на
ресурсите.
Регионите, които програмата обхваща са област Кюстендил и област Благоевград на
територията на България и Североизточен, Източен и Югоизточен планов регион в Македония.
Бенефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни власти
и публични организации..
ОБОБЩЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ИНТЕРРЕГ
Всички проекти, предложени за финансиране, подлежат на оценка за държавни помощи.
Преди подписване на договора за финансиране всички дейности, планирани от българските партньори в рамките на проектните предложения, предложени за финансиране, ще
подлежат на проверка за съответствие с правилата за държавна помощ. Тази проверка
винаги се извършва за всеки отделен случай и следователно наличието или липсата на
съответните държавни помощи зависи от спецификата на проекта.
Целта на анализа е да се идентифицират дейностите, планирани да бъдат изпълнени
от български партньори в избраните проектни предложения, които могат да бъдат засегнати от правилата за държавна помощ, и да се предложат мерки за осигуряване на
съответствието на тези проекти с правилата за държавна помощ. В рамките на едно
проектно предложение може да се установи, че само някои от дейностите са свързани с
държавна помощ. Това означава, че финансирането само за тези дейности ще се подчинява на правилата за държавна помощ.
Дейностите от икономически характер могат да бъдат финансирани по правилото de
minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Правилата за държавна помощ се прилагат за всички предприятия, които участват като
бенефициенти, партньори по проекта, или трети страни (непряка помощ).
ВАЖНО!!!Всяко лице, което упражнява стопанска дейност, в т.ч. община, е предприятие по смисъла на законодателството за държавни помощи!!!
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5. Основни области, по които общините биха могли да подскажат липса на държавна помощ или да получат съвместима държавна помощ
От основно значение за приложимите правила и съответни приложими режими за държавни помощи е видът дейност, която ще бъде финансирана, и съответната област, в която
тя попада. В Известие на Kомисията относно понятието за държавна помощ, посочено в
член 107, пар. 1 от ДФЕС са представени разяснения по основните концепции за държавна
помощ, с оглед на постигането на по-лесно, по-прозрачно и по-последователно прилагане
на това понятие в целия ЕС.
Член 107, параграф 1 от ДФЕС определя държавната помощ като „всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма,
която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно
положение на определени предприятия или производството на някои стоки […], доколкото
засяга търговията между държавите членки“1.
В Известието са разяснени различните съставни елементи на понятието „държавна помощ“: наличието на предприятие, относимостта на мярката към държавата, нейното
финансиране с държавни ресурси, предоставянето на предимство, избирателността на
мярката и засягането на конкуренцията и търговията между държавите членки.
Основните области на дейност, по които общините биха могли да получат финансиране
от ЕСИФ, както и условията при които дейността се счита за стопанска или нестопанска, са посочени в таблицата по-долу.
Таблица 8 Основни области на финансиране чрез ЕСИФ

Област
Здравеопазване

Здравеопазване

Стопанска/нестопанска Условия
дей н о с т
Нестопанска дейност
Здравно обслужване, основано на
принципа на солидарността (финансирано от НЗОК или спешна помощ).
Стопанска дейност
Здравно обслужване, предоставяно
срещу заплащане и е налице конкуренция между здравните заведения.
Платени прегледи и изследвания, в
т.ч. чрез частни осигурителни фондове.

Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”

30

Социални услуги

Нестопанска дейност

Социални услуги

Стопанска дейност

Образование

Нестопанска дейност

Образование

Стопанска дейност

Социални услуги, финансирани на
база схема за солидарни плащания, и
са достъпни без заплащане от ползвателите. Например социални услуги
за деца до 18 години.
Социални услуги, финансирани от
ползвателите, които могат да бъдат предоставяни и от частни субекти. Например социални грижи за
възрастни хора.
Организирано от държавата и финансирано предимно чрез държавния/
общинския бюджет. Начално и средно образование до 16г. възраст.
Може да бъде предоставяно от
частни субекти – частни училища,
частни университети, които се финансират предимно или изцяло от
съответните ползвателите на обучителните и образователни услуги.
Например езикови школи или друг вид
обучение срещу заплащано от родителите, което покрива разходите за
предоставяне на услугата.
Дейности, които по закон представляват монопол и изключват наличието на пазар (например регионалните исторически музеи). Дейности,
които са достъпни за обществеността безвъзмездно, преследват
чисто социална или културна цел,
или сумата, която потребителите
заплащат е малка част от реалните разходи.

Опазване на кул- Нестопанска дейност
турното, историческо и природно
наследство
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Опазване на кул- Стопанска дейност
турното, историческо и природно
наследство

Дейността не е предмет на законов
монопол. Предоставя се срещу заплащане на цена от посетителите или
ползвателите (например търговски
изложения, изложби на художествени
произведения, кино, театри, фестивали, школи).

Инвестиции в ин- Нестопанска дейност на Публичната инфраструктура може
фрасктуктура
собственика на инфраструк- да бъде планирана и възлагана само
турата
от общината, поради което, когато общината получава по програма
средства за изграждане на общинска инфраструктура като например
общински пътища, автогари и др.,
отпуснатите средства не представляват държавна помощ.
Изграждане на ин- Стопанска дейност на изпъл- Ако общината вземе решение да изфрасктуктура
нителя
гради път по стопански начин, то
тя влиза в конкуренция с частните
фирми. За да избегне отпускането
на помощ е необходимо да възложи
изпълнението, чрез процедура за обществена поръчка.
Управление на ин- Стопанска дейност на опера- Ако операторът, който ползва инфрасктуктура
тора
фраструктура (автогара), за да
предоставя услуги на крайните потребителите (например превозвачи) извършва стопанска дейност
(отдава ползването на автогарата
на превозвачите срещу заплащане),
прилагането на пазарните принципи
се гарантира при избора на оператор с обществена поръчка/ концесия/, при което и не е налице държавна помощ.
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Ползване на инфра- Стопанска дейност на край- Ако крайният ползвател на инфрасктуктура
ните ползватели
структурата е предприятие, то
стопанската му дейност се подпомага, чрез предоставянето на публична инфраструктура безвъзмездно
или на по-ниски от пазарните нива.
Само ако ползвател (например автобусен превозвач) заплаща такса за
ползването на инфраструктурата
(автогара), съответстваща на пазарните нива, определена чрез търг
или независима пазарна оценка, този
краен ползвател не е получател на
държавна помощ.
Видно от таблицата по-горе дейностите могат да бъдат както от нестопански, така и
от стопански хараткер. Това зависи основно от начина, по който те са организирани от
общините. При финансиране изграждането на публична инфраструкура е важно да се прави
разграничение между дейността на собственика, строителя, оператора и ползвателя. В
следващите точки са разгледани аргументи за и против приемането на в основните области на дейност на общините като стопански или нестопански.
1. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Съгласно Извстието, в ЕС системите за здравеопазване се различават значително в отделните държави членки. Дали и до каква степен различните доставчици на здравни грижи
се конкурират помежду си до голяма степен зависи от следните национални особености.
В България някои обществените болници са неразделна част от националното здравно
обслужване и са почти изцяло основани на принципа на солидарността. Тези болници са финансирани пряко от вноските за социално осигуряване и бюджетни средства и предоставят услугите си безплатно въз основа на плащания от Националната здравно-осигурителна каса. Съдилищата на Съюза са потвърдили, че когато съществува такава структура,
съответните болници не действат като предприятия и съответно не попадат в обхвата
на правилата за държавни помощи. Когато съществува такава структура, дори дейности,
които сами по себе си биха могли да бъдат от стопанско естество, но се извършват само
за целите на предоставянето на друга нестопанска услуга, не са от стопанско естество.
Много болници и други доставчици на здравни грижи предоставят услугите си срещу заплащане, било то пряко от пациентите или чрез осигуровките им в частни фондове. В
тези случаи е налице известна конкуренция между болниците относно предоставянето на
здравни услуги. Когато това е така, фактът, че здравна услуга се предоставя от държавна
или общинска болница, не е достатъчен, за да се определи дейността като нестопанска.
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Съдилищата на Съюза поясняват също, че здравните услуги, предоставени срещу заплащане от лекари на собствен риск, трябва да се считат за стопанска дейност. Същите
принципи се прилагат и за аптеките.
Хипотеза на липса на държавна помощ
Режим „липса на помощ“ е приложим само по отношение на дейностите, разходите за
които, се покриват от фонд „здравно осигуряване“ и здравната каса. Освен дейностите
на болниците и лечебните заведения, финансирани от здравната каса, това важи за дейностите, финансирани от държавния бюджет, като спешна помощ.
Лечебните заведения, които се създават само от МС са центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, домовете за медико-социални
грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца,
центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната,
Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създават от
държавата. Те са юридически лица на бюджетна издръжка за специфичните си функции.
Всички функции извън специфичните могат да бъдат осъществявани и от други юридически лица. Всички лечебни заведения, извън този списък, могат да бъдат създавани, както
от общините, така и от други лица, поради което за тях не е приложим режимът „липса
на помощ“ за дейността извън тази, финансирана от здравната каса или при спазване на
принципа на оператор в условията на пазарна икономика (ОУПИ) – т.е. да действа както
би действал частен оператор, който цели стопански интерес. Ако общински орган участва в проекта при същите условия, които действат за частните инвеститори, мярката
не дава предимство и не представлява държавна помощ.
2. „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“
С цел да бъде изяснена разликата между стопански и нестопански дейности, в постоянната си съдебна практика Съдът на ЕС винаги е поддържал становището, че всяка дейност, която се състои от предлагане на стоки или услуги на пазара, е стопанска дейност.
Социалната издръжка или социално подппмагане на лица, които не заплащат такси, и
които са изцяло за сметка на републиканския или съответно общинския бюджет и се предоставят директно от общината, не представляват стопанска дейност и съответно не
попадат в обхвата на правилата за държавни помощи. Всички останали социални услуги,
независимо дали са предназначени за групи в нужда, представляват стопанска дейност, а
тези, които ги предоставят имат характер на предприятия.
Съгласно Закона за социалното подпомагане, социалното подпомагане се осъществява
чрез предоставяне на помощи в пари и/или в натура за задоволяване на основни жизнени
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потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното
от тях имущество или чрез предоставяне на социални услуги.
Право на социални услуги имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица,
за които след оценка на потребностите се констатира, че се нуждаят от подкрепа с цел
социално включване и гарантиране на независим живот.
Социалните услуги се основават на целенасочена социална работа в подкрепа на лицата
за:
•осъществяване на ежедневни дейности;
•социално включване.
От гледна точка на правилата за държавни помощи е важно да се посочи, че Министерският съвет определя държавната политика в областта на социалното подпомагане.
Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъществява в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в
обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми
и проекти в тази област. В този смисъл предоставянето на социални услуги от страна
на общините попада в рамките на осъществяването на публичните им политики и при
спазаването на определени условия би могло да попадне в режим „липса на помощ“.
Осъществяването на социалната политика, в това число предоставянето на социални
услуги, се осъществява на база редица стратегически документи – регионални и общински стратегии и планове, които регионалните органи на централната администрация и
органите на местно самоуправление са длъжни да приемат и оповестят. Финансовото
осигуряване на социалните услуги е чрез средствата от държавния бюджет, общинските
бюджети, национални и международни програми и други източници.
Сред социалните усуги, които общините предоставят на местно ниво, са домашен социален патронаж, обществени трапезарии, клубове на пенсионера и инвалида, услуги, предоставяни в домашна среда, социални услуги, насочени към закрила на децата, и други,
изброени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Следва да се
има предвид, че изброяването е неизчерпателно, като Правилникът предоставя възможност на общината, при необходимост и съобразно потребностите на населението на
всяка община, да се разкриват и други видове социални услуги.
Хипотеза на липса на държавна помощ
Предоставянето на финансова помощ за социалната инфраструктура принципно не представлява държавна помощ, тъй като предоставянето на социалните услуги се счита за
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част от социалната политика на държавата и общината. Все пак, трябва да се отчита,
че в областта на предоставянето на социалните услуги, пазарът е либерализиран и някои
от услугите се предоставят срещу заплащане. Поради това, и с оглед правна сигурност,
хипотеза за липса на държавна помощ може обосновано да се приложи по отношение на
тази инфраструктура, която се управлява директно от общината и потребителите не
заплащат такси за предоставяните в нея услуги. Разграничителният критерий между хипотеза на липса на помощ и хипотеза на държавна помощ е дали услугите са общодостъпни
и безплатни.
Липса на помощ се установява единствено за групите от населението, които са освободени от задължението за заплащане на такси за социални услуги, а именно:
• децата до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не повече
от 20-годишна възраст;
• лицата, които нямат доходи и влогове;
• лицата, настанени в приюти и в кризисни центрове;
• лицата от 18- до 21-годишна възраст, настанени в центрове за временно настаняване
след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
• лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел
развитие на социални услуги.
Ако социалните услуги се предоставят от общинско предприятие, общинско дружество
или друг доставчик, то съвместимост с правилата за държавните помощи трябва да се
търси в някоя от хипотезите, описани по-долу в настоящия наръчник. Съгласно приложимото секторно законодателство, не се заплащат такси за предоставяне на социални услуги
в публична социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на грижи за деца.
Такси не заплащат и възрастни лица, които нямат доходи и имущество. Определено липса
на помощ ще е налице при интервенциите за изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за деца, както и тези социални институции, в които са настанени възрастни лица, които са освободени от заплащане на такси.
3.„ОБРАЗОВАНИЕ“
Общественото образование, организирано в рамките на националната образователна система и контролирано от държавата, може да се счита за нестопанска дейност. Във връзка
с това Съдът е приел, че държавата: „създавайки и поддържайки такава система на публично образование, която се финансира поначало от държавния бюджет, а не от учениците
или от техните родители, не цели да се ангажира с платени дейности, а изпълнява своята
мисия по отношение на населението в социалната, културната и образователната сфера“.
Нестопанският характер на общественото образование по принцип не се засяга от факта,
че учениците или техните родители понякога трябва да заплатят такси за обучение или
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записване, които подпомагат оперативните разходи на системата. Този финансов принос
често обхваща само малка част от реалните разходи за услугата и затова не може да се
смята за възнаграждение за предоставената услуга. Следователно той не променя нестопанския характер на общообразователната услуга, която се финансира предимно с публични средства. Тези принципи могат да обхващат обществените образователни услуги като
професионалното обучение, частните и обществените начални училища и детски градини,
допълнителните преподавателски дейности в университетите, както и предоставянето
на образование в университетите. Нестопански е и характерът на образованието, финансирано от държавата и общините в България. Именно поради това, когато общината
кандидатства за финансиране на общинските училища, те обикновено се изключват от
правилата за държавни помощи.
Тези обществени образователни услуги трябва да се разграничават от услугите, финансирани предимно от родители или учители или от търговски приходи. Например висшето
образование, финансирано изцяло от студентите, попада изцяло във втората категория.
Общините могат да предлагат образователни услуги, които поради естеството си, структурата си на финансиране и наличието на конкуриращи се частни организации, трябва да
се смятат за стопански. Това се отнася до частните училища в България.
Хипотеза за липса на държавна помощ
Образованието е основна функция и приоритет на държавата. Правото и задължението
на образование е регламентирано в Конституцията на Република България. Чл. 53 от КРБ
предвижда, че всеки има право на образование, а училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. Основното и средното образование в държавните и общинските
училища е безплатно.
Учениците ползват правото си на безплатно образование в държавните и общинските
училища, като не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания и ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на
интересите и способностите си.
В съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС и в съответствие с решения на
Комисията, общественото образование, организирано в рамките на националната образователна система, което е предимно или изцяло финансирано и контролирано от държавата,
се счита за нестопанска дейност. В тази хипотеза попадат държавни и общински училища
от национално и регионално значение по отношение на регулация, контрол и финансиране,
поради което може да се приеме, че по отношение на образователната инфраструктура държавна и общинска, не се прилагат правилата за държавните помощи.
Тази теза намира опора и в националното законодателство, като се отчита, че средното
образование е безплатно и задължително до 16 годишна възраст. Освен това, то е дефи-
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нирано като основна функция на държавата и общината, която трябва да бъде осигурена
с публичен ресурс. Поради това, при изпълнение на тази функция държавата и съответно
общината не действа като предприятие и не осъществява стопанска дейност.
4. „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО, ИСТОРИЧЕСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО“
Областта на културата и опазването на културното наследство обхваща широк кръг от
цели и дейности, сред които музеи, архиви, библиотеки, артистични и културни центрове
или средища, театри, оперни театри, концертни зали, археологически обекти, паметници,
исторически обекти и сгради, обичаи и занаяти, фестивали и изложби, както и културни и
артистични образователни дейности. Богатото природно наследство на Европа, включително опазването на биологичното разнообразие, местообитанията и видовете осигурява
допълнителни ценни ползи за обществата в Съюза.
Съгласно Известието на Комисията някои дейности, свързани с опазването на културното, историческото и природното наследство, могат да бъдат организирани по нетърговски начин и поради това да са от нестопанско естество. Поради това тяхното публично
финансиране може да не представлява държавна помощ. Комисията счита, че публичното
финансиране на дейностите в областта на културата или за опазване на културното наследство, които са достъпни за обществеността безвъзмездно, преследват чисто социална и културна цел, чието естество е нестопанско. Такива са и дейностите, за които
посетителите заплащат такси, които не покриват реалните разходи по опазване на културното наследство.
Когато посетитетлите заплащат цена, която е достатъчна за покриване на разходите по
дейността, като например фестивали, оперни спектакли, концерти и други, дейността се
счита за стопанска. Аналогично, дейностите по опазване на културното или историческото наследство, от които се възползват само някои предприятия, а не широката общественост (напр. реставрация на сграда - паметник на културата, използвана от частно дружество), обикновено следва да се квалифицират като дейности от стопанско естество.
Следва да се обърне внимание на факта, че много дейности по опазване на културното или
историческото наследство обективно са незаменяеми (напр. съхраняването на обществени архиви, съдържащи уникални документи) и поради това изключват наличието на истински пазар. Според Комисията тези дейности също отговарят на критериите за нестопанско естество. Такива са дейностите на регионалните исторически музеи в България.
Хипотеза на липса на държавна помощ
Според ЕК, като се има предвид тяхното особено естество, някои дейности, свързани с
опазването на културното, историческото и природното наследство, могат да бъдат организирани по нетърговски начин и поради това да са от нестопанско естество. Поради
Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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това тяхното публично финансиране може да не представлява държавна помощ. Комисията
счита, че публичното финансиране на дейностите в областта на културата или за опазване на културното и природно наследство, които са достъпни за обществеността безвъзмездно, преследват чисто социална и културна цел, чието естество е нестопанско. В
този смисъл фактът, че от посетителите на културна институция или от участниците в
културна дейност или дейност за опазване на културното или историческото наследство,
в това число опазването на природата, открита за широката общественост, се изисква
да плащат някаква сума, която покрива само една малка част от реалните разходи, не променя нестопанското естество на тази дейност, тъй като платената сума не може да се
счита за истинско възнаграждение за предоставената услуга.
Обратно, дейностите по опазване на културното или историческото наследство (включително опазването на природата), финансирани предимно чрез такси, събирани от посетителите или от ползвателите, или чрез други търговски средства (например търговски
изложения, кинотеатри, търговски музикални изпълнения и фестивали, художествени школи, финансирани предимно чрез такси за обучение), следва да бъдат квалифицирани като
дейности от стопанско естество. Аналогично, дейностите по опазване на културното или
историческото наследство, от които се възползват само някои предприятия, а не широката общественост (напр. реставрация на сграда — паметник на културата, използвана от
частно дружество), обикновено следва да се квалифицират като дейности от стопанско
естество.
В случаите, когато субект извършва дейности по опазване на културното или историческото наследство, някои от които са нестопански, а други от тях са стопански дейности,
публичното финансиране, което субектът получава ще попадне в приложното поле на правилата за държавните помощи само доколкото това финансиране обхваща разходи, свързани със стопанските дейности.
Културните събития, които са достъпни за цялата общественост без заплащане, могат
да бъдат счетени за нестопански по своя характер. Това обаче не означава, че разходите
направени с публични средства не трябва да бъдат на пазарни цени. В този смисъл провеждането на обществени поръчки е подходящ начин за доказване на пазарните цени.
От друга страна ако събитията генерират приходи за получателя на финансиране, чрез
събиране на такси от зрителите/посетителите/участниците в събитията, дейността
следва да се счита за стопанска. В тези случаи, независимо дали общината участва в
съфинансиране само на преките разходи, изпълнителят получава приходи, които биха могли
да бъдат използвани за покриване на разходите за дейността му като цяло. В допълнение
логистичната подкрепа от страна на общината, чрез предоставяне на зали и/или други
помещения или активи за безвъзмездно ползване, също се явява предимство за изпълнителите.
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Когато става въпрос за дейности от културния календар на общината, които се организират самостоятелно от общината, може да се твърди, че те са публична функция на
общината, тъй като тя има права на собственост върху елементите на градската среда, където се провеждат подобен род събития и няма кой друг вместо нея да организира
честването на новата година например. От друга страна финансирането на собствените
разходи на общината естествено следва да се извършва при спазване на правилата за
конкуренция и гарантиране на пазарни нива на цените, или по друг начин казано, чрез провеждането на обществени поръчки по реда на ЗОП.
В случай на финансиране на фестивали например, помощта може да бъде избегната, при
условие, че общината начисли наем на пазарни нива за ползването на пространството за
провеждането му на организатора. Цената за ползването на пространството следва да
бъде публично известна и в случай на интерес от други ползватели, същата и за тях.
5. „ИНФРАСТРУКТУРА“
Инфраструктурните проекти често включват няколко категории участници и всяка държавна помощ може да се отнася до строителството (включително разширения или подобрения), експлоатацията или използването на инфраструктурата.
Необходимо е да се направи разграничение между предприемача и/или първия собственик
(„предприемач/собственик“) на инфраструктура, операторите (т.е. предприятията, които
използват пряко инфраструктура за предоставяне на услуги на крайните ползватели, включително предприятия, които придобиват инфраструктура от предприемача/собственика,
за да я експлоатират икономически или които получават концесия или наем за използването и експлоатацията на инфраструктурата), и крайните ползватели на дадена инфраструктура, въпреки че в някои случаи тези функции могат да се припокриват.
Помощ за предприемача/собственика
Поначало се е считало, че публичното финансиране на повечето инфраструктури не попада
в приложното поле на правилата за държавна помощ, тъй като се е приемало, че тяхното
изграждане и експлоатация представляват общи мерки на публичната политика, а не стопанска дейност. Впоследстие обаче процеси като либерализацията, приватизацията, пазарната интеграция и технологичният напредък увеличават възможностите за търговска
експлоатация на инфраструктурите.
Публичното финансиране на инфраструктура, която не е предназначена за търговска експлоатация, по принцип е изключено от прилагането на правилата за държавна помощ. Това
се отнася, например, за инфраструктура, която се използва за дейности, които общината
извършва обикновено, когато упражнява своята публични правомощия (например изграждане на летища, пристанища предпазване от наводнения и други), или че не се използва за

40

предлагане на стоки или услуги на определен пазар (например общински пътища, достъпни
за публично ползване). Естеството на тези дейности не е стопанско и следователно те
не попадат в приложното поле на правилата за държавна помощ, както не попада и публичното финансиране за съответната инфраструктура.
Ако инфраструктура се използва както за стопански, така и за нестопански дейности,
публичното финансиране за нейното изграждане попада в приложното поле на правилата за държавните помощи само доколкото покрива разходите, свързани със стопанските
дейности. Ако общината извършва стопански и нестопански дейности е необходимо да е
гарантира, че публичното финансиране, предоставено за нестопански дейности, не може
да се използва за кръстосано субсидиране на стопанските дейности. Това може да бъде
постигнато чрез ясно разделяне на счетоводните сметки.
Ако в случаи на смесено използване инфраструктурата е използвана почти изключително
за нестопанска дейност, Комисията счита, че нейното финансиране може да попадне изцяло извън правилата за държавни помощи, при условие че стопанското използване остава
само спомагателно1. Обхватът на спомагателните стопански дейности трябва да остава ограничен спрямо капацитета на инфраструктурата. Така например по ОПРР е поставено условие приходите от стопанска дейност да покриват до 20% от разходите, за да се
считат за спомагателни. Това изискване е поставено по отношение на приходи на обекти
от културната инфраструктура, като музеи, галерии, археологически обекти и др.
Помощ за оператори
Необходимо е да се изключи също така възможността за непряко субсидиране на други
стопански дейности, включително за управлението на инфраструктурата. Липсата на непряка помощ, по-специално за оператора на инфраструктурата, може да бъде гарантирано,
например, като се организира тръжна процедура за експлоатацията.
Оператори, които ползват подпомаганата инфраструктура, за да предоставят услуги на
крайните ползватели, получават предимство, ако използването на инфраструктурата им
осигурява икономическа облага, която те не биха получили при обичайни условия на пазара.
Това обикновено важи, ако за правото да експлоатират инфраструктурата те заплащат
по-малко от това, което щяха да платят за сравнима инфраструктура при обичайни условия на пазара. Пример за това може да бъде предоставянето за ползване на съоръжение, изградено от общината с публични средства. Пример за това е паркинг, изграден от
общината, който може да се ползва от гражданите срещу заплащане и предоставен за
експлоатация на дружество, което събира такса за паркиране. За да се избегне предоставяне на предимство, общината следва да го предостави при пазарна цена, определена чрез
конкуретна процедура.
Комисията счита, че икономическо предимство за оператора може да бъде изключено, ако
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концесията за експлоатация на инфраструктурата (или части от нея) е възложена срещу
положителна цена посредством тръжна процедура, която отговаря на всички съответни
условия. Ако общината реши да предостави паркинга на собствено дружество, като приложи изключенията по ЗОП за възлагане на вътрешен оператор, тя трябва да определи
цената на база на оценка, изготвена от независим оценител. Друг начин за избягване
предоставянето на предимство би било структурирането на УОИИ, ако бъде идентифицирана и обоснована обществена нужда. При последния, предимството се избягва, чрез
изчисляването на компенсации, които не надвишават нетния финансов резултат и евентуално разумна печалба. Повече информация за концепцията УОИИ може да бъде открита в
изготвения Наръчник за ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи
при предоставяне на услуги от общ икономически интерес2.
Помощ за крайните ползватели
Ако оператор на инфраструктура е получил държавна помощ или ако неговите ресурси представляват държавни ресурси, той е в състояние да осигури предимство за ползвателите
на инфраструктурата (ако те са предприятия), освен ако инфраструктурата е достъпна
за ползвателите по пазарни условия. В съответствие с общите принципи, предимство
за ползвателите в тези случаи може да бъде изключено, когато таксите за ползване на
инфраструктура се били определени от общината чрез търг, който отговаря на съответните условия. Пример за помощ в полза на крайните ползватели би било предоставянето
от общината на площи под наем на нива по-ниски от пазарните, в т.ч. офиси, търговски
площи, площи по време на изложения и др.
Хипотеза на липса на държавна помощ
Общините в България стопанисват обектите на интервенция, които са публична общинска собственост. Дейността например по поддържане на техническата и транспортна
инфраструктура, зелените площи и уличното осветление представлява публична функция
на общината.
За да бъде определено дадено финансиране за „държавна помощ“, финансирането следва
да се предоставя на предприятие. За да се прецени дали дадена община има характера на
предприятие по отношение на конкретно финансиране, следва да се разгледат дейността и нормативния контекст, в който същата се упражнява. Проектно предложение, което например включва транспортна техническа инфраструктура и съоръженията към нея
(мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.), зелени площи, спортни площадки, улично
осветление и други елементите на техническата инфраструктура, които се предвиждат
с устройствени планове, се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата и общините.
Транспортната техническа инфраструктура следва да осигурява най-добри условия за удо-
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бен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари и за достъпност на лица с
увреждания, при опазване на околната среда. Част от транспортните мрежи и съоръжения са местата за паркиране, тротоарите, алеите, пешеходни зони и др. ЗУТ задължава
общините в устройствените планове да се осигуряват обществени паркинги, условия за
провеждане на пешеходното движение чрез изграждане на тротоари, пешеходни алеи, пасажи, улици и зони, както и на велосипедното движение - чрез велосипедни алеи, провеждани
самостоятелно или в напречния профил на улицата.
Друг пример са проводите на техническата инфраструктура и съоръженията на транспортната инфраструктура, свързани с движението на превозни средства и пешеходци,
които се проектират и изграждат като улични мрежи и съоръжения. Местоположението
на подземните и надземните улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
се определя с общите и подробните устройствени планове при спазване на съответните
технически правила и нормативи. Част от общодостъпната градска среда са озеленените
площи. Озеленените площи са предвидени за широко обществено ползване и са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско
значение - паркове, градини, улично озеленяване. ЗУТ предвижда, че озеленените площи за
обществено ползване и площите със специфично предназначение - собственост на държавата и общините, са публична собственост.
Външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, задължително се осигурява от общината с цел създаване на условия за безопасно нощно движение, както и на подходящ нощен облик на населените места. Законът за енергетиката задължава кметовете на общини да осигуряват
изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията
за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост.
Финансирането не представлява държавна помощ, винаги когато се отпуска за инфраструктура, която е общодостъпна, ползва се безвъзмездно и се експлоатира по неикономически начин. Отпускането на средства за изграждането на такава инфраструктура
по оперативните програми представлява прехвърляне на ресурс между публучни субекти
и не попада в обхвата на правилата за държавни помощи. Финансирането на дейностите,
насочени към този тип инфраструктура не представлява държавна помощ, поради липса
на икономическа дейности и респективно на предприятие, което да получава помощта.
По-специално може да се установи, че изграждането на обектите на интервенция е част
от публичните функции на общината, които тя е длъжна да изпълнява. В този смисъл, общината, изграждайки публичната инфраструктура на територията на населените места,
действат като публичен орган, а не като предприятие на конкурентен пазар. Средствата
за реализацията на тази публична функция са за сметка на публичния ресурс на общината.
Обектите са публично достъпни и ползването им е безвъзмездно. Дори и публичният орган
да реализира приходи от такси от ползването на тази инфраструктура, то е в резултат
на дейност, която е неделима и спомагателна спрямо неикономическата – например съби-
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ране на такси за паркиране върху уличното платно или тротоарите.
При допускането общината да възложи част от тази инфраструктура на външен изпълнител, от който да получава приходи, дейността може да се превърне в стопанска за
общината. В отделни случаи, в които общината би могла да избере подобен вариант за
възлагане управлението на инфраструктура, предмет на интервенция в обхвата на проектното предложение, следва да бъдат спазени изискванията за провеждането на открита и прозрачна процедура по ЗОП или Закона за концесиите, при спазване изискването за
възлагане на услуга от общ икономически интерес.
Друг пример представляват дейностите в областта на интегрирания градски транспорт.
Сред целите на финансиране биха могли да бъдат надграждане на мерките по отношение на интегрирания градски транспорт с цел той да стане още по-ефективен, по-бърз и
по-екологичен, с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми
на придвижване в градски условия.
Получателите по такъв тип проектни предложения обикновено са съответната община и
оператор на обществен транспорт или вътрешен за общината оператор, с който общината следва да има сключен договор за обществена услуга. Интервенциите, които биха могли да се предвидят в проектното предложение, са насочени най-общо към две групи обекти:
1) нестопанска - техническа инфраструктура, като например пътни платна, тротоари,
велоалеи и др. и 2) стопанска - придобиване на активи като например превозни средства и
информационни системи за информация на пътниците в реално време, и т.н.
Уличните платна, светофарните уредби и пешеходните пътеки се управляват от общината и са публична общинска собственост. Те са част от публичната транспортна и
техническа инфраструктура. Тези обекти не могат да се ползват по стопански начин и
достъпът до тях е безвъзмезден и открит за всички ползватели. Същото важи и за вело
алеите, които са част публичната инфраструктура и обичайно се изграждат/обособяват
върху улични платна или тротоари.
Превозните средства се използват от предприятието оператор на услугата по обществен превоз, с който общината в качеството й на Възложител следва да има сключен договор за обществена услуга. Операторът на транспортната услуга е вътрешен за общината по смисъла на Регламент (ЕС) № 1370/2007.
Общината, изграждайки публичната инфраструктура на територията на населените
места, действа като публичен орган, а не като предприятие на конкурентен пазар. По
отношение на втория получател на финансиране, дейността по превози се заплаща от
крайните получатели – съответно налице е стопанска дейност. Всеки от пътниците заплаща цената на билета, независимо, че някои от групите пътници ползват субсидирана
цена. Пазарът на транспортни услуги е либерализиран и осигуряване на финансиране на
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конкретния получател би му дало предимство пред останалите, като така би се нарушила
или би се застрашила свободната конкуренция. Търговията между държавите членки също
подлежи на риск от нарушаване, поради това, че международни компании от ЕС биха могли
да извършват тази услуга. В този смисъл финансирането на оператора не може да се счете за нестопанска дейност.
6. Условия за доказване на „липса на помощ“ по различните програми
В настоящия раздел от наръчника са представени изискванията към общините за доказване „липса на помощ“ по всяка от програмите. Целта е да се систематизират критериите,
според които финансирането на дейности на общини не попада в обхвата на законодателството по държавни помощи.
Необходимо е да се започне с уточнението, че член 107, параграф 1 от ДФЕС не се прилага, когато държавата, респективно общината, действа „при упражняване на публични
правомощия“ или когато публичноправни субекти действат „в качеството си на публични
органи“. Може да се смята, че общината действа при упражняване на публични правомощия, когато дейността представлява задача, която е част от основните ѝ функции или е
свързана с тези функции по естеството си, целта си и разпоредбите, на които подлежи.
Като цяло, освен ако дадена държава членка не е решила да въведе пазарни механизми,
дейностите, които по същество са част от прерогативите на официалната власт и се
извършват от общината, не представляват стопански дейности. Примери за такива дейности са:
а) общинска полиция;
б) наблюдението за борба със замърсяването;
в) контрол на дейността на предприятията на територията на общината, които са
извъх обхвата на ЗОС;
г) развитие и ревитализация на държавна земя от публични органи (за индустриални
зони и паркове например); и
д) събирането на данни, които да се използват за публични цели въз основа на законово
задължение за разкриване на въпросните данни, като например декларации за имущество, декларации за дейност, която изисква залпащане на патентно или друго право;
Доколкото общината упражнява стопанска дейност, която може да бъде отделена от
упражняването на публични правомощия, общината действа като предприятие по отношение на посочената дейност. Обратно, ако тази стопанска дейност не може да бъде отделена от упражняването на публични правомощия, извършваните от общината дейности
като цяло остават свързани с упражняването на публични правомощия и следователно не
попадат в понятието „предприятие“.
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В таблиците по-долу са посочени различни хипотези за липса на държавни помощи според
различни области на финансиране по отделните оперативни програми в България.
Таблица 9 Условия за доказване на липса на помощ по ОПРР 2014-2020

Дейности в областта на „зони с потенциал за икономическо развитие“
С безвъзмездна финансова помощ се финансира само обществената инфраструктура с
отворен достъп, която няма да генерира приходи и да се експлоатира по икономически
начин. Генерираща приходи инфраструктура се финансира чрез финансов инструмент и
е предмет на разглеждане и одобрение от страна на организацията, изпълняваща финансови инструменти (фонд), избрана от Фонда на фондовете към Министерство на
финансите.
Дейности в областта на „социална инфраструктура“
Това са всички мерки от група дейности „Социална инфраструктура“ с изключение на социалните жилища. С безвъзмездната финансова помощ по ОПРР се финансира единствено инфраструктура, която е 100% общинска собственост и няма да бъде предоставяна
за ползване или управление от други доставчици на услуги.
Дейности в областта на „Културна и спортна инфраструктура“
Инвестициите в читалища и библиотеки не представляват държавна помощ, когато
съответните читалища или библиотеки не извършват икономическа дейност или тя е
в пренебрежимо малък размер спрямо неикономическата им дейност. Икономическата
дейност може да се изразява например в, но не само: предоставяне под наем на зали с
различна цел, например за провеждане на уроци по танци, музикални инструменти, различни мероприятия и т.н. Във всички останали случаи, т.е. когато в съответния обект
от културната инфраструктура се извършва икономическа дейност, инвестициите със
средства по ОПРР могат да представляват държавна помощ.
Дейности в областта на „образователна инфраструктура“
В рамките на този приоритет са допустими само инвестиции в общински училища и
детски градини, т.е. само публична инфраструктура, в която не се извършва икономическа дейност. Поради това дейностите, които са допустими за финансиране, не представляват държавна помощ. Инвестициите в образователна инфраструктура не представляват държавна помощ, тъй като съгласно практиката общественото образование,
организирано в рамките на обществената образователна система, финансирано и контролирано от държавата, се счита за неикономическа дейност.
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Дейности в областта на „енергийна ефективност в
административни и жилищни сгради“
По отношение на интервенциите за енергийна ефективност в административни сгради,
общините и техните партньори (държавни институции) действат в качеството си на
публични органи и не представляват предприятия по смисъла на чл. 107 от Договора за
функциониране на ЕС. В тези случаи безвъзмездната финансова помощ не представлява
държавна помощ, тъй като се прехвърля ресурс от един публичен орган към друг. Административната сграда трябва да се ползва по предназначение и субектът, който я
управлява/ползва не трябва да реализира приходи от нея или ако има приходи, те трябва
да са пренебрежимо малки спрямо неикономическата дейност.
Дейности в областта на „интегриран градски транспорт“
Дейностите, които не представляват държавна помощ, са дейностите по изграждане
на общодостъпна инфраструктура, като рехабилитация на улични мрежи, тротоари и
пешеходни зони, велосипедни алеи, мостове, тунели и др., които няма да бъдат експлоатирани по икономически начин. Инфраструктурата се използва по неикономически начин,
когато общината не реализира приходи от управлението или ползването й, или ако реализира приходи от тази инфраструктура, те са в резултат на дейност, която е неделима
и спомагателна спрямо неикономическата. Такива са например приходите от ползване
на части от тротоари, алеи и пешеходни зони за търговска дейност или приходите от
такси за паркиране на места/зони за паркиране по уличното платно, тротоарите и други
части от общата траспортна инфраструктура, чието основно предназначение не е за
паркиране. Към тази група мерки спадат също дейностите по:
• разработване на планове за управление на трафика и внедряване на интелигентни
транспортни системи, включително автоматизирани билетни системи;
• подобряване на достъпността на спирките на масовия градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура;
• обновяване на транспортна инфраструктура (включително трамвайни линии, гнездова и контактна мрежа, ако в последствие те биват отдавани за ползване въз основа
на открита, прозрачна, недискриминационна и безусловна процедура) с изключение на
обслужващата инфраструктура като депа и бази за ремонт, поддръжка и оборудване;
• осигуряване на системи за защита от шума;
• обновяване на общински автогари, които не генерират приходи, както и предгарови
пространства общинска собственост или спирки на масовия градски транспорт.
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Дейности в областта на „градска среда“
Мерки, които не представляват държавна помощ, предвиждат изграждане /реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура с отворен достъп, например зони за обществен
отдих, елементи на градската среда, улични мрежи и обществени паркинги, които ще
бъдат обществено достъпни и няма да бъдат експлоатирани по икономически начин
и съответно няма да бъдат предоставени за управление и ползване от общински дружества. Инфраструктурата се използва по неикономически начин, когато общината не
реализира приходи от управлението или ползването й, или ако реализира приходи от тази
инфраструктура, те са в резултат на дейност, която е неделима и спомагателна спрямо
от неикономическата. Такива са например приходите от ползване на части от тротоари, алеи и пешеходни зони за търговска дейност или приходите от такси за паркиране
на места/зони за паркиране по уличното платно, тротоарите и други част от общата
траспортна инфраструктура, чието основно предназначение не е за паркиране.
Дейности в областта на „енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“
При липса на стопанска дейност в самостоятелните обекти, финансирането е в режим
„непомощ“. Публични сгради на държавната/общинската администрация, са в режим „непомощ“, когато сградите са публична собственост и се ползват по предназначение за
обичайната им дейност. При смесено ползване (икономическо и неикономическо) – само
ако стопанската дейност е неделима и спомагателна и при условие, че не надвишава 20%
от общата разгъната площ на сградата.
Дейности в областта на „регионална социална инфраструктура“
Това са социални услуги, които са с неикономически характер, тъй като се предоставят
безплатно, финансират се изцяло от държавния бюджет и нямат пазарен аналог, т.е.
няма пазар за тези услуги. В тази връзка безвъзмездната финансова помощ попада извън
обхвата на правилата по държавните помощи.
Бенефициентите са длъжни да спазват законодателството в областта на обществените поръчки и държавните помощи и да не допуснат средствата, получени по договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да бъдат предоставени на трети лица
в нарушение на правилата за конкуренцията.
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Дейности в областта на „регионален туризъм“
Мерките с неикономически характер като например итервенциите върху обекти със
свободен достъп, които не се експлоатират икономически:
• Интервенции върху инфраструктура, която не се експлоатира по икономически начин,
т.е. посетителите не заплащат такси за посещението/ползването й (например църкви,
манастири, археологически разкопки и др., за достъпа до които не се събират такси).
• Инфраструктурата в района на атракциите като туристически пътеки и пътеки на
здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели,
центрове за информация на посетителите, която е общодостъпна и с безплатно ползване, също попада извън обхвата на правилата по държавните помощи.
• Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района
на атракциите, необходима за посещението им (ВиК, детски площадки, съоръжения за
отдих и спорт, зелени площи, осветление и ел. инсталация, тоалетни, паркинги, малки
съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги и съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите), когато същите са общодостъпни и за ползването им не се събират такси.
• Подобряване достъпа за хора с увреждания до обектите на културното наследство
и съпътстващата инфраструктура със свободен достъп.
Това, че от посетителите на културна институция или от участниците в културна
дейност или дейност за опазване на културното или историческото наследство, в това
число опазването на природата, открита за широката общественост, се изисква да
плащат някаква сума, която покрива само една малка част от реалните разходи, не
променя нестопанското естество на тази дейност, тъй като платената сума не може
да се счита за истинско възнаграждение за предоставената услуга (интервенции върху
обекти на културното наследство, за които посетителите плащат такси, могат да
попаднат извън обхвата на правилата по държавните помощи, ако приходите от такси
представляват до 20% от разходите).
Дейности в областта на „регионална образователна инфраструктура“
Не съдържат елемент на държавна помощинтервенциите насочени изцяло към училища,
които са част от държавната образователна система. Инвестициите в образователна
инфраструктура не представляват държавна помощ, тъй като общественото образование, организирано в рамките на обществената образователна система, финансирано
и контролирано от държавата, се счита за неикономическа дейност. Образованието е
част от публичните функции на държавата, като финансирането на училищата се осъществява с публични средства.
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Таблица 10 Условия за доказване на липса на помощ по ОПРЧР 2014-2020

Дейности в областта на „подобряване достъпа до заетост и качеството
на работните места“
Кандидатите – общини, могат да попаднат извън обхвата на правилата по държавните
и минималните помощи в следните случаи:
1.
Когато получават финансиране само за неикономически дейности, свързани с
осъществяването на своите публични правомощия или
2.
Когато получават финансиране за неикономически дейности, доколкото може
да се докаже, че конкретните проектни икономически дейности не могат да бъдат
отделени от упражняването на публичните правомощия.
Ако икономическата дейност на общината е неделима от неикономическата, както и ако
икономическата дейност е незначителна (по обхват и стойност) спрямо дейността с
неикономически характер, то всички дейности, извършвани от общината, се приемат за
свързани с упражняването на властническите правомощия на общината като органи на
публичната власт.
Дейности в областта на „намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване“
Общините в Р България са публични субекти – структури на местната власт. Наред
с неикономическите дейности и функции на местна власт, които изпълняват, те
извършват и икономическа дейност. Икономическата дейност на общините следва
да бъде несъществена по размер и обхват спрямо неикономическата им и да бъде
неотделима част от правомощията им на местна власт. Всички дейности на общините
трябва да са свързани с упражняването на правомощията им на местна власт. С цел
гарантиране спазването на правилата за минималните помощи на етап кандидатстване,
конкретните бенефициенти декларират, че средствата предоставени в настоящата
област, са свързани единствено с нестопанската дейност на общината.
Общините следва да поддържат аналитична счетоводна отчетност, гарантираща
разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща че средствата
се разходват единствено за посочените дейностите.
За да бъде елиминирана връзката с правилата по държавните и минималните помощи
на ниво изпълнители на дейности, изборът им следва да бъде извършен на базата на
открита, добре оповестена, прозрачна, недискриминационна и безусловна процедура.
Дейности в областта на „транснационално сътрудничество“
Органите на изпълнителната власт са публични органи, създадени да осъществяват
държавно властнически правомощия, като подпомагат реализирането на държавната
политика в своята област на компетенции. Органите на изпълнителната власт, при
упражняване на публичната власт, изпълнява функции преди всичко от неикономически
характер.
Общините и районите на общини (с изключение на общинските предприятия) представляват
публични субекти – структури на местната власт и основната административноТози документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Общините и
районите на общини са създадени като териториални органи на изпълнителната власт
за изпълнение на държавната политиката в интерес на териториалната общност от
местно значение.
При реализирането на местната политиката, общините и районите на общини,
подпомагат дейността на централната изпълнителна власт при упражняването на
публични правомощия и изпълняват функции преди всичко от неикономически характер.
На етап преди сключване на административен договор всеки одобрен за финансиране орган
местната власт следва да изготви и представи пред УО анализ, касаещ специфичната
дейност, въз основа на който да бъде обосновано попадане му извън обхвата на чл. 107,
пар. 1 от ДФЕС съответно извън обхвата на правилата по държавните помощи.
За неикономическа се счита и дейността за упражняване на публични правомощия,
включително ако е значително улеснена и подкрепена от икономическа дейност, която
е несъществена по размер и обхват спрямо неикономическата. В този случай общините
попадат извън определението за „предприятие” и респективно извън обхвата на правилата
за държавни и минимални помощи.
Таблица 11 Условия за доказване на липса на помощ по ОПОС 2014-2020

Дейности в област „Води“
На ниво кандидат и партньори подпомагането не представлява държавна помощ.
Допустими кандидати и партньори по процедурата са единствено общински
администрации в Република България, които не са предприятия, извършващи икономическа
дейност. Държавата и общините са натоварени с правомощия по изграждането на ВиК
инфраструктурни обекти.
Предвид посочените правомощия и обстоятелството, че допустимите кандидати и
партньори по процедурата са общини, подпомагането по процедурата е насочено към
изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, разширението и подмяната на
канализационни и водоснабдителни системи – публична общинска собственост. В този
смисъл, няма да се извършва трансфер на собственост от общините към предприятия,
извършващи стопанска (икономическа) дейност. На ниво изпълнители, подпомагането
не се разглежда като държавна помощ, тъй като дейностите по проекта (с изключение
на дейностите, които се изпълняват от служители на общинските администрации
- бенефициенти) се осъществяват от изпълнители, определени по реда на ЗОП, чрез
провеждането на открита, прозрачна, достатъчно добре разгласена, недискриминационна
и безусловна процедура. На ниво потребители на ВиК услугата, подпомагането също
не може да бъде определено като държавна помощ, тъй като услугата следва да бъде
общодостъпна без ограничение за всички потенциални потребители.
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Дейности в област „Отпадъци“
Общините са определени като допустими кандидати, защото съгласно чл. 19 от Закона
за управлението на отпадъците (ЗУО), в правомощията на кмета на общината е да организира управлението на отпадъците, образувани на нейна територия. В рамките на тази
област се финансира единствено изграждането на инсталации, които ще са общинска
собственост.
Съгласно Съобщението на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено
в член 107, параграф 1 от ДФЕС, инфраструктурните проекти често включват няколко
категории участници. В Съобщението се прави разграничение между предприемача и/или
първия собственик на инфраструктура, операторите (т.е. предприятията, които използват пряко инфраструктура за предоставяне на услуги на крайните ползватели, включително предприятия, които придобиват инфраструктура от предприемача/собственика,
за да я експлоатират икономически, или които получават концесия за използването и
експлоатацията на инфраструктурата), и крайните ползватели на инфраструктурата. В
този смисъл, условно могат да бъдат разграничени следните участници:
- общините, които получават безвъзмездна финансова помощ от управляващия орган на
програмата;
- изпълнителите, на които общините ще възложат по реда на Закона за обществените
поръчки (ЗОП) подготовка, съответно изграждането на инсталациите и закупуването
на съдовете и специализирана техника. Не е допустимо общините – бенефициенти да
изграждат самостоятелно - чрез общински предприятия, тези обекти.
- операторите, на които ще бъде възложена експлоатацията на изградените инсталации;
- ползвателите на услугата на територията на съответните общини.
Предоставянето на средства по ОПОС 2014-2020 г., към общинските бюджети представлява трансфер между бюджетите на органи на изпълнителната власт. В отношенията
между управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и общините, предоставянето на безвъзмездна финансова помощ не представлява държавна помощ.
Инсталациите, финансирани по програмата, ще се проектират и изграждат, а съдовете
и специализираната техника - закупуват от изпълнители, определени по реда на ЗОП, чрез
провеждането на открити, прозрачни, достатъчно добре разгласени, недискриминационни
и безусловни процедури, по отношение на които Управляващият орган на ОПОС 2014-2020
г. осъществява последващ контрол за законосъобразност. В този смисъл, на ниво изпълнители подпомагането също не може да създаде риск за конкуренцията на пазара, тъй
като не води до създаване на предимство за определен изпълнител.
Оценката на публичното подпомагане от гледна точка на правилата на държавните помощи трябва да обхване и етапа на експлоатация на инсталациите. Общините, в качеството им на администратори на помощ, са длъжни да осигурят пълно съответствие
с приложимия режим за държавните помощи, включително изпълнение на задължението
за уведомяване на Министерство на финансите и Европейската комисия, в случай че е
релевантно. Ролята на общините като администратори на държавни помощи е подробно
разгледана в отделен наръчник.
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Дейности в областта на „Натура 2000 и биоразнообразие“
Европейската комисия счита, че публичното финансиране на консервационни дейности за
опазване на наследството, включително за опазването на природата, които са общодостъпни за обществеността без заплащане, е насочено към постигането на изцяло социални и културни цели с неикономически характер. Категориите, допустими за финансиране
дейности, не са икономически по своя характер и нямат за цел да облагодетелстват
определено предприятие или сектор. Разработените документи не представляват основа за изпълнение на икономически дейности, тъй като не създават права за отделно предприятие или предприятия, които имат за резултат създаване на икономическо
предимство, а по-скоро въвеждат задължения за определени предприятия и икономически
сектори, свързани с опазване на околната среда и за подкрепа на видовете, предмет
на опазване в мрежата Натура 2000. Въз основа на тези документи не могат да бъдат
подпомагани предприятия за изпълнението на задължения в областта на опазването на
околната среда или за надхвърляне на задължителни стандарти на ЕС в тази област.
Подкрепените проекти трябва да бъдат изпълнявани в съответствие с целите и принципите на опазване на природата и поддържане на ландшафта.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) кметовете
на общините, а в градовете с районно деление - и кметовете на районите, са част от
оправомощените компетентни органи за опазване на околната среда. Тяхно задължение,
съгласно чл. 15, ал. 1, т. 5 на ЗООС, е да организират и контролират опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в
населените места и крайселищните територии.
Съгласно т. 212 от Известието на Комисията относно понятието за държавна помощ, за
да е възможно цялото публично финансиране на даден проект да попадне извън приложното поле на правилата за държавни помощи, държавите-членки на ЕС трябва да гарантират, че финансирането не може да се използва за кръстосано субсидиране или за непряко
субсидиране на други стопански дейности. В допълнение, в административните договори/
заповеди за предоставяне на БФП, бенефициентите ще се задължат да не се допускат
икономически дейности, които да водят до облагодетелстване на дадено предприятие на
база на резултатите от проекта.
С административните договори за БФП, бенефициентите се задължават, всичко придобито при изпълнението на дейностите по процедурата да бъде използвано само за неикономически цели, включително бенефициентите се задължават да спазват разпоредбите
на действащото законодателство в областта на държавните помощи, като не допускат
средства или активи, придобити при изпълнението на проекта, да бъдат предоставяни
на трети лица в нарушение на това законодателство. Спазването на това задължение
от страна на бенефициентите е обект на проверки на място от страна на Управляващия
орган на ОПОС 2014-2020 г., който прилага контролни мехенизми, гарантиращи изпълнението на всички приложими условия, чрез които се доказва липсата на държавна помощ
при изпълнението на всеки отделен проект.
Подпомагането не представлява държавна помощ и на ниво изпълнител. Дейности, кои-
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то са финансирани със средства от ОПОС 2014-2020 г. следва да бъдат извършвани от
бенефициентите по процедурата, или от изпълнител/изпълнители, определени по реда на
Закона за обществените поръчки (ЗОП), съответно ПМС № 160/2016 г., чрез провеждането на открита, прозрачна, достатъчно добре разгласена, недискриминационна и безусловна процедура. Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. осъществява последващ
контрол за спазване на законодателството в областта на обществените поръчки и
правилата по ПМС № 160/2016 г. от страна на бенефициентите по програмата, включително за спазване на принципите по чл. 2 от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на
дискриминация, свободна и лоялна конкуренция, публичност и прозрачност. В този смисъл,
на ниво изпълнител подпомагането не следва да се счита за държавна помощ.
Дейности в областта на „Превенция и управление на риска от
наводнения и свлачища“
Основната цел на геозащитните мерки и дейности е опазване живота и здравето на
хората, намаляване на последствията от разрушителните въздействия на абразията,
ерозията и свлачищата върху материалните фондове и историческото наследство, осигуряване нормално функциониране на транспортни и други комуникации и защита на околната среда. При вменяването на публичните органи на дейностите по геозащита се цели
създаване на механизъм и гаранции за това, че при установена необходимост, съответните мерки и действия са предприети в интерес на обществото като цяло. Следователно,
може да се направи заключение, че поради значимия публичен интерес, който преследва,
дейността по геозащита в Р България е вменена на публични органи и представлява
упражняване на властнически правомощия, т.е. липсват белезите на стопанска дейност,
осъществявана от „предприятие“. По-специално, при извършване на геозащитни мерки не
се идентифицират стоки и/или услуги, които да се предлагат от съответния публичен
орган срещу заплащане, нито чрез геозащитните мерки се цели да се създадат условия
за осъществяване на такава стопанска дейност.
Финансират се единствено геозащитни мерки и дейности, попадащи в правомощията на
общините, а именно геозащитни дейности за застрашените и засегнатите територии с
местно значение. Не са допустими за финансиране геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищните процеси, които се отнасят до конкретен имот и задължение за
провеждането им има единствено собственикът/ползвателят на имота. В случай че във
връзка с извършването на геозащитни мерки се установи, че част от дейностите следва
да се изпълнят от собствениците/ползвателите на недвижими имоти, същите трябва
да финансират самостоятелно съответните мерки. Не се допуска със средства по процедурата да бъдат финансирани геозащитни мерки и действия, за които съответните
собственици/ползватели са самостоятелно задължени. В този смисъл, подпомагането
няма за резултат поставяне на предприятия в по-благоприятно положение на пазара,
включително чрез освобождаване от присъщи разходи. Когато за целите на проекта, например укрепване на определеното свлачище, се изисква геозащитните мерки и дейности
да бъдат извършвани в имот/имоти - частна собственост и отговорността за това е
на собствениците/ползвателите на имота, кандидатът следва да представи документ,
удостоверяващ съгласие за поемането на задължения от тези лица да извършат геоТози документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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защитни мерки и дейности, необходими за целите на проекта, за собствена сметка. В
случаите, в които определено свлачище се идентифицира като такова от общинско или
надобщинско значение (т.е. компетентността за предприемане на геозащитни мерки
би била на съответната община), но собствеността на имотите принадлежи на трети
лица, Наредба № 1 от 20 януари 1994 г. за геозащитната дейност предписва геозащитните мерки да бъдат финансирани от съответния публичен орган, като собствеността
върху изградените с бюджетни средства геозащитни съоръжения и мероприятия преминава към общините, които осигуряват тяхната експлоатация и поддържане. В този смисъл, общините ще придобият в собственост изгражданите от тях съоръжения.
По отношение на пътната инфраструктура, засегната от свлачищни процеси, се финансират геозащитни мерки и дейности, обхващащи пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, отворени за обществено ползване. Не се финансира частна пътна
инфраструктура, засегната от свлачищни процеси. Общинските пътища са публична
общинска собственост, а частните пътища - собственост на отделни юридически или
физически лица. Съгласно чл. 29 от ЗП, АПИ и общините поддържат републиканските и
общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазването на околната среда, а според чл. 30, ал. 1 от закона, АПИ осъществява
дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища. Пътищата, засегнати от свлачищни дейности, за които с финансиране по програмата се
извършват геозащитни мерки и дейности, са държавна и общинска собственост. Следва
да се има предвид, че в общия случай пътищата, предоставени за безплатно обществено
ползване, се считат за обща инфраструктура и публичното им финансиране не попада в
приложното поле на правилата за държавни помощи.
Общините, в качеството им на бенефициенти могат да предвидят в проектните си
предложения изграждане и/или възстановяване на КИС. С КИС се осигурят необходимите
данни за мониторинга на свлачищните процеси. Изградените и възстановени с финансиране КИС следва да бъдат собственост съответно на общините – бенефициенти.
Дейностите по проектите (с изключение на дейностите, които се изпълняват от служители на бенефициентите), включително изграждане/възстановяване на КИС в регистрирани свлачищни райони за мониторинг следва да се осъществяват от изпълнители,
определени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез провеждането на открита, прозрачна, достатъчно добре разгласена, недискриминационна и безусловна процедура. По този начин на ниво изпълнител ще се избегне предоставянето на предимство
на предприятие по смисъла на законодателството в областта на държавните помощи.
В тази връзка общините, в качеството им на администратори на помощ, са длъжни да
спазват законодателството в областта на държавните помощи при възлагането на посочените дейности.
Дейности в областта на „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) провежда държавната политика по
опазване чистотата на атмосферния въздух за осигуряване на устойчиво развитие, а общинските органи и регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват
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контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на
тяхната територия. Общините носят отговорност за чистотата на атмосферния въздух на тяхна територия. Допустими кандидати са общини на територията на Република
България с нарушено качество на атмосферния въздух
Финансирането има за цел да допринесе за изпълнението на задълженията на общините,
в качеството им на органи на местно самоуправление, за намаляване замърсяването на
атмосферния въздух на тяхната територия.
Допустимите дейности за финансиране попадат в компетенциите на общините с нарушено качество на атмосферния въздух, които осъществяват функции, присъщи на публичен орган и не представляват предприятие, извършващо икономическа дейност. В тази
връзка член 107 от ДФЕС е неприложим и няма наличие на държавна помощ, тъй като се
прехвърля ресурс от един публичен орган към друг. Подпомагането не представлява държавна помощ и на ниво изпълнител. Дейности по проекта (с изключение на дейностите,
които ще се изпълняват от служители на общинските администрации - бенефициенти)
се осъществяват от изпълнители, определени по реда на ЗОП, чрез провеждането на открита, прозрачна, достатъчно добре разгласена, недискриминационна и безусловна процедура, при спазване на посочените принципи. Възложител на тези дейности е съответната общинска администрация. Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. осъществява
последващ контрол за спазване на законодателството в областта на обществените
поръчки от страна на бе-нефициентите, включително за спазване на принципите по чл.
2 от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция, пропорционалност, пуб-личност и прозрачност. Контрол за спазване на разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нор-мативни актове по прилагането му упражняват и
посочените в ЗОП контролни органи. В този смисъл, на ниво изпълнител подпомагането
не се счита за държавна помощ. В случай, че в резултат от предаването за последващо
третиране на отоплителни устройства например бъдат отчетени приходи, същите не
трябва да се използват от общините бенефициенти за извършване на икономическа дейност. Това изискване се урежда в АДБФП.
По отношение на градския транспорт, организацията, редът, начинът и условията за
ползването на обществения градски транспорт е в правомощията на общинските съвети. Общинските транспортни схеми се утвърждават от съответните общински съвети. Общинската транспортна схема следва да бъде определена като схема, чрез която
се предоставят за експлоатация автобусните линии на територията на съответната
община. В допълнение, съгласно Закона за пътищата (ЗП), управлението на общинските пътища попада в компетентността на кметовете на съответните общини. Имайки
предвид описаните правомощия, конкретен бенефициент по двата компонента са общините, на чиято територия ще бъдат използвани закупените по програмата превозни
средства за шосеен транспорт като например електрически автобуси и тролейбуси, и
електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси. От друга
страна, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗАП, обществен превоз може да се извършва от превозвач,
който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници. Поради обстоятелството,
че се предвижда закупените с финансиране от ОПОС 2014-2020 г. транспортни средства
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да послужат за предоставянето на обществена услуга за превоз на пътници от съответното общинско дружество, предоставящо услугата по обществен превоз на пътници
на територията на всяка от общините – конкретни бенефициенти, тези дружества са
партньори по програмата. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на общините
конкретни бенефициенти в качеството им на органи на публичната власт и собственици
на публична инфраструктура, които са длъжни да осигурят предоставянето на основни
услуги за населението на тяхната територия и да осигурят поддържането на съответната инфраструктура. Кандидатите общини не извършват икономическа дейност и в
тази връзка предоставянето на БФП на нивото на собственика на инфраструктурата
(т.е. от страна на УО на ОПОС към съответните общини) не представлява държавна помощ. Доколкото придобитите по процедурата активи могат да служат за изпълнението
на икономически дейности, на нивото на оператора е възможно наличието на държавна
помощ. Партньори по програмата са дружества с предмет на дейност извършване на обществен превоз на пътници. Тези дружества са предприятия по смисъла на действащото
законодателство. Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на тези предприятия представлява държавна помощ. За да бъде съвместима с вътрешния пазар, тази
помощ следва да бъде предоставена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1370/2007 под формата на компенсация за извършвана обществена услуга за превоз на
пътници.
Възможна е също така хипотеза администратори на помощ да бъдат общините-бенефициенти по програмата, а получатели на помощ – съответни собственици на самостоятелни обекти, извършващи стопанска дейност.
В тези случаи общините съблюдават правилата за отпускане на държавни помощи в качеството си на администратори – която роля на общините е разгледана в отделен наръчник.
Таблица 12 Условия за доказване на липса на помощ по ОП НОИР 2014-2020

Дейности в областта на „Образователна среда за активно социално приобщаване“
Получатели на помощта могат да бъдат общини или райони на общини, които действат
в качеството си на публични органи. Съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за народната просвета общините осигуряват и контролират задължителната предучилищна подготовка
на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст. По
програмата се финансират нестопански по своя характер дейности, в съответствие с
целите на общинския план за действие за интегриране на ромите или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и
свързани с упражняването на правомощията им на органи на местна власт. Поради това,
общините и районите на общини попадат извън понятието за предприятие. По настоящата програма биват финансирани само разходи, свързани с неикономически дейности.
При описанието на дейностите кандидатите следва да обосноват неикономическия характер на предвидените за изпълнение дейности. Всички придобити активи, финансирани
със средства по проектното предложение, следва да бъдат необходими за изпълнение на
дейностите на проекта и могат да бъдат използвани само и единствено за целите на
проектното предложение.
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Таблица 13 Условия за доказване на липса на помощ по ОПДУ 2014-2020

Дейности в областта на „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”
Общините са основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. В този смисъл общината е публична институция с нормативно определени функции, които нямат характер на стопанска дейност. Упражняването
на публична власт (местно самоуправление) е дейност, за която не се прилагат правилата за държавните помощи. Дейностите, допустими за финансиране, нямат характер на
стопанска дейност, а ОИЦ предоставят безплатно на широката общественост информация във връзка с популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от
ЕСИФ и в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020.

Таблица 14 Условия за доказване на липса на помощ по ПРСР 2014-2020

Дейности в областта на „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
Определяне на финансовото подпомагане като „непомощ“. В случай на финансово подпомагане, когато например:
интервенциите са върху публични общински сгради, които са общинска собственост;
интервенциите са върху обекти, свързани с туризъм, които са общинска собственост,
туристически центрове и др.;
туристическата инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с
неикономически характер;
дейностите в тези обекти са организирани по нетърговски начин и са от нестопанско
естество;
интервенцията има изключително локално въздействие и е предназначена за ползване
само от населението в границите на населени места от територията на съответната община.
Получателите на финансова помощ не могат да предоставят под наем или извършват
всякаква друга икономическа дейност в сградите и обектите, за които ще бъде предоставена финансова помощ по настоящата програма. В тези случаи те ще действат
като „предприятие” по смисъла на чл.107 от ДФЕС, който статут е несъвместим с настоящите условия за предоставяне на финансова помощ.
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Дейности в областта на „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, включително инвестиции в
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
Определяне на финансовото подпомагане като „непомощ“. В случай на финансово подпомагане, когато например:
-интервенциите са върху публични общински сгради, които са общинска собственост;
интервенциите са върху обекти, свързани с туризъм, които са общинска собственост,
туристически центрове и др.;
-туристическата инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с
неикономически характер;
-дейностите в тези обекти са организирани по нетърговски начин и са от нестопанско
естество;
-интервенциите са върху обекти, свързани с културния живот, които са общинска
собственост, читалища музеи и библиотеки, архелогически обекти и др.;
-социалната инфраструктура е за предоставяне на услуги с неикономически характер;
-спорната инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с неикономически характер;
-енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;
-интервенциите са върху публични общински сгради от социалната или спортна инфраструктура, която е общинска собственост;
-строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към
тях.
-изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени
за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, като
паркове, площади, градинки, улично озеленяване;
-реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение;
-изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства. В
случай на финансово подпомагане, когато:
- интервенциите са върху публични общински сгради от социалната инфраструктура, която е общинска собственост;
- социалната инфраструктура е за предоставяне на услуги с неикономически характер;
- интервенцията има изключително локално въздействие и е предназначена за ползване само от населението в границите на населени места от територията на
общината;
-енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги;
-реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.
-и интервенцията има изключително локално въздействие и е предназначена за ползване само от населението в границите на населени места от общината.
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Дейностите, които не представляват държавна помощ, са тези, които предвиждат изграждане/реконструкция/ рехабилитация/ обновяване на инфраструктура с отворен достъп, които ще бъдат обществено достъпни и няма да бъдат експлоатирани по икономически начин и съответно няма да бъдат предоставени за управление и ползване на
общински дружества. Инфраструктурата се използва по неикономически начин, когато
общината не реализира приходи от управлението или ползването й, или ако реализира
приходи от тази инфраструктура, те са в резултат на дейност, която е неделима и спомагателна спрямо неикономическата.
Кандидатите по тези дейности не могат да предоставят под наем обектите, за които
ще бъде предоставена финансова помощ. В противен случай ще изпълнява икономическа
дейност и съответно кандидата/ползвателя на помощ ще представлява предприятие по
смисъла чл. 107 от ДФЕС.

Дейности в областта на „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”
Дейности, по които финансовото подпомагане няма да представлява „държавна помощ“ по
смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС:
• Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство;
• Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство:
В случай на финансово подпомагане когато:
• интервенциите са върху обекти, свързани с културния живот, които са общинска
собственост, читалища, музеи и библиотеки, архелогически обекти и др.;
• дейностите в тези културни/природни обекти са организирани по нетърговски начин
и са от нестопанско естество;
• интервенцията има изключително локално въздействие и е предназначена за ползване
само от населението в границите на населени места от територията на общината.
Подпомагането по тези дейности има изключително локално въздействие и води до ефект
само и единствено на територията на общината.
Комисията счита, че публичното финансиране на дейностите в областта на културата
или за опазване на културното наследство, които са достъпни за обществеността безвъзмездно, преследват чисто социална и културна цел, чието естество е нестопанско. В
този смисъл фактът, че от посетителите на културна институция или от участниците
в културна дейност или дейност за опазване на културното или историческото наследство, в това число опазване на природата, открита за широката общественост, се изисква да плащат някаква сума, която покрива само една малка част от реалните разходи, не
променя нестопанското естество на тази дейност, тъй като платената сума не може
да се счита за истинско възнаграждение за предоставената услуга (съгласно точка 34
от Известие на Комисията). Освен това много от дейностите по опазване на културното или историческото наследство обективно са незаменяеми (напр. съхранение на местни идентичности) и поради това изключват наличието на истински пазар.
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Дейности в областта на “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и
култура, и свързаната с тях инфраструктура”
Определяне на финансовото подпомагане като „непомощ”:
интервенциите са върху публични общински сгради от социалната или спортна
инфраструктура, която е общинска собственост;
интервенциите са върху обекти, свързани с културния живот, които са общинска
собственост, читалища музеи и библиотеки, археологически обекти и др.;
социалната инфраструктура е за предоставяне на услуги с неикономически характер;
спорната инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с неикономически характер;
дейностите в тези културни обекти са организирани по нетърговски начин и са
от нестопанско естество;
и интервенцията има изключително локално въздействие и е предназначена за
ползване само от населението в границите на населени места от общината.
Инфраструктурата се използва по неикономически начин, когато бенефициера не реализира приходи от управлението или ползването й, или ако реализира приходи от тази
инфраструктура, те са в резултат на дейност, която е неделима и спомагателна спрямо
неикономическата.
За да е възможно цялото публично финансиране на даден проект да попадне извън приложното поле на правилата за държавни помощи, общините трябва да гарантират, че финансирането, предоставено за изграждането на инфраструктура, не може да се използва за
кръстосано субсидиране или за непряко субсидиране на други стопански дейности, включително за управление на инфраструктурата. Трябва да се гарантира, че собственикът
на инфраструктурата, ако упражнява някаква друга стопанска дейност, като се води
отделно счетоводство, разходите и приходите се разпределят по подходящ начин и да се
гарантира, че други дейности не се възползват от публично финансиране (съгласно точка
212 от Известие на Комисията ).
По отношение на видовете интервенции:
А. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
обекти, вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, на
сгради, свързани с културния живот и обществени дейности (вкл. мобилни такива) като
читалища, младежки и общностни центрове, музейни сбирки и експозиции; обзавеждане на центровете за изкуство, занаяти и наследство, ако основната цел на проекта е
разнообразяване на услугите за местното население - поради особеното естество на
дейностите, свързани с опазването на културното и историческо наследство, същите са
организирани по нетърговски начин и са от нестопанско естество и тяхното публично
финансиране не представлява държавна помощ.
Предвидените дейности върху общински сгради, които се ползват от културни организации, младежки и общностни центрове за предоставяне на нестопански услуги с локално
въздействие не представляват държавна помощ, тъй като не се изпълняват критериите
за държавна помощ.
Б. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура
за спорт и отдих, вкл. дейности по вертикалната планировка и подобряване на приле-
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жащите пространства (спортни и детски площадки, зали стадиони, места за отдих на
открито и зони за пикник, и други подобни) - дейностите за изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за спорт и отдих са за обекти
общинска собственост и не са предназначени за търговска експлоатация. Финансираните по мярката спортни и детски площадки, зали, стадиони, места за отдих на открито
и зони за пикник, и други подобни са обществено достъпни обекти или открити площи, общинска собственост, които няма да бъдат експлоатирани по икономически начин.
Предвидените дейности за предоставяне на нестопански услуги с локално въздействие,
свързани с инфраструктура за спорт и отдих, вкл. дейности по вертикалната планировка
и подобряване на прилежащите пространства, не представляват държавна помощ, тъй
като не се изпълняват критериите за държавна помощ.
В. Изграждане, реконструкция, ремонт, разширяване на местни пазари, включително мобилни конструкции - в подобрената инфраструктура следва да бъдат обслужвани предимно местни ползватели, конкуренцията за услугите, предлагани на местно равнище следва
да бъде ограничена, и вероятното въздействие върху трансграничните инвестиции да
бъде действително само пренебрежимо. Финансиране дейности няма да представляват
държавна помощ, в случай, че публичното подпомагане не би допринесло за нарушаване на
конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия
или производството на някои стоки на местно ниво (държава членка), поради ограничения
си общински характер, и не би следвало да оказва въздействие върху търговията между
държавите членки.
Кандидатите по тези дейности не могат да предоставят под наем обектите, за които
ще бъде предоставена финансова помощ.
В противен случай ще изпълняват икономическа дейност и съответно кандидатът/ ползвателят на помощ ще представлява предприятие по смисъла чл. 107 от ДФЕС.

Дейности в областта на „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”
Определяне на финансовото подпомагане като „непомощ“. В случай на финансово подпомагане когато:
• интервенциите са върху обекти, свързани с културния живот, които са общинска
собственост, читалища музеи и библиотеки, архелогически обекти и др.;
• дейностите в тези културни обекти са организирани по нетърговски начин и са от
нестопанско естество;
• и интервенцията има изключително локално въздействие и е предназначена за ползване само от населението в границите на населени места от територията на общината.
Кандидатите следва да представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т.ч. аналитично)
обособяване на икономическата и неикономическа дейност. Активите, пасивите, приходите и разходите от икономическите и неикономическите дейности на бенефициента
следва да бъдат ясно разграничени, така че да се докаже, че няма кръстосано финансиране или двойно финансиране на едни и същи активи и/или разходи от различни източници
на финансиране.
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Дейности в областта на „поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство в територията“
Финансовото подпомагане се определя като „непомощ“, когато:
1. интервенциите са върху обекти, свързани с културния живот или природното наследство, които са общинска собственост, читалища, музеи и библиотеки, архелогически
обекти и др.;
2. дейностите в тези културни/природни обекти са организирани по нетърговски начин
и са от нестопанско естество;
3. интервенцията има локално въздействие и е предназначена за ползване само от населението в границите на населени места от територията на общината.
Комисията счита, че публичното финансиране на дейностите в областта на културата
или за опазване на културното наследство, които са достъпни за обществеността безвъзмездно, преследват чисто социална и културна цел, чието естество е нестопанско. В
този смисъл фактът, че от посетителите на културна институция или от участниците
в културна дейност или дейност за опазване на културното или историческото наследство, в това число опазване на природата, открита за широката общественост, се
изисква да плащат някаква сума, която покрива само една малка част от реалните разходи, не променя нестопанското естество на тази дейност, тъй като платената сума
не може да се счита за истинско възнаграждение за предоставената услуга (съгласно
точка 34 от Известие на Комисията).
Освен това много от дейностите по опазване на културното или историческото наследство обективно са незаменяеми (напр. съхраняването на обществени архиви, съдържащи
уникални документи) и поради това изключват наличието на истински пазар.
Според Комисията тези дейности също отговарят на критериите за нестопанско естество (съгласно точка 36 от Известие на Комисията).
Обратно, дейностите по опазване на културното или историческото наследство (включително опазването на природата), финансирани предимно чрез такси, събирани от посетителите или от ползвателите, или чрез други търговски средства (например, търговски изложения, кинотеатри, търговски музикални изпълнения и фестивали, художествени
школи, финансирани предимно чрез такси за обучение), следва да бъдат квалифицирани
като дейности от стопанско естество. Аналогично, дейностите по опазване на културното или историческото наследство, от които се възползват само някои
предприятия, а не широката общественост (напр. реставрация на сграда – паметник
на културата, използвана от частно дружество), обикновено следва да се квалифицират
като дейности от стопанско естество (съгласно точка 35 от Известие на Комисията).
Публичното подпомагане на предприятията представлява държавна помощ по смисъла
на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС, само доколкото „засяга търговията между държавите
членки“. В случая на това подпомагане следва да има чисто местно въздействие и следователно да не оказва въздействие върху търговията между държавите членки. В тези
случаи бенефициентът следва да доставя стоки и услуги в ограничен район на дадена
държава членка и да е малко вероятно да привлече клиенти от други държави членки
и мярката да няма влияние върху условията на трансграничните инвестиции (съгласно
точка 196 от Известие на Комисията ).
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Таблица 15 Условия за доказване на липса на помощ по ПМДР 2014-2020

Дейности в областта на „Повишаване на знанията за състоянието
на морската среда“
Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 предвижда дерогация от членове 107,
108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Същите не се
прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС. Повишаването на знанията за
морската среда не представлява стопанска дейност.
Дейности в областта на „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с
ефективно използване на ресурсите”
Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и
рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.
Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат когато публичното финансиране надхвърля
предвиденото в разпоредбите на Регламент № 508/2014 относно посочените в параграф
2 плащания.

Дейности в областта на „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”
Съгласно чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско
дело и рибарство, членове 107, 108 и 109 от ДФЕС не се прилагат към плащания, извършени от държави членки, съгласно и в съответствие с посочения регламент, които попадат
в обхвата на член 42 ДФЕС. Член 42 от Договора постановява, че разпоредбите на същия
по отношение на правилата за конкуренцията, които включват тези за държавната помощ, се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански
продукти, което включва продукти от сектора на рибарството и аквакултурите, в степента, определена от Европейския парламент и Съвета. Степента, в която разпоредбите на ДФЕС по отношение на държавната помощ се прилагат за помощи, предоставени
в сектора на рибарството аквакултурите, е определена в член 8 от Регламент (ЕС) №
508/2014 на Европейския парламент и Съвета. Това е посочено в съображение (4) от Съобщение на Комисията C(2015) от 29.6.2015 г. Насоки за преглед на държавната помощ
за рибарството и аквакултурите /Насоките на ЕК/). В същото Съобщение в съображение
(5) са поставени рамките на дейностите, за които се прилага дерогацията на член 8 от
Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и Съвета, а именно – плащанията
по дял V, глави I, II, III и VI. Дейностите по настоящата програма се изпълняват като допустими по глава III, спазвайки правилата на глава I от същия регламент. Съгласно съображение (45) от преамбюла на Регламент (ЕС) № 508/2014, важността на риболовните
пристанища, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки обуславя ЕФМДР да
подпомага съответните инвестиции, целящи по-специално повишаване на енергийната
ефективност, опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и подобряване на безопасността и условията на труд. Допустимите
за финансиране дейности напълно съвпадат с тези, посочени в чл. 43 от Регламент (ЕС)
№ 508/2014 и допринасят за постигане на специфичните цели за устойчиво развитие на
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рибарството, пренесени в обособения териториален обхват.
В обобщение, следвайки съображения (4), (5) и (6) от Насоките на ЕК:
- условията по настоящата програма не надхвърлят предвиденото в Регламент 508/2014;
- плащанията по програмата попадат в сектора на рибарството и аквакултурите, с
оглед на това, че подпомагането се отнася до мярка, която е предвидена в дял V, глава I
„Устойчиво развитие на рибарството“ от регламента;
- в прилагане на дерогацията на чл. 8, параграф 2 от посочения регламент;
- ефекът от прилагане на мярката няма да доведе до нарушаване на конкуренцията на
вътрешния пазар за БФП и следователно членове 107, 108 и 109 от ДФЕС са неприложими.
Последващото възлагане на експлоатацията и/или управлението на лодкостоянката,
следва да бъде съобразено с правилата на ЕС в областта на държавните помощи – счита
се за държавна помощ de minimis от общ икономически интерес.
Дейности в областта на „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с
малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“
Определяне на финансовото подпомагане като „непомощ” в случай на финансово подпомагане, когато:
• интервенциите са върху публични общински сгради от социалната или спортна инфраструктура, която е общинска собственост;
• интервенциите са върху обекти, свързани с културния живот, които са общинска
собственост, читалища, музеи и библиотеки, архелогически обекти и др.;
• социалната инфраструктура е за предоставяне на услуги с неикономически характер;
• спорната инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с неикономически характер;
• дейностите в тези културни обекти са организирани по нетърговски начин и са от
нестопанско естество;
Комисията е счела, че поради специфичните им обстоятелства, определени дейности
имат въздействие изцяло на местно ниво и следователно не засягат търговията между
държави членки. Общи характеристики на тези решения са, че:
(a)
помощта не води до привличане на търсене или инвестиции в съответния регион
и не създава пречки за установяването на предприятия от други държави членки;
(б)
стоките или услугите, произвеждани от бенефициента са изцяло местни или са
привлекателни за ограничена географска зона;
(в)
налице е най-много пренебрежим ефект върху пазарите и потребителите от съседните държави членки;
В тези случаи бенефициентът следва да доставя стоки и услуги в ограничен район на
дадена държава членка и да бъде малко вероятно да привлече клиенти от други държави
членки и съответно мярката да няма влияние върху условията на трансграничните инвестиции
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7. Условия за съвместимост на минимална и държавна помощ
съгласно приложимите режими
В случай че не би могла да се приложи хипотезата за липса на помощ към съответното
проектно предложение, то тогава се преминава към удовлетворяването на изискванията
на съответние приложим режим на държавни/минимални помощи.
В таблицата по-долу е представена основна информация относно правилата на отделните приложими режими.
Таблица 16 Условия за съвместимост по различните приложими режими за държавни/ минимални
помощи

Регламент (ЕС) № 1407/2013г. за минимални помощи de minimis
„Минимална помощ“ е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или
има незначително въздействие върху нея, поради своя минимален размер, както е дефинирана в действащия регламент на ЕС, относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора
за функционирането на ЕС по отношение на минималната помощ.
Максималният размер на средства, отпускани под формата на минимална помощ на едно
и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за
период от три бюджетни години (трите бюджетни години обхващат годината на кандидатстване и двете предшестващи бюджетни години).
Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно
и също предприятие, което осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка
или срещу възнаграждение, не надхвърля 100 000 евро за период от три бюджетни години.
Тази помощ de minimis не се използва за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт.
Размерът на предоставените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за
която се сключва договора по съответната процедура и получената минимална помощ
от:
1.
предприятието кандидат/партньор;
2.
предприятията, с които кандидата/партньора образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
3.
всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от
предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с кандидата/партньор съгласно
чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
4.
предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с кандидата/партньора,
които са се възползвали от минимална помощ, получена преди разделяне или отделяне,
съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 „едно и също предприятие“ означава всички
предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или
съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от чле-
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новете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия
устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници

Регламент (ЕС) №1408/2013 г. помощ de minimis в селскостопанския сектор
Кандидат/и и или партньор/и са недопустими да получат минимална помощ по Регламент
(ЕС) № 1408/2013г. ако попадат в забранителните режими на помощ, посочени в чл. 1
Приложно поле.
Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и
също предприятие, не надхвърля 15 000 евро за период от три бюджетни години (трите
бюджетни години обхващат годината на кандидатстване и двете предшестващи бюджетни години).
Кумулираната сума на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на
предприятия, участващи в първичното производство на селскостопански продукти, за
период от три бюджетни години не следва да надхвърля определения национален лимит.
Следва да се спазват правилата за кумулиране, посочени в чл. 5 Кумулиране.

Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно обществените услуги за пътнически превоз с
железопътен и автомобилен транспорт
Приложението на Регламент (ЕО) № 1370/2007г. се отнася до ролята на общините като
администратори на държавни помощи в режим услуги от общ икономически интерес за
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. Предвид това, че настоящият наръчник раглежда общините от гледна точка на получатели на безвъзмездна финансова помощ, Регламент 1370 е от значение в случаите, когато безвъзмездната финансова
помощ се предоставя на общините конкретни бенефициенти в качеството им на органи
на публичната власт и собственици на публична транспортна инфраструктура, които
са длъжни да осигурят предоставянето на основни транспортни услуги за населението
на тяхната територия и да осигурят поддържането на съответната инфраструктура.
Кандидатите общини не извършват самостоятелно икономическа дейност и в тази връзка предоставянето на БФП на нивото на собственика на инфраструктурата (т.е. от
страна на УО към съответните общини) не представлява държавна помощ. Доколкото
придобитите по програмата активи могат да служат за изпълнението на икономически
дейности на нивото на оператора е възможно наличието на държавна помощ. Дружествата с предмет на дейност извършване на обществен превоз на пътници са предприятия по смисъла на действащото законодателство. Предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ на тези предприятия представлява държавна помощ. За да бъде съвместима с вътрешния пазар, тази помощ следва да бъде предоставена в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 под формата на компенсация за извършвана
обществена услуга за превоз на пътници.
Съгласно съответните разпоредби на националното право, всеки местен орган може да
реши сам да осигурява обществените услуги за пътнически превоз в областта под негово управление или да ги възлага на вътрешен оператор без конкурентна тръжна процедура. Все пак тази възможност за предоставяне на услуги от самите органи трябва да бъде
строго контролирана, за да се гарантира конкурентна равнопоставеност.
На компетентен орган (община), който сам предоставя превозните си услуги, или на
вътрешен оператор, следва да бъде забранено да участват в конкурентна тръжна процедура извън територията под управлението на този орган. Общината, като орган, който
осъществява контрол върху вътрешния оператор, също следва да има право да забрани на
този оператор да участва в конкурентни търгове, организирани в рамките на неговата
територия.
Ограниченията на дейността на даден вътрешен оператор не засягат възможността за
пряко възлагане на обществени поръчки за услуги в сферата на железопътния превоз, с
изключение на други видове релсов транспорт като метро или трамвай.
Съгласно разпоредбите на чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 при възлагането на услугата следва да се определят ясно задълженията за извършване на обществени услуги, с
които операторът на обществени услуги трябва да се съобрази и съответните географски райони; да се установяват предварително, по обективен и прозрачен начин параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, ако има такава, и естеството и
обема на каквито и да било предоставени изключителни права, така че да се предотврати свръхкомпенсиране.
При обществени поръчки за услуги, възложени в съответствие с член 5, параграфи 2, 4, 5
и 6, тези параметри се определят така, че да не е възможно изплащането на компенсация
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да надвиши сумата, необходима за покриване на нетния финансов ефект върху направените разходи и реализираните приходи при изпълнение на задълженията за обществени
услуги, като се отчитат приходите от тази дейност, които остават в оператора, и разумната печалба. Разходите, свързани с предоставянето на услугите, могат да включват
по-специално разходите за персонал, енергия, инфраструктурни такси, поддръжка и ремонт на превозни средства за обществения транспорт, подвижен състав и инсталации,
необходими за извършване на услугите за пътнически превоз, както и фиксирани разходи
и подходяща възвръщаемост на капитала. Обществените поръчки за услуги и общите
правила определят механизмите за разпределяне на приходите от продажба на билети,
които или могат да останат в оператора на обществени услуги, или да бъдат изплатени
на компетентния орган, или поделени между тях.
Срокът на обществените поръчки за услуги е ограничен и не може да надвишава 10 години
за междуградските и градските автобусни превози и 15 години за пътническите превози
с железопътен или друг вид релсов транспорт.
Срокът на обществени поръчки за услуги, свързани с няколко вида транспорт, се ограничава до 15 години, ако железопътният или друг вид релсов транспорт представлява над 50
% от стойността на въпросните услуги.
Договорът за обществена услуга следва да съдържа правата и задълженията на двете
страни, обема на транспортната задача, условията за изплащане на възнагражденията,
включително отчитане на извършената работа, изчисление на възнагражденията, санкциите, контрола, и др.
Съгласно чл. 7 от Регламента следва да се гарантира, че поне една година преди отправяне на поканата за участие в търг или една година преди прякото възлагане на поръчката
в Официален вестник на Европейския съюз се публикува най-малко следната информация:
а)наименованието и адресът на компетентния орган;
б)предвиждания вид на възлагане на поръчката;
в)услугите и районите, които евентуално ще бъдат обхванати от поръчката.
Компетентните органи могат да решат да не публикуват тази информация, когато обществена поръчка за услуги се отнася до предоставяне на услуги за пътнически превоз,
възлизащи на по-малко от 50 000 километра годишно.
Тези условия е необходимо да бъдат спазвани от общините получатели на съответното
финансиране с цел да не нарушат правилата за отпускане на правомерна държавна помощ.
Регламент (ЕС) № 702/2014 относно деклариране на някои категории помощи в
секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими
с вътрешния пазар
Този регламент се прилага за следните категории помощи:
а) помощ в полза на микро-, малки и средни предприятия (МСП):
i) извършващи дейност в селскостопанския сектор, по-специално първично селскостопанско производство, преработка на селскостопански продукти и търговия със селскостопански продукти, с изключение на членове 14, 15, 16, 18 и 23 и членове 25—28,
които се прилагат само за МСП, извършващи дейност в първичното селскостопанско
производство;
ii) за дейностите, които попадат извън обхвата на член 42 от Договора, доколкото такава помощ се предоставя в съответствие с Регламент (ЕС) № 1305/2013 и е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) или
Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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се предоставя като допълнително национално финансиране за такива съфинансирани
мерки;
б) помощ за инвестиции за опазването на културното и природното наследство, разположено в земеделските стопанства;
в) помощ в полза на отстраняване и компенсиране на щетите, причинени от природни
бедствия в селскостопанския сектор;
г) помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското и
горското стопанство;
д) помощ в полза на горския сектор.
Регламентът не се прилага за помощ в полза на:
а) сектора на горското стопанство, която не е съфинансирана от ЕЗФРСР или не се
предоставя като допълнително национално финансиране за такава съфинансирана мярка, с изключение на членове 38, 39 и 43;
б) МСП за дейности, които попадат извън обхвата на член 42 от Договора, която не е
съфинансирана от ЕЗФРСР или не се предоставя като допълнително национално финансиране за такава съфинансирана мярка.
Необходимо е да се съблюдават всички разпоредби на чл.1, Глава 1 „Обхват“ по отношение на допустимите и недопустими за финансиране по регламента области и схеми.
Схемите за помощ, индивидуалните помощи, отпуснати по схеми за помощ, и помощите
ad hoc са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграфи 2 или 3 от
Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от
Договора, при условие че отговарят на всички условия, определени в глава I от Регламент
(ЕС) № 702/2014, както и на специфичните условия за съответната категория помощи,
посочени в глава III от Регламент (ЕС) № 702/2014.
Кандидатите представят декларация за размера на получените държавни помощи (по
образец Приложение от документи за попълване към Условията за кандидатстване).

Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство
Регламентът определя финансовите мерки на Съюза за изпълнението на:
а)общата политика в областта на рибарството (ОПОР);
б)съответните мерки, отнасящи се до морското право;
в)устойчивото развитие на районите за рибарство и аквакултури и риболова във вътрешните водоеми; и
г)интегрираната морска политика (ИМП).
Членове 107, 108 и 109 ДФЕС се прилагат към помощи, предоставени от държавите членки на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите.
Следните операции не са допустими по линия на ЕФМДР:
а)операции, които водят до увеличаване на риболовния капацитет на кораба, или оборудване, което повишава способността му да намира риба;
б)строителство на нови риболовни кораби или внос на риболовни кораби;
в)временно или окончателно преустановяване на риболовни дейности, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго;
г)проучвателен риболов;
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д)прехвърляне на собствеността върху предприятие;
е)пряко зарибяване, освен когато такова е изрично предвидено като мярка за опазване в
правен акт на Съюза или в случай на експериментално зарибяване.
Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 предвижда дерогация от членове 107,
108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки
съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.
Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат, когато публичното финансиране надхвърля
предвиденото в разпоредбите на Регламент № 508 относно посочените в параграф 2
плащания.

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ ПО ВРЕМЕ
НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
1. Проверка на Насоките/Условията за кандидатстване на съответната процедура
Първата стъпка, която следва общините в качеството си на получатели на държавни/минимални помощи (кандидати или партньори) да предприемат, е да се запознаят с изискванията, които се съдържат в съответните Насоки/Условия за кандидатстване, където се
съдържа цялата необходима информация относно режими на държавни помощи, приложими
документи и разпоредби както на национално, така и на европейско ниво.
2. Идентифициране на допустимите дейности, които са определени като неикономически/икономичеки в Насоките/Условията за кандидатстване на съответната
процедура
Възможно е в отделните процедури по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да
е допустимо кандидатите/партньорите в своите проектни предложения сами да определят кои от включените в изпълнението на съответния проект дейности имат икономически или неикономически характер. Това става чрез съобразяване с изискванията за „липса
на помощ“ в съответната област, описани по-горе в настоящия наръчник. Ако се предвижда проектът да генерира приходи, под каквато и да било форма, следва да си отговорите
на въпроса дали дейността е стопанска или приходите са за стопанска дейност, която
е неотделима от основната нестопанска дейност на общината. Друг възможен отговор
е приходите да спомагателни към основната нестопанска дейност, например до 20% от
разходите по проекта. Когато по проекта се предвижда изграждането на инфраструктура,
следва да отговорите на въпроса – кой е собственик и кой е ползвател на инфраструктурата. Ако се предвижда инфраструктурата да се ползва от множество крайни ползватели,
като в същото време се стопанисва от лице, различно от общината, което събира приходи
от крайните ползватели, то това лице се явява оператор.
3. Преценка на необходимостта от икономически дейности по проекта
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В случаите, когато е допустимо съгласно Насоките/Условията за кандидатстване по съответната процедура, кандидатите/партньорите по своя преценка да избират дали да
включват в проектните си предложения стопански или нестопански дейности, е препоръчително първоначално да се извърши оценка на реалната необходимост от включването
на стопански дейности, тъй като по отношение на стопанските дейности се прилагат
правилата за държавни/минимални помощи на съответния приложим режим, указан в Насоките/Условията, което означава, че общините ще трябва да предвидят допълнителен ресурс за гарантиране спазването на правилата и условията на приложимия режим по време
на кандидатсване, изпълнение и след приключване на проекта.
4. Проверка на изискванията на съответния приложим режим, описан в Насоките/Условията за кандидатстване на съответната процедура
С цел кандидатите/партньорите да вземат адекватно решение относно приложим режим,
е необходимо да се извърши детайлна проверка на изискванията на съответния режим,
предвиден в Насоките/Условията за кандидатстване по процедурата, текста на Закона за
държавните помощи, Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи, текстовете на съответния приложим европейски Регламент или друг нормативен документ.
Така напримерако имате избор между това да избегнете получаването на помощи да получите помощ по режим де минимис, следва да отчетете последствията и рисковете от
решението си. Ако общината получи минимална помощ, то тя трябва да декларира какви
минимални помощи е получила заедно с всички субекит, с които образува «едно и също
предприятие». Това означава да провери дали тя и всичките предприятия и дружества,
върху които има доминиращо влияние или отговаря на някое друго условие за «едно и също
предприятие», са получавали минимални помощи в годината на кандидатсване и двете предходни години. В случай, че общината пропусне да отбележи някоя от получени суми, и това
бъде установено на по-късен етап от УО или друг проверяващ орган, помощта подлежи
на възстановяване заедно с лихвите, начислени от датата на подписване на договора за
безвъзмездна финансова помощ.
5. Вземане на окончателно решение за това дали в проекта ще се включат икономически дейности и начин за съобразяване с приложимите режими на държавни/минимални помощи
След като бъде извършен детайлен преглед на изискванията на приложимия режим по съответната процедура и кандидатите/партньори вземат решение за това кой конкретен
режим е приложим, те следва да осигурят спазването на съответните правила. В случаите
на процедури, които финансират единствено стопански дейности, в Насоките/Условията
за кандидатстване е предвиден съответният/те приложим/и режим/и, които следва да
бъдат съблюдавани, в зависимост от размера на финансирането.
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6. Попълване на формуляра за кандидатстване в частта, отнасяща се до държавните
помощи и попълване на декларации
Във формуляра за кандидатстване в ИСУН2020 се изисква накратко да бъдат описани дейностите по проекта от гледна точка на това дали представляват стопанска дейност.
На първо място следва да бъде описана собствеността на обектите на интервенция.
Фактическата обстановка е от особена важност за определянето на реалния получател
на ползите от финансирането.
Вторият момент е описанието на начина на ползване на обектите, финансирани по проекта. Така например ако по проекта е изградена инфраструктура, следва да бъде описано от
кого ще се ползва и срещу заплащане или не.
На трето място следва да се уточни дали ползвателят/операторът ще бъде избран чрез
конкурентна процедура например или чрез процедура за възлагане на вътрешен оператор.
Ако в насоките е определено, че общината получател на БФП не е получател на държавна
помощ, но се явява администратор при последващото ползване на инфраструктурата, то
следва да бъдат описани и механизмът за структуриране и контрол на ползването от
страна на общината.
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
По отношение на попълването на електронния формуляр в раздел „Основни данни“ следва
да се попълни следната информация във връзка с държавните помощи - Проектът подлежи
на режим на държавна помощ - следва да изберете „ДА“ или „НЕ“ в съответствие със
съответната процедура; Проектът подлежи на режим на минимални помощи – следва да
изберете „ДА“ или „НЕ“ в зависимост от условията на конкретната процедура; Проектът
използва финансови инструменти - следва да изберете „ДА“ или „НЕ“ в съответствие със
съответната процедура.
В раздел „Бюджет“ бюджетните пера описват всеки вид допустим разход по съответната
процедура и са разделени в зависимост от режима на финансиране – Неприложимо (т.е.
БФП), Държавна помощ и De minimis (например ще дадем като образец процедура по
„Енергийна ефективност в периферните райони3-” - ако в проектното предложение е
предвидено енергийно обновяване на жилищни сгради и в една от тях има стопански обект,
който се явява получател на минимална помощ (режим de minimis) в бюджета се попълва
ред Разходи за СМР жилищни сгради (фонд: ЕФРР , режим на финансиране: Неприложимо,
допустим) със стойност 000 700 лв. и отделен бюджетен ред Разходи за СМР обект
фризьорски салон (фонд: ЕФРР , режим на финансиране: de minimis, допустим) на стойност
000 25 лв). Възможно е кандидатът да изтрива бюджетни редове от трето ниво, които
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не са приложими към неговото проектно предложение. В допълнение, ако по някой код по
измерения кандидатът е посочил повече от един код, в бюджетът той ще трябва да избере
за всяко бюджетно перо към кой код е свързано.
Важно!!! В случай на проектно предложение с комбинирано финансиране на БФП и финансов
инструмент, кандидатът трябва да попълни финансирането, което ще получи от
кредитната институция в раздел „Недопустими разходи“, ред „Финансиране от финансов
инструмент“.
В случай на проектно предложение, по което се предвижда съфинансиране от бенефициента,
при проект, генериращ приходи, както и при проект с комбинирано финансиране на БФП и
финансов инструмент, кандидатът трябва да попълни следните полета:
- „Съфинансиране от бенефициента/ партньорите (средства от бюджетни предприятия)“
– в полето кандидатът следва да копира стойността от полето „Общо съфинансиране“;
- „Очаквани приходи от проекта“ - в полето кандидатът следва да попълни очакваните
приходи от проекта съгласно финансовия анализ/ анализа разходи-ползи;
- „Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо)“,
подред „Други“ – в полето кандидатът попълва стойност, в случай на финансиране,
осигурено чрез финансов инструмент.
При отварянето на раздел 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на
проектното предложение“ се визуализират допълнителни текстови полета, в които
следва да се попълни информация, необходима за оценката на проектното предложение,
включително и ако е необходима допълнителна информация по отношение на правилата
за държавни помощи. За всяко отделно поле е описано какво трябва да бъде попълнено в
съответното поле, както и максималната дължина на текста. Всички полета от Формуляра
за кандидатстване са текстови и не може да се въвеждат таблици, снимки, графики и др.
Възможно е някои от полетата да не са задължителни или да не са приложими за всяко
проектно предложение. В този случай те се оставят непопълнени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
С цел правилното попълване на Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение
1 към настоящия наръчник) следва да се представят няколко основни указания, които да
бъдат спазвани, за да се избегнат някои от най-често допусканите грешки.
В т. 1 от Декларацията следва да се попълнят данните на декларатора и на предприятието,
което той представлява в качеството си на управител, председател, пълномощник или
друго, като към Декларацията се прилага съответният документ, удостоверяващ това
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му качество.
В т. 5 от Декларацията под основна дейност на предприятието се има предвид дейността,
която генерира най-голям дял от приходите му от продажби.
В т. 6 от Декларацията се посочва конкретната дейност, за която се получава минималната
помощ по конкретната процедура, като тази дейност може да е различна от основната
дейност на предприятието по КИД2008-.
Определянето на вида на предприятието в т. 7 от Декларацията следва да се направи
въз основа на данните за числеността на персонала и финансовите показатели - данните,
които се прилагат за определяне числеността на персонала и финансовите показатели,
са онези, отнасящи се за последния отчетен период съгласно съставен годишен финансов
отчет по реда на Закона за счетоводството.
Необходимо е да се отбележи, че съгласно чл. 3, ал. 8 от Регламент (ЕС) № 2013/1407 в
случай на сливания или придобивания всички предходни помощи de minimis, предоставяни на
някое от сливащите се предприятия, се вземат под внимание при определяне на това дали
дадена нова помощ de minimis, отпусната на новото предприятие или на придобиващото
предприятие, не води до превишаване на съответния таван. Помощта de minimis,
предоставена законно преди сливането или придобиването, остава правомерна.
Получател, който поддържа с друго/и предприятие/я поне един вид от посочените в чл.
2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 2013/1407 взаимоотношения, трябва да декларира това
обстоятелство в т. 11 от Декларацията и да посочи наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ
номера на предприятията, които образуват „едно и също предприятие“. Посочват се
всички предприятия без значение дали са или не са получатели на минимални помощи.
В таблицата по т. 12 от Декларацията следва да се посочи размерът на всички минимални
помощи, които получателят е получил за период от три последователни години (настоящата
година и двете предходни), включително минималните помощи, получени от него в резултат
на преобразуване, както и получените минимални помощи за три последователни години от
предприятията по т. 11 от Декларацията, които образуват „едно и също предприятие“. При
попълването на таблицата по т. 12 от Декларацията следва да се има предвид, че датата
на получаване на помощта не е датата на извършване на плащането, тъй като помощта
de minims се смята за отпусната (получена) в момента на получаване на юридическото
основание за това. В общия случай, датата на отпускане (получаване) на помощта, е
датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В
общия случай, датата на отпускане (получаване) на помощта, е датата на сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Т. 13 от Декларацията също изисква особено внимание, тъй като често пъти се попълва
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неправилно – тук е необходимо да се съблюдава приложимият режим по съответната
процедура, който се посочва в съответните Насоки/Указания за кандидатстване, и в
случай че приложимият режим е минимални помощи съгласно Регламент (ЕС) № 2013/1407 за
дейността, за която ще се отпусне безвъзмездната финансова помощ, то тогава следва
да се отбележи „ДА“ и да се продължи с попълването на останалите точки от таблицата.
Необходимо е да се има предвид, че приложимият режим се отнася за дейността, която ще
се финансира по съответната процедура, а не за основната дейност на кандидата.
В т. 19а от Декларацията се попълва информация за администратора на помощта
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ), който е администрирал и предоставил съответната
държавна помощ, съгласно декларираното по т. 19 от Декларацията, и основанието за
получаване на помощта, което може да бъде: номер на договор за безвъзмездна финансова
помощ, номер на Решение на Европейската комисия (ЕК) за одобряване на мярката;
разпоредба, съдържаща се в нормативен акт (регламент, закон, правилник и др.).
Необходимо е да се обърне внимание на често допускана грешка при попълването на
Декларацията за държавни/минимални помощи, която е свързана с определянето на
дейността, която се финансира, като икономическа или неикономическа – например, в случай
на отпускане на финансиране за енергийна ефективност на жилищна сграда, често пъти
се декларира, че сградата се отдава под наем, и това е определено като неикономическа
дейност – това представлява невярно декларирана информация, тъй като отдаването
под наем е икономическа дейност и съответно собственикът на сградата следва да се
разглежда като предприятие.
7. Предимства и недостатъци на приложими режими при възможност за избор
Различните приложими режими за държавни/минимални помощи съдържат правила, които
биха могли да бъдат в известна степен повече или по-малко сложни за изпълнение.
Всеки отделен режим за държавни помощи съдържа както определени предимства, така
и недостатъци при своето приложение, които е добре да бъдат вземани под внимание,
особено когато бенефициентите могат да избират по кой приложим режим да получат
финансиране.
В таблици по-долу са представени възможните приложими режими в някои от областите
на финансиране и еветуалните грешки, които биха могли да бъдат допускани при тяхното
изпълнение.
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Таблица 17 Оценка на приложими режими в област „социални услуги“
Приложим
режим
Липса на помощ

Минимална помощ по Регламент 1470/2013

Условия

Налична
информация

Риск от грешки

Услугите се предоставят безвъзмездно на:
• децата до 18-годишна възраст и до
завършване на средно
образование, но не
повече от 20-годишна
възраст;
• лицата, които нямат доходи и влогове;
• лицата, настанени
в приюти и в кризисни
центрове;
• лицата от 18- до
21-годишна възраст,
настанени в центрове
за временно настаняване след напускането на
специализирана институция за предоставяне
на социални услуги;
• лицата, дарили недвижима собственост
в полза на държавата
или общините с цел
развитие на социални
услуги.
До 200 000 евро за 3
години на едно и също
предприятие

Общините разполага с тази
информация

Няма риск от грешки при
определянето на допустимите за финансиране
дейности

Декларации
и проверка в
регистъра за
минимална
помощ

При определяне на едно
и също предприятие и
съответно натрупване
на получените минимални
помощи до допустимия
праг
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Таблица 18 Оценка на приложими режими в области „култура и спорт“
Приложим
режим
Липса на помощ

Минимална помощ по Регламент 1470/2013

Условия

Налична
информация

Риск от грешки

Финансиране на дейности, посочени в ЗВФС
на територията на
общината без избирателност, която да
поставя определени
предприятия в по-изгодно положение и да се
нарушава свободната
конкуренция, и т.н.
До 200 000 евро за три
години на едно и също
предприятие

Общините разполага с тази
информация

Няма

Декларации
за държавни/
минимални
помпщи

При определяне на едно
и също предприятие и
съответно натрупване
на получените минимални
помощи до допустимия
праг
Няма

Групово
освобождаване
по Регламент №
2014/651

Финансиране на
Конкретни
дейнсоти съгласно
условия на
разпоредбите и
програмата
условията на чл. 55 на
Регламент № 2014/651.
Организиране на културни фестивали

Липса на помощ

Наем за ползването
на мястото на
събитието на пазарни
нива и др. условия,
които отговарят
на действията на
оператор в условията
на пазарна икономика
и т.н.

Пазарна оценка
на независим
оценител
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Няма

Област „Изкуство и култура“
Липса на помощ

Финансиране на дейности
Условия на
за култура и изкуство без
програмата
елемент на селективност.
Финансиране в полза
на физически лица за
посещения на културни
събития.
Финансиране на културни
дейности, достъпни
за обществото без
заплащане.
Логистична подкрепа при
спазване на ЗОП с цел
изключване на предимство
за фирмите изпълнители на
дейности, като изграждане
на сцена, озвучаване и т.н.
Групово освобождаване Съгласуване на
Условия на
дейностите за
по Регламент №
2014/651 освобождаване финансиране в областта
на културата съгласно
по Регламент №
2014/651освобождаване разпоредбите на чл. 53 от
ОРГО Регламент 2014/651
по Регламент №
2014/651

Минимална помощ
по Регламент №
2013/1407

Допустима до 000 200
евро за три години
за едно и също
предприятие
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Недостатъчна
прозрачност
и скрити
ограничения

Няма

При определяне
на едно и също
предприятие
и съответно
натрупване
на получените
минимални
помощи до
допустимия
праг

В обобщение, може да се направи заключението, че финансирането на нестопански дейности, което попада в обхвата на режим „липса на държавна помощ“ е най-облекченият възможен режим, който следва да бъде приоритет при избора на общините при кандидатстване
за финансиране чрез ЕСИФ. Независимо от това, често пъти доказването на „липса на
помощ“ не е възможно и следва да се приложи друг приложим режим.
Режимът де минимис съгласно Регламент за минимални помощи (ЕС) № 1407/2013 г. предоставя възможност за финансиране на стопански дейности от редица области, но това
финансиране, което е определено като незасягащо в съществена степен свободната конкуренция и функционирането на свободня пазар, е ограничено до опредлен парг – в общия
случай 200 000 евро за период от 3 години. Друг елемент от режимът де минимис, който
представлява своеобразен „недостатък“ е определянето на т.нар. „едно и също предприятие“, което би могло да представлява затруднение при проверката за достигане на допустимия праг за финансиране.
Прилагането на приложим режим за групово освобождаване съгласно Регламент ОРГО №
651/2014 е възможно за изрично посочени в регламента области при конкретни условия,
което означава, че приложението му е свързано с отговарянето на специфични обособени
изисквания и съответно не е общоприложим за всички области на финансиране. Прилгането му е свързано с по-утежнени от административна гленда точка изискавния и обикновено процентът на съфинансиране е по-голям.
Останалите разгледани приложими режими и регламенти в настоящия наръчник се прилагат за определени области на финансиране като транспорт, селско стопанство и морско
дело и съответно се подчиняват на специфични изисквания и условия, което ги характеризира като строго индивидуални.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ПОМОЩ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕСИФ В СЪОТВЕТСВТИЕ С
ПРИЛОЖИМИЯ РЕЖИМ. МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
РЕЖИМИТЕ ЗА МИНИМАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
При „липса на помощ“
По време на изпълнението на проектите в режим „липса на помощ“ е необхимо да се спазват
всички изисквания за съответната специфична област, която се подпомага, така че да не
е налице финансиране, което попада в обхвата на правилата на държавна помощ. Тези
изисквания са детайлно разгледани в съответните раздели по-горе в настоящия наръчник.
Основна част от тях са свързани с условието за провеждане на прозрачни и
недискриминационни процедури по ЗОП за избор на изпълнители или доставки, или с
прилагането на концепцията за услуга от общ икономически интерес при избора на
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оператор за експлоатация на публична инфраструктура и т.н.
Спазване на правилата при получаване на финансиране по режим минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013
По време на изпълнението на проектите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) №
2013/1407, е необходимо да се спазват всички изисквания на режима, които са детайлно
разгледани по-горе на настоящия наръчник.
Това, което е необходимо да се подчертае и е от значение на етапа на изпълнението, е че
помощите, които се предоставят на няколко части (т.е. когато бенефициентът предвижда
да ползва авансово и/или междинно/и плащане/ия) е необходимостта да се съблюдава да не
се надвиши допустимият праг на допустима минимална помощ в зависимост от приложимия
регламент за съответната област на финансиране.
Адекватен механизъм за мониторинг на спазването на необходимите изисквания на
режима за минимални помощи представлява създаването на регистър на предприятията,
с които общината представлява едно и също предприятие, и съответно своевременното
проследяване на получените минимални помощи, с цел избягване надвишаването на
допустимите прагове.
Примерна процедура за мониторинг на минимални помощи е описана в таблицата по-долу.
Таблица 19 Процедура по мониторинг на минимални помощи
Процес

Дейност

Попълване на информация
за „едно и също предприятие“ в регистъра за
мониторинг на минимални
помощи
Попълване на регистъра
за получени минимални
помощи от общината

Попълват се своевременно данните
за всички предприятията, с които
общината представлява „едно и също
предприятие“, съгласно определението
в Регламент № 1407/2013г.
Попълват се своевренно всички получени минимални помощи от всяко едно
от предприятията, с които общината
образува „едно и също предприятие“.
Попълват се данните към момента на
получаване на правото за финансиране
– който момент обикновено е датата
на подписването на административния
договор за предоставяне на БФП, а не
моменът на реалното изплащане на
съответната сума.
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Отговорност
Експерт
мониторинг

Експерт
мониторинг

Проверка за получени от
кандидата минимални
помощи

Проверка за ненадвишаване на допустимите
прагове

Извършва се и двойна проверка на
данните за получени минимални помощи за всяко едно от предприятията,
с които общината образува „едно и
също предприятие“ в публичния модул
за справки към информационна система
„Регистър на минималните помощи“,
достъпен на интернет страницата:
www.minimis.minfin.bg
Преди получаване на всяка нова минимална помощ и преди попълването на
декларация за държавни/минимални
помощи, която се подава при всяко
кандидатстване по процедура, която се
отпуска по режим минимални помощи,
общината следва да извършва проверка
на сумата на вече получените минимални помощи от всяко едно от предприятията, с които общината образува
„едно и също предприятие“, с цел избягване на деклариране на неверни данни и
съответно получаване на неправомерни
държавни помощи.

Експерт
мониторинг

Експерт
мониторинг

Процедура за проверка на съответствие с Регламент за групово освобождаване
(ОРГО) (ЕС) № 651/2014 или други видове съвместима държавна помощ
Полезно е да бъдат разгледани разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 в едни от
най-често финансираните области по отношение на общините в качеството им на бенефициенти, а именно – култура, спорт, местна инфраструктура. За общината е важно
да получи помощ при условията на регламента, защото в противен случай при откриване
на несъответствие от страна на ЕК или друг контролен или одитиращ орган, помощта
подлежи на възстановяване заедно с лихвите за периода, в който е ползвана
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Таблица 20 Процедура за проверка на съответствието с ОРГО (Регламент 2014/651)
Процес
Осигуряване на стимулиращ ефект

Спазване на тавана за
интензитет и натрупване

Проследяване
спазването на
изискванията към
съответната
категория помощ

Дейност
Работата по проекта или дейността
не трябва да започва преди подаване на
заявлението за финаннсиране (формуляр за
канидатстване).
Помощите по ОРГО се натрупват с всяка друга държавна помощ (без минимални
помощи), така че е особено важно ако
общината вече има получени помощи по
друг проект, да провери дали не надхвърля
посочения в чл. 4 от Регламент 651/2014
праг за съответната категория помощ –
например в буква:
щ) за инвестиционни помощи за опазване на
културата и културното наследство: 100
млн. евро за проект; за оперативни помощи
за опазване на културата и културното
наследство: 50 млн. евро за предприятие за
година;
аа) за схеми за помощ за аудио-визуални
произведения: 50 млн. евро за схема годишно;
бб) за инвестиционни помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални
инфраструктури: 15 млн. евро или общите разходи, надхвърлящи 50 млн. евро за
проект; за оперативни помощи за спортни
инфраструктури: 2 млн. евро за инфраструктура за година; и
вв) за инвестиционни помощи за местни
инфраструктури: 10 млн. евро или общите
разходи, надхвърлящи 20 млн. евро за същата инфраструктура.
Общината следва да провери и спазва
изискванията в съответния член –
например чл. 53 за култура, чл. 55 за спорт
или чл. 56 за местна инфраструктура.
Примери за конкретните изисквания по
тези членове са дадени след таблицата.
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Отговорност
Експерт
мониторинг

Експерт
мониторинг

Експерт
мониторинг

По отношение на финансирането, което попада в обхвата на чл. 53 „Помощи за култура
и опазване на културното наследство“ на Регламента, е необходимо да се съблюдават
следните изисквания, които засягат проектите по време на тяхното изпълнение. В случай
на финансиране на разходи за изграждане, модернизиране, закупуване, съхраняване или подобряване на инфраструктура, то е необходимо поне 80 % от нейния годишен времеви или
пространствен капацитет да се използват за културни цели. Това изискване обикновено
се посочва в разпоредбите на административните договори за отпускане на финансиране
или се попълват определени декларации.
За инвестиционните помощи размерът на помощта не следва да надхвърля разликата
между допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията. Оперативната
печалба се приспада от допустимите разходи предварително въз основа на реалистични
предвиждания или чрез механизъм за възстановяване на средства.
За оперативните помощи размерът на помощта не следва да надхвърля необходимото за
покриване на оперативната загуба и разумна печалба за съответния период. Това изискване се гарантира предварително въз основа на реалистични предвиждания или чрез механизъм за възстановяване на средства.
По отношение на чл. 55 „Помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални инфраструктури за отдих“ от Регламента е необходимо спортната инфраструктура да не
се използва изключително от един единствен професионален спортист. Използването на
спортната инфраструктура от други потребители, професионални или непрофесионални
спортисти е необходимо да възлиза поне на 20 % от времевия годишен капацитет. Ако
инфраструктурата се използва от няколко ползватели едновременно, се изчисляват съответните части от заетия времеви капацитет. Достъпът до спортните инфраструктури
или многофункционалните инфраструктури за отдих следва да бъде отворен за няколко
ползватели и да се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа. Ако спортната
инфраструктура се използва от професионални спортни клубове, общините трябва да гарантират, че тарифите за използването ѝ се оповестяват публично. Всяка концесия или
друго възлагане на трета страна на изграждането, модернизацията и/или експлоатацията
на спортната инфраструктура или многофункционалната инфраструктура за отдих трябва да се извършва на открита, прозрачна и недискриминационна основа, като надлежно се
вземат предвид приложимите правила за възлагане на обществени поръчки.
Във връзка с чл. 56 „Инвестиционни помощи за местни инфраструктури“ от Регламента
е необходимо заинтересованите потребители да имат достъп до инфраструктурата на
открита, прозрачна и недискриминационна основа. Цената за използването или продажбата на инфраструктурата следва да съответства на пазарната цена. Всяка концесия или
друго възлагане на трета страна на експлоатацията на инфраструктурата е необходимо
да се извършва по открит, прозрачен и недискриминационен начин, като се зачитат приложимите правила за възлагане на обществени поръчки. Размерът на помощта не следва
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да надхвърля разликата между допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията. Оперативната печалба се приспада от допустимите разходи предварително, въз
основа на реалистични предвиждания или чрез механизъм за възстановяване на средства.
Следва също така да се съблюдават специфичните изисквания, описани във всеки конкретен договор за финансиране, които се отнасят до изпълнението на съответния проект.
Необходимо е да бъдат спазвани и праговете на натрупване, съгласно Член 8 „Натрупване“,
Глава първа от Регламент (ЕС) № 651/2014.
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ПОМОЩ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА
ПРОЕКТИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ
Спазване на изискванията за експлоатация след приключеване на проектите
Изискванията към получателите на помощ след приключването на проектите основно са
свързани с периода на експлоатация на построената или реновирана инфраструктура чрез
средства от ЕСИФ и чиято собственост остава общинска. Общината, в качеството си
на бенефициент, следва да гарантира изпълнението на определени условия в зависимост от
особеностите на съответната област, в която се получава финансиране и изискванията
на съответната програма, като например:
• изградената инфраструктура да бъде експлоатирана само за услуги със свободен
обществен достъп и с неикономически характер включително и след приключване на
дейностите по проекта;
• дейностите в съотвените обекти, финансирани по проектите, да бъдат организирани
по нетърговски начин и да бъдат от нестопанско естество;
• финансираната съответна интервенция да има изключително локално въздействие и
да бъде предназначена за ползване само от населението в границите на населени места
от територията на съответната община;
• да бъде гарантирано, че изграждането и/или обновяването на съответни площи
ще бъде експолатирано само за широко обществено ползване и трайно задоволяване на
обществените потребности от общинско значение, като паркове, площади, градинки,
улично озеленяване и т.н.
Общините могат да бъдат задължени например да не предоставят под наем или да не
извършват всякаква друга икономическа дейност в сградите и обектите, за които
е предоставена финансова помощ по съответната програма след приключването на
дейностите по съответния проект.
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Друг пример за изисквания към бенефициентите след приключване на дейностите по
проектите е общините да гарантират, че финансирането, предоставено по съответната
програма, няма да се използва за кръстосано субсидиране или за непряко субсидиране на
други стопански дейности, включително за управление на инфраструктурата.
По отношение на проектите в областта на интегриран градски транспорт
бенефициентите следва да гарантират, че дейностите по експлоатация на транспортната
инфраструктура ще се осъществяват от изпълнители, определени по реда на ЗОП, чрез
провеждането на открита, прозрачна, достатъчно добре разгласена, недискриминацион-на
и безусловна процедура, при спазване на посочените принципи. Във връзка с извършването
на обществен превоз, той следва да се извършва от превозвач, който притежава лиценз за
извършване на превоз на пътници и съответно общините имат задължението да възложат
тази задача в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2007/1370 под формата
на компенсация за извършвана обществена услуга за превоз на пътници.
Конкретните изиксвания за бенефициентите след приключване на дейностите по
съответните проектите могат да бъдат разнообразни в зависимост от конкретните
особености на съответната област на финансиране и в зависимост от приложимите
правила на съответния режим за държавни и минимални помощи, но като цяло следва да
се гарантира, че условията, при които е била отпусната съовтетната безвъзмездната
финансова помощ, няма да бъдат нарушени след приключването на съответния проект
и по този начин няма да се допусне неправомерно подпомагане на отделни предприятия,
нарушаване на свободната конкуренция или функционирането на вътрешния пазар.
Спазване на изискването за устойчивост на проектите
Бенефициентите и партньорите са задължени да спазват всички изисквания и разпоредби
на съответните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ във връзка с постигането на устойчивост на резултатите – като например
запазването на определен процент заетост на представителите на целевата група,
включени в проекта за определен период след приключване на дейностите по проекта,
или в случай на ремонтни дейности, извършени със средства от безвъзмездната
финансова помощ, да се гарантира, че ремонтираните помещения ще бъдат използвани за
предвидените по проекта цели в срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение
на окончателния доклад, без прекъсване, и т.н.
Архив
Бенефициентът/партньорът /община/ е длъжен да документира и събира цялата
информация относно прилагането на съответния Регламент на ЕС. Така съставените
документи трябва да съдържат цялата информация, която е необходима, за да се докаже,
че са спазени условията по съответния приложим режим.
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Документацията се съхранява за период от 10 бюджетни години, считано от датата
на тяхното предоставяне. Документацията относно схеми се съхранява за период от 10
бюджетни години от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ
по такава схема. При поискване от Европейската комисия бенефициентът и партньорът
предоставят чрез съответния УО на министъра на финансите цялата информация и
придружаваща документация, която Европейската комисия счита за необходима за целите
на контрола на прилагането на съответния Регламент. Информацията и документацията
се предоставят на министъра на финансите в срок 15 работни дни, освен ако в искането на
Европейската комисия или в указанията на Министерството на финансите не е определен
друг срок.
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8. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ

Сред често допусканите грешки в областта на държавните помощи от бенефициентите
на проекти, финансирани чрез ЕСИФ, се открояват няколко категории в зависимост от
приложимия режим.
„Липса на помощ“
При приложим режим „липса на помощ“ най-често допусканите грешки са свързани с опасността от кръстосано субсидиране на стопнаска и нестопанска дейност. Рискът от такъв тип грешка е още по-съществен тогава, когато се финансира нестопанска дейност,
която обаче е придружена от съпътстваща нестопанска дейност, която следва да се характеризира като пренебрежимо малка спрямо неикономическата дейност на общината.
Приходите следва да се приемат за пренебрежимо малки ако са реализирани в резултат на
спомагателна дейност (която не променя качеството на субекта като орган на публичната власт). За да се удостовери съответствието на проектното предложение с това
изискване, бенефициентът следва да представи информация под формата на анализ за
съотношението на приходите от стопанска дейност към съответните разходи. Случаите
на осъществяване на спомагателна стопанска дейност не следва да променят установената хипотеза на липса на държавна помощ, тъй като основната функция на получателя
следва да бъде запазена и по същество той не следва да се явява предприятие. Друг вид
грешка в тази област е неправилното водене на отделни счетоводни аналитични сметки
или отделна счетоводна система и адекватното отразяване на стопанската и нестопанската дейнсот в счетоводната документация.
„Минимална помощ“
В случаите, когато приложим режим се явява минимална помощ съгласно правилото де минимис, сред основните грешки, допускани от бенефициентите, е неправилното определяне
на всички предприятия, с които съответната община сформира „едно и също предприятие“
и съответно неправилното определяне на сумата от вече получени минимални помощи от
страна на общината. Това е от особена важност, тъй като режимът на минимални помощи е свързан с определен срванително нисък праг на финансиране за определен срок от време – в общия случай три последователни бюджетни години, и при допускане на такъв тип
грешки, това би означавало отпускане на неправомерна помощ с всичките произтичщи от
това негативни последици за бенефициентите. Особено важно в случая е да се подчертае,
че отговорност за неправилното определяне на „едно и също“ предприятие и невярното
деклариране на съответния размер на получените минимални помощи се носи от общината-бенефициент, а не от управляващия орган на програмата.
„Режим по общия регламент за групово освобождаване (ОРГО)“
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По отношение на приложимия режим за групово освобождаване съгласно Регламент ОРГО
(ЕС) № 651/2014 съществуват различни по вид грешки, които биха могли да бъдат допуснати от общините в качеството им на бенефициенти, в зависимост от определената
категория на финансиране. Сред най-често финансираните области това са спортна инфраструктура, култура и местни инфраструктури.
По отношение на проектите, свързани с финансиране на спортна инфраструктура, сред
най-често допусканите грешки се открояват неспазването на изискването спортната инфраструктура да не се използва изключително от един единствен професионален спортист,
а използването на спортната инфраструктура от други потребители, професионални или
непрофесионални спортисти, да възлиза поне на 20 % от времевия годишен капацитет.
Друга често допускана грешка от страна на общините е да не изпълняват изискването
достъпът до спортните инфраструктури или многофункционалните инфраструктури за
отдих да бъде отворен за няколко ползватели и да се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа. Сред често допусканите грешки е също така неправилното изпълнение
на изискването по отношение на оперативните разходи - оперативните разходи следва да
включват разходи за персонал, материали, услуги, възложени на външни изпълнители, комуникации, енергия, поддръжка, наем, управление и др., но не включват амортизационните
разходи и разходите за финансиране, ако те са били покрити с инвестиционна помощ.
По отношение на финансирането на помощи за култура и опазване на културното наследство съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 сред често допусканите грешки са тези, свързани с разходите за изграждане, модернизиране, закупуване, съхраняване или подобряване
на инфраструктура, за които е необходимо поне 80 % от годишния времеви или пространствен капацитет на съответната инфраструктура да се използват за културни цели.
Други възможни грешки се отнасят до определянето на разходите на съответната културна институция или обект на културно наследство, които следва да бъдат свързани с
непрекъснати или периодични дейности, включително изложби, представления и събития и
други подобни културни дейности, които е необходимо да се извършват в обичайния ход на
стопанската дейност.
В областта на инвестиционните помощи за местни инфраструктури следва да се посочи
като често допускана грешка от страна на бенефициентите пропуски по отношение на
изискването заинтересованите потребители да имат достъп до инфраструктурата на
базата на открита, прозрачна и недискриминационна основа, а цената за използването или
продажбата на инфраструктурата да съответства на пазарната цена. Друг тип често
допускани грешки са свързани с определянето на допустимите по Регламента разходи, които включват разходите за инвестиции в материални и нематериални активи.
„Възлагане на трети страни“
Като друга голяма група често допускани грешки от бенефициентите във връзка с качест-
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вото им на получатели на държавни помощи следва да се посочи спазването на изискванията за предоставяне на концесия или друго възлагане на трета страна на експлоатацията на инфраструктура или избор на изпълнител на определени дейности по съответния
проект да се извършва по открит, прозрачен и недискриминационен начин, като се зачитат приложимите правила за държавни помощи и за възлагане на обществени поръчки
съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Като цяло най-голям дял от
установените нарушения в практиката на Одитния орган е свързан с подготовката на
обществените поръчки за възлагане и тяхното обявяване, т.е. при формулиране на техния
предмет и избора на реда, по който да бъдат проведени, при формулирането на критериите за подбор и възлагане, техническите спецификации и методиката за оценка, както и
при определянето на сроковете за получаване на оферти. Най-често този тип нарушения
се изразяват в незаконосъобразно разделяне на обществената поръчка на части с цел
прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
„Режим съгласно Регламент (ЕС) № 1370/2007г. “
Прилагането на Регламент (ЕС) № 1370/2007г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт се отнася за случаите на финансиране на интегриран градски транспорт, когато общината се явява собственик на
изградената инфраструктура и закупена техника и по отношение на която не се прилагат правилата за държавни помощи, тъй като на ниво собственик на инфраструктурата е налице прехвърляне на публични ресурси между субекти на публичната власт, но
правилата на държавни помощи следва да се приложат по отношение на операторите,
които следва да бъдат ангажирани с поддръжката и експлоатацията на съответната
общинска инфраструктура, съоръжения, подвижен състав и техника. По отношение на
операторите се прилагат разпредбите на Регламент (ЕС) № 1370/2007г. Сред често
допусканите грешки при прилагането на Регламента са тези, свързани с изискването
поне една година преди отправяне на поканата за участие в търг или една година преди
прякото възлагане на поръчката в Официален вестник на Европейския съюз да се публикува най-малко следната информация: наименованието и адресът на компетентния орган;
предвиждания вид на възлагане на поръчката; услугите и районите, които евентуално ще
бъдат обхванати от поръчката. Също така често се допускат грешки в случаите, когато вътрешен оператор предоставя превозни услуги, и в тази връзка следва да бъде забранено съответният вътрешен оператор да участва в конкурентни тръжни процедури
извън територията под управлението на съответната община - възложител. Общината
също следва да упражнява забрана на този оператор да участва в конкурентни търгове,
организирани в рамките на нейната територия. При възлагането на услугата следва да
се определят ясно задълженията за извършване на обществени услуги, с които операторът на обществени услуги трябва да се съобрази и съответните географски райони; да
се установяват предварително, по обективен и прозрачен начин параметрите, въз основа
на които се изчислява компенсацията, ако има такава, и естеството и обема на каквито
и да било предоставени изключителни права, така че да се предотврати свръхкомпен-
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сиране. Област, която преставлява риск от допускане на редица грешки, е свързана с
изготвянето на самия договор за предоставяне на съответната услуга, който следва
да съдържа правата и задълженията на двете страни, обема на транспортната задача,
условията за изплащане на възнагражденията, включително отчитане на извършената
работа, изчисление на възнагражденията, санкциите, контрола, и др.

Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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9. ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ

В обобщение следва да се отбележи, че общините, в качеството си на получатели на държавни/минимални помощи, е необходимо на първо място да се запознаят с индикативните
годишни работни програми за предстоящата година по отделните оперативни програма, с
цел установяване по кои предстоящи процедури биха могли да кандидатстват за отпускане на финансиране и в кой период се очаква да бъдат отворени за набиране на документи,
с цел да не бъдат пропуснати сроковете за кандидатстване.
На второ място следва детайлно и внимателно да се запознаят с Насоките/Указанията
за кандидатстване по всяка конкретна процедура на съответната програма, по която
възнамеряват да кандидатстват, където са посочени изискванията, на които трябва да
отговарят кандидатие, дейностите, които ще бъдат финансирани, приложимите режими и
съответните изисквания към всеки режим и съответна приложима хипотеза за държавни/
минимални помощи. В случай на възможност за избор на различни хипотези и съответно
различни приложими режими, общините следва да имат предвид, че най-благоприятната хипотеза е доказването на „липса на помощ“. С цел да се отговори на изискванията за „липса
на помощ“ е необходимо да се изпълнят стриктно посочените в съответните насоки за
кандидатстване условия, тъй като всяка област на финансиране има своите особености,
в зависимост от отделните хипотези и тези условия не могат да бъдат разгледани изчерпателно и в детайли в нито един наръчник. В настоящото изложение бяха посочени и разгледани общите принципи, които се прилагат относно правилата за държавни/минимални
помощи и които представляват основата за правилното разбиране на логиката, която е
необходимо да бъде следвана. В случай на невъзможност да се докаже „липса на помощ“ се
преминава към прилагане на съответния приложим режим, който също е посочен в насоките и указанията за кандидатстване, както и релевантние за конкретния случай разпоредби както на националното законодателсвто, така и на европейското законодателсвто в
областта на държавните помощи. С цел да се изпълняват коректно изискванията и условията на правилата за държавни/минимални помощи и да се избегнат нежелателни последици
е препоръчително общините да разполагат с необходимия административен капацитет,
който да познава детайлно както националното, така и европейското законодателство в
областта на държавните помощи и да съблюдава изпълнението им своевременно на всички
етапи от получаването на финансирането – от планирането на кандидатстване, през изпълнението на условията за кандидатстване, правилното прилагане на правилата по време
на изпъленнието на съответните проекти, до спазването на необходимите изисквания,
приложими след приключването на дейностите по проектите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Д Е К Л А Р А Ц И Я за минимални и държавни помощи
1.

/трите имена на декларатора

Долуподписаният

/управител/председател/поредставител/друго/

в качеството си на

2.

3.1

Наименование на получателя/
кандидата:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
Чуждестранен идентификационен номер:
Седалище и адрес на управление:

3.2

Адрес за кореспонденция:
/Попълва се само, ако е различен
от адреса на управление по т. 3.1

4.

Извършва ли получателят/кандидатът икономическа дейност:
/Ако посочите „НЕ“, спирате с попълването на Декларацията до тук/

4а.

Ако в т.4 сте посочили „ДА“, то получателят/кандидатът е „предприятие“ по
смисъла на законодателството по държавните помощи и попълнете следната
информация за него

ДА

НЕ

№ Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008)
1.
2.
3.
5.

Отраслова принадлежност на предприятието
според основната му дейност по код КИД-2008
/Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование/

6.

Цел на помощта (дейност, която се финансира):

7.

Вид на предприятието:

голямо

средно

малко

микро

4 Настоящата Декларация е разработена за целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis (ОB, L 352/1 от 24.12.2013 г.), като същата може да бъде адаптирана към изискванията на
всеки друг регламент за минимална помощ.
* Икономическата дейност се изразява в предлагане на стоки и/или услуги на определен пазар. Режимът в
областта на държавните помощи се прилага спрямо всички субекти, извършващи икономическа дейност, без
значение на правната им форма, начина на регистрация и финансирането им. В този смисъл, тези субекти са
„предприятие“ за целите на законодателството по държавните помощи.
** Година „Х-1” е годината, предхождаща текущата година - година „Х”.
Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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7.

/Отбележете със знака Х/

8.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:
Собствеността на предприятието е:
Относителен дял от капитала в %:
Държавна
Общинска
Частна
Общо:
100.00

9.

Във връзка с помощта, за която се кандидатства, налице
ли е партньорство за получателя/кандидата с друго предприятие?
В случай, че получателят/кандидатът има партньор/и, се
попълва/декларация/и и от партньора/ите.)

9а.

ДА

НЕ

Ако в т. 9 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за
партньора/ите:
Наименование на партньора:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Чуждестранен
идентификационен номер:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
10.

11.

12.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/
придобиване/разделяне? (Попълва се само, когато преобразуването е извършено след 01.01.2014г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно
т.6 от Указанията към настоящата Декларация.

ДА

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 1, пар. 2,
букви „а“ - „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013
ДА
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за
предприятията, които образуват „едно и също предприятие“:
Наименование на партньора:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Чуждестранен
идентификационен номер:

НЕ

НЕ

През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през такущата година
„Х“ до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на
преобразуването по т.10, както и като „едно и също предприятие“ съгласно т.11,
следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):
Получател/и (наимено- АдминиРазходи,
Общ
за дейност/и, попадаща/и до съотвание и ЕИК/БУЛСТАТ/ стратор на за които е размер
ветните прагове:
ЕГН/Чуждестранен
помощта
получена
а
b
c
d
e
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УОИИ по Рег. (ЕС) 360/20121

по Рег. (ЕС) 1408/20131

по Рег. (ЕС) 717/20141

помощта
=a+b+
c+d+e
(в лева)

други дейности по Рег. (ЕС)

помощта/цел
на помощта
(с думи)

„автомобилен транспорт“

ЕИК/БУЛСТАТ)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

„X-2“
Година

„X-1“
Година

„X“
Година

идентификацио-нен
код)

Общо:
13.

13а.

∑(a+b+
c+d+e)

Дейността, която се финансира, попада в приложното поле на
Регламент (ЕС) № 1407/2013:
/Ако посочите „НЕ“, спирате с попълването на
Декларацията до тук/
Получателят/кандидатът извършва и дейност(и), която/ито е/са
изключена/и от приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013:

ДА

НЕ

ДА

НЕ

5. Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 година относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.4.2012 г.);
6. Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimisв селскостопанския сектор
(OB, L 352/9 от 24.12.2013 г.);
7. Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от от 27 юни 2014 година относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimisв сектора на рибарството и аквакултурите (OB, L 190 от 28.6.2014 г.);
***Помощи, получени на територията на друга държава членка на Европейския съюз не са обект на настоящата
Декларация.
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13б.

В случая по т. 13 общият размер на минималната помощ
за получателя/кандидата и предприятията, с които той
образува „едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три
последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

14.

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на автомобилни товарни превози за чужда сметка
или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) №
1407/2013:
В случая по т. 14 общият размер на минималната помощ
за получателя/кандидата и предприятията, с които той
образува „едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за период от три
последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност по услуги от
общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) №
360/2012:
При положителен отговор в т. 15 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“, не
трябва да надхвърля левовата равностойност на 500 000
евро за период от три последователни години (години „Х“,
„Х-1“ и „Х-2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013:

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

16а.

В случая по т. 16 общият размер на минималната помощ
за получателя/кандидата и предприятията, с които той
образува „едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

17.

Получателят/кандидатът извършва дейност в сектора на
рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС)
№ 717/2014:

ДА

НЕ

14а.

15.

15а.

16.
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17а,

В случая по т. 17 общият размер на минималната помощ
за получателя/кандидата и предприятията, с които той
образува „едно и също предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 30 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

18

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна
отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или
разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за
дейността по т. 6:
/Попълва се само ако предприятието извършва повече от
един вид дейности/
За същите приемливи (допустими) разходи съм получил
държавна/и помощ/и от други източници на финансиране,
в т.ч. и на ниво група по смисъла на Приложение I от Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОВ, L 187 от 26.6.2014 г.):

ДА

НЕ

ДА

НЕ

19.

19а.

Ако в т. 19 сте посочили „ДА“, моля попълнете следната
информация:
Администратор на помощта
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ)

20.

21.

Основание за получаване на помощта

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова Декларация в срок от 5 работни дни от датата на
промяната.
Известно ми е, че за попълване на Декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДATA: ………………20__ г.
………………………………
/подпис и печат/

ДЕКЛАРАТОР:
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