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СЕКРЕТАРИАТА НА ПОМИРИТЕЛНИЯ ОРГАН 

НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н Е. КРЕМЕРС 

Rue de la Loi 102, bureau 00/019 

B-1049 Bruxelles 

ОТНОСНО: Помирителна процедура съгласно чл.16, параграф 1 от Регламент 

(ЕО) 885/2006 във връзка c проучване RD1/2012/806/BG/RCOL по 

мярка 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности, мярка 

312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия и 

мярка 511 - Техническа помощ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЕМЕРС, 

Във връзка c проучване RD1/2012/806/BG/RCOL по мярка 311 -

Разнообразяване към неземеделски дейности, мярка 312 - Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия и мярка 511 - Техническа помощ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Ви представям следната 

информация за предприемане на действия за отправяне на мотивирано искане за 

помирение: 

1. Съгласно чл. 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) 885/2006 „2. Искането за 

помирение е допустимо, когато сумата, която е предвидена за изключване от 

финансиране на Общността, според съобщението на Комисията: а) надхвърля 1 EUR 

милион,". Предложената сума в официалното съобщение съгласно чл. 11, параграф 2, 

трета алинея и чл. 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) 885/2006 е в размер на - (минус) 

28 8321 832, 78 EUR. В тази връзка Българските власти считат, че искането за 

помирение е допустимо. 

2. Българските власти поддържат всички изразени до момента позиции, 

направени по проучване RD1/2012/806/BG/RCOL, като c настоящето писмо целят да 
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допълнят вече изразената позиция по предложението за изключване на финансиране 

от ЕС сума в размер на 28 8321 832, 78 евро, 

1. Приложима нормативна уредба: 

При тълкуването на нормативната уредба, относима към финансирането на 

слънчевите електроцентрали следва да се тълкуват всички относими нормативни 

актове както на ниво държава-членка, така и на ниво право на Европейския съюз и 

политиките възприети от ЕС, насочени към „защита на здравето и живота на хората, 

животните и растенията" ( съображение 75 от Дело C - 379/98 ). В тази връзка 

следва да се има предвид, че при вземане на решение за изключване на 

финансиране от ЕЗФРСР по посочените в писмото причини следва да се вземат 

предвид и правилата на държавните помощи и действащият към онзи момент: 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1998/2006 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2006 година 

за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ; 

и всички относими европейски актове и национални: 

- Директива 20Q9/28/EO на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 

2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО; 

- Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната 

среда - 2008/С 82/01 

- Закон за енергетиката на Република България; 

- Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и приложимите 

национални нормативни актове; 

- Регламент № 1605/2002 

- Регламент № 966/2012. 

- Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година. 1. Тълкуване 

на Дело C - 379/98 и ПРИЛОЖИМОТО законодателство 

В писмото си до българските власти службите на ГД „Земеделие и развитие на 

селските райони" се позовават на мотивите, изложени в решение по Дело C - 379/98 

на Съда на ЕС, тълкувайки го в смисъл, че съдът потвърждава, че преференциалните 

цени, наложени от публичен орган представляват икономическо предимство c 

публичен характер (т. 54 във връзка c тълкуването на чл. 92 от Договора). Според 

нас т. 54 от решението не следва да се тълкува като самостоятелно, изолирано 

заключение на съда, а систематично, като се вземе предвид взаимовръзката му c 

останалите изводи на съда, обективирани в точки и от 55 до 67, в които съдът 

изрично посочва, че макар създавайки икономическо преимущество, това 

икономическо преимущество не води до нарушение на принципите, заложени в чл. 

92 от Договора (чл. 87 от ДЕО). В допълнение Съдът тълкува и прилагането на чл. 30 

от Договора, забраняващ всички мерки c равностоен ефект на количествени 

ограничения при вноса, като счита, че покрива всяка национална мярка, която би 

могла да наруши директно или косвено, действително или потенциално търговията в 

Общността. В т. 72 Съдът изрично посочва, че при тълкуването на чл. 30 е 



необходимо да се вземе предвид първо целта на съответната разпоредба и второ 

конкретните характеристики на пазара на електроенергия. Т.е. създаването на 

икономическо преимущество не само не нарушава правила за държавна помощ, но и 

следва да се обвързва c конкретните специфики на пазара и само по себе си това 

преимущество не е нарушение на свободното движение на стоки и капитали в 

рамките на Общността. Като аргумент в полза на това е и т. 77.: 

„77. В допълнение, двадесет и осмо съображение от Директива 96/92 изрично 

предвижда, че „по причини, свързани c опазване на околната среда" държавите-

членки се оправомощават в член 8, параграф 3 и член 11, параграф 3 да 

предоставят приоритет на производството на електроенергия от възобновяеми 

енергийни източници." 

Във връзка c гореизложеното, преди да се стигне до извод, че е налице 

нерегламентирано създаване на икономическо предимство на определени субекти на 

енергийния пазар е необходимо да се изследват подробно и мотивите за приемане на 

националното законодателство на Република България в областта енергетиката и по-

скоро националната политика, свързана c производството на енергия от 

възобновяеми източници. В тази връзка, проектът на Закон за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ) (сигнатура към Народното събрание на Република 

България 102-01-9 от 08.02.2011 година) е разработен в съответствие c 

разпоредбите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (Директива 

2009/28/ЕО). В началото на 2008 г. Европейската комисия представи законодателния 

пакет „Климат-Енергетика", свързан c въвеждане на изменения в съществуващата 

Схема за търговия c квоти на емисии на парникови газове и определяне на 

индивидуални ангажименти на държавите членки за намаляване на емисиите им от 

секторите извън схемата, въвеждане на правила за насърчаване на новите 

технологии за улавяне и съхранение на въглерод и определяне на нови цели за по-

широко използване на енергията от възобновяеми източници в рамките на 

Общността. 

II. Описание на Фактическата обстановка - общи положения: 

Директива 2009/28/ЕО е приета от Европейския парламент и Съвета на 

Европейския съюз на 23 април 2009 г. и е публикувана на 5 юни 2009 г. в 

„Официален вестник" на Европейския съюз. Тя установява задължителни национални 

цели за общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия и за дела на енергията от възобновяеми източници в 

транспорта до 2020 г. Приетата за България цел е 16 на сто дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, като в нея е 

включена и задължителната цел от 10 на сто дял на енергията от възобновяеми 

източници в потреблението на енергия в транспорта. 



В изпълнение на Директива 2009/28/ЕО всяка държава членка разработва и 

приема Национален план за действие за енергията, произведена от възобновяеми 

източници (Национален план), включващ целите за производството на електрическа 

енергия, топлинна енергия, енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми 

източници в транспорта до 2020 г. За постигане на целите следва да бъдат 

предвидени и въведени подходящи политики и мерки за насърчаване производството 

на енергия от възобновяеми източници при отчитане на въздействието от 

подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни 

технологии. 

Директива 2009/28/ЕО задължава държавите - членки да подпомагат 

увеличаването на делът на енергията от възобновяеми източници чрез национални 

мерки (чл. 3 и 4 от директивата). 

В съответствие c разпоредбите на Директива 2009/28/ЕО и c оглед 

постигането на целите, посочени в нея. Министерският съвет на Република България 

(МС) определя и държавната политика за насърчаване производството и 

потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), 

алтернативни енергийни източници, биогорива и други възобновяеми горива. 

Съгласно чл. 4, т. 2 от действащия преди 03.05.2011Г. Закон за възобновяемите и 

алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ) МС приема 

национални индикативни цели за потреблението на електрическа енергия, 

произведена от ВЕИ и определя срокове за тяхното постигане. Приетата индикативна 

цел за страната е 16 % от брутното национално потребление на енергия. C оглед на 

това, съгласно чл. 9, т. 5 от ЗВАЕИБ производството на електрическа енергия от 

възобновяеми и алтернативни източници в България се насърчава чрез определянето 

на преференциална цена за изкупуване на енергията, произведена от такива 

източници. Тези преференциални цени отчитат специфичните характеристики на 

различните видове възобновяеми/алтернативни енергийни източници, използваните 

технологии на производство на електрическа енергия, както и размера на 

инвестиционните и експлоатационни разходи. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗВАЕИБ 

държавния регулаторен орган в областта на енергетиката - Държавна комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ежегодно до 31 март определя 

преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена от 

възобновяеми или алтернативни енергийни източници c изключения на енергията, 

произведена от водноелектрически централи c инсталирана мощност над 10 MW. 

Според ал. 2 от посочената норма преференциалната цена се определя в размер на 

80 на сто от средната продажба цена за предходната календарна година на крайните 

снабдители и добавка, определена от ДКЕВР по критерии в зависимост от вида на 

първичния енергиен източник съгласно Наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия (НРЦЕЕ). Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВАЕИБ добавката за 

следващия 12-месечен период, считано от 01.04.2010г. не може да бъде по-малка от 

90 на сто от стойността на добавката за предходния 12-месечен период. Така, 
А 



считано от 01.04.2010г. следва да се прилага добавка в размер на 95 % от добавката 

за предходния период за всички видове ВЕИ, като се взема предвид увеличението на 

цената на крайните снабдители c повече от 12 % (от 80,50 лв./МВтч на 90,27 

лв./МВтч) и годишната инфлация по официални данни на Националния 

статистически институт за последния 12-месечен период (февруари 2010г. спрямо 

февруари 2009г.) от 0,9%. 

Отчитайки всички тези обстоятелства, c Решение № Ц-18 от 31.03.2010г. 

ДКЕВР е определила, считано от 01.04.2010г. преференциални цени за продажба на 

електрическа енергия от ВЕИ, като: 

- за електрически централи до 5 кВт р, работещи c фотоволтаични модули 

цената е определена на 792,89 лв./МВтч; 

- за електрически централи над 5 кВт р, работещи c фотоволтаични модули 

цената е определена на 792,89 лв./МВтч. 

C Решение № Ц-18 от 30.03.2011г. ДКЕВР определя, считано от 01.04.2011г., 

цена за продажба на електрическа енергия от ВЕИ, като 

- за електрически централи до 5 кВт р, работещи c фотоволтаични модули 

цената е определена на 760,48 лв./МВтч; 

- за електрически централи над 5 кВт р, работещи c фотоволтаични модули 

цената е определена на 699,11 лв./МВтч. 

На 03.05.211г. (Държавен вестник, бр. 35) беше приет новия Закон за 

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), който предвижда в чл. 18, ал. 1, т. 5 и 

6, че производството на електрическа енергия от възобновяеми източници се 

насърчава чрез; 

- изкупуване на електрическата енергия, произведена от ВИ, за определения 

в ЗЕВИ срок; 

- определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическата 

енергия от ВИ. 

В ЗЕВИ е определено, че електрическата енергия от възобновяеми източници 

(ВИ) се изкупува от обществения доставчик, съответно крайните снабдители по 

определената от ДКЕВР преференциална цена въз основан на сключени дългосрочни 

договори. За електрическа енергия, произведена от слънчева енергия, този срок е 

определен на 20 години, а цената не се изменя за срока на договора за изкупуване. 

От това следва, че като част от мерките за насърчаване на производството на 

енергия от възобновяеми източници е определен именно механизма на въвеждане на 

преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия от ВИ, като за 

регулиране на цените на електрическата енергия се отчитат видът на възобновяемия 

източник, видовете технологии, инсталираната мощност на обекта, мястото и начинът 

на монтиране на съоръженията, както и: 

1. инвестиционните разходи; 

2. нормата на възвращаемост; 

3. структурата на капитала и на инвестицията; 



4. производителността на инсталацията според вида технология и използваните 

ресурси; 

5. разходите, свързани c по-висока степен на опазване на околната среда; 

6. разходите за суровини за производство на енергия; 

7. разходите за горива за транспорта; 

8. разходите за труд и работна заплата; 

9. другите експлоатационни разходи. 

Цените се определят чрез изчисляване на настоящата стойност на 

финансовите потоци, получени чрез определените от ДКЕВР осреднени необходими 

приходи, включващи прогнозни разходи и възвръщаемост, както и прогнозни 

количества. 

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 1 от 18 март 2013 година за регулиране 

на цените на електрическата енергия нормата на възвръщаемост c цел избягване на 

свръхкомпенсиране е равна на средно претеглената цена на капитала (СПЦК). СПЦК 

е определена от ДКЕВР целева норма на възвръщаемост на привлечения и на 

собствения капитал на енергийното преприятие, претеглена според дела на всеки от 

тези източници на финансиране в определена целева структура на капитала. 

Съгласно чл. 31, ал. 8 от ЗЕВИ и чл. 23 от Наредба № 1 цената на 

електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато 

инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа 

енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или 

европейска схема за подпомагане, се определя, като преференциалната цена на 

електрическата енергия за съответната технология се коригира по начин, който да 

отразява влиянието на одобрените по съответната схема за подпомагане средства и 

като стойността на регулаторната база на активите на преференциалните цени се 

намалява пропорционално със стойността на инвестициите, одобрени за 

финансиране. C цел отчитане на дела на финансирането в регулаторната база на 

активите (РБА), респективно възвръщаемостта и предвид разпоредбата на чл. 13 от 

Наредба № 1 от 18 март 2013г., дълготрайни активи придобити по безвъзмезден 

начин не следва да се признават в РБА. При формиране на цената по чл. 31, ал. 8 

от ЗЕВИ, възвръщаемостта в одобрените преференциални цени, се намалява c дела 

на безвъзмездното финансиране в утвърдения размер на инвестицията за 

всеки вид технология, коригирана c инвестициите, финансирани със средства от 

национална или европейска схема за подпомагане, като са формирани групи, които 

отразяват осреднени стойности на съотношението на безвъзмездното финансиране в 

общия размер на инвестициите. 

В изпълнение на цитираната разпоредба, със свое Решение № Ц-36 от 

07.11.2011г. ДКЕВР определя, считано от 01.12.2011Г., цени за изкупуване на 

електрическа енергия, произведена от електроцентрали, използващи възобновяеми 

източници, изградени със средства от национална и/или европейска схема за 

подпомагане, като отчита процентът на безвъзмездното финансиране в конкретния 



общ размер на инвестиционните разходи, необходими за изграждане на съответния 

енергиен обект. Вследствие на това, определените преференциални цени за 

изкупуване на енергия от ВИ, съгласно Решение № Ц-18 от 20.0б.2011г. (в които не 

е отчетен размера на полученото безвъзмездно финансиране в общия дял на 

признатите инвестиционни разходи) се намаляват съответно в зависимост от размера 

в процентен показател на безвъзмездното финансиране от общия дял на 

инвестиционните разходи. 

Така определената цена за електрическа енергия, произведена от ВИ, когато 

инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от 

национална или европейска схема за подпомагане, е актуализирана c Решение № Ц-

19 от 28.06.2012 г. на ДКЕВР, които са в сила от 01.07.2012г. а за 2013г. 

диференцираната в съответствие c процента на безвъзмездно финансиране цена за 

отделните видове възобновяеми източници, е определена c Решение № Ц-20 от 

28.06.2013Г. и важи от 01,07.2013г. 

III. Защо не е налице неправомерно натрупване на помощта: 

Съгласно раздел 3.1.6, т. 101 от Насоките на Общността относно държавната 

помощ за защита на околната среда (2008/С 82/01) инвестициите за опазване на 

околната среда и/или оперативни помощи за подкрепа на енергията от възобновяеми 

източници ще бъдат считани за съвместими c общия пазар по смисъла на чл. 87, § 3, 

б. „в" от Договора за ЕО ако са изпълнени условията на т. 102-111 от Насоките, като 

са определени два вида помощ за възобновяеми енергийни източници: помощ за 

инвестиции и оперативна помощ. 

Т. 102 определя максимален интензитет на инвестиционните помощи за 

възобновяеми енергийни източници, когато те се предоставят на малки и средни 

предприятия в размери, както следва: 

- за малки предприятия - интензитетът на помощите за ВЕИ възлиза на 80 % 

от допустимите инвестиционни разходи. 

- за средни предприятия - интензитетът на помощите за ВЕИ възлиза на 70 % 

от допустимите инвестиционни разходи. 

Съгласно т, 105 допустимите инвестиционни разходи са ограничени до 

допълнителните инвестициионни разходи, поети от бенефициера, сравнени c 

традиционна електроцентрала или c традиционна отоплителна система със същия 

капацитет от гледна точка на ефективното производство на енергия. Допустимите 

разходи се изчисляват нетно на всички оперативни ползи и оперативни разходи, 

свързани c допълнителната инвестиция за ВЕИ и възникнали през първите пет години 

от дълготрайността на тази инвестиция. 

Т. 107 от Насоките регламентира естеството на оперативната помощ за 

производство на BE, като тя може да бъде оправдана, за да покрие разликата между 

разходите за производство на енергия от ВЕИ и пазарната цена на въпросния вид 

енергия. В тези случаи държавите-членки могат да предоставят оперативна помощ, 

за да се компенсира разликата между производствения разход за енергия от ВИ, 
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включително амортизацията на допълнителните инвестиции за защита на околната 

среда, и пазарната цена на въпросния вид енергия. Помощта се предоставя само, 

докато инсталацията е изцяло амортизирана съгласно обичайните счетоводни 

правила.Съгласно б. „б", при определяне размера на оперативната помощ, всяка 

помощ за инвестиции, дадена на въпросното предприятие във връзка c новото 

съоръжение, трябва да се извади от производствените разходи. 

Т. 191 от Насоките изрично допускат възможност за кумулиране на помощ за 

опазване на околната среда c помощ de minmis (каквато по своята същност е 

отпусканата по меркие 311 и 312 финансова помощ). Съгласно цитираната 

разпоредба помощ за опазване на околната среда не трябва да се натрупва към 

помощ de minimis по отношение на същите допустими разходи, ако това 

натрупване би довело до интензитет на помощта, надвишаващ определения в 

настоящите Насоки. 

Считаме, че c приемане на Решение № Ц-Зб от 07.11.2011г., считано от 

01.12.2011г. правилата за натрупване на помощи, регламентирани в Насоките, са 

спазени напълно чрез отчитане в размера на определената цена на дела на 

безвъзмездното финансиране от общите инвестиционни разходи, необходими за 

изграждане на конкретния енергиен обект, така че интензитетът на помощта да не 

надвишава определените в Насоките процентни показатели, като отчитането на 

получената безвъзмездна финансова помощ се извършва чрез приспадането на 

нейния дял от общите инвестиционни разходи. Цените се определят, като стойността 

на регулаторната база на активите на преференциалните цени се намалява 

пропорционално със стойността на инвестициите, одобрени за финансиране със 

средства от национална или европейска схема за подпомагане. Механизмът на 

определяне на цената за изкупуване на енергия от ВИ, в случаите, когато 

инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от 

национална или европейска схема за подпомагане и начина, по който се извършва 

нейното коригиране спрямо валидната в останалите случаи преференциална цена 

напълно отразяват влиянието на одобрените по съответната схема за 

подпомагане средства, така че интензитетът на съответната помощ да не 
надхвърля допустимите размери. 

Българският законодател е предвидил и конкретни задължения на 

производителите на енергия от ВИ, които се явяват ползватели на финансова помощ 

по различни европейски или национални схеми за подпомагане. Съгласно Наредба № 

1 от 18 март 2013 година за регулиране на цените на електрическата енергия 

липсата на заявление за подпомагане със средства от национална или европейска 

схема за подпомагане се удостоверява пред обществения доставчик или крайните 

снабдители c декларация c нотариално заверено съдържание към датата на 

сключване на договора за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми 

източници. 



Наличието на заявление за подпомагане със средства от национална или 

европейска схема за подпомагане се удостоверява пред обществения доставчик или 

крайните снабдители c декларация c нотариално заверено съдържание към датата на 

сключване на договора за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми 

източници. В случай че подаденото заявление за финансиране на проекта бъде 

одобрено, в 7-дневен срок от одобряването пред обществения доставчик или 

крайните снабдители се предоставят доказателства за степента на одобреното 

финансиране. 

В случай че към датата на сключване на договора за изкупуване на 

електрическа енергия от възобновяеми източници производителят е декларирал 

липса на заявление за подпомагане със средства от национална или европейска 

схема за подпомагане на инвестицията, а впоследствие получи финансиране, в 7-

дневен срок от одобряването пред обществения доставчик или крайните снабдители 

се предоставят доказателства за степента на одобреното финансиране. 

Обстоятелствата, свързани c наличие на подпомагане със средства от 

национална или европейска схема за подпомагане на инвестицията, се удостоверяват 

пред обществения доставчик или крайните снабдители, като към датата на 

сключване на договора за изкупуване на електрическа енергия от 

възобновяеми източници се предоставят доказателства за степента на одобреното 

финансиране на проекта. 

IV. Защо не е налице нарушение на чл.24. S 5 от Регламент № 

65/2011: 

Допълнителният източник на финансиране, доколкото съществува такъв, като 

косвен ефект от политиката на ЕС за опазване на околната среда и стимулиране на 

ВЕИ сектора, не може да бъде определен и като двойно финансиране и в тази 

връзка не е нарушение на правото на ЕС и в частностт чл. 24, параграф 5 от 

Регламент 65/2011. Въведените от българската държава мерки за насърчаване 

производството на енергия от ВЕИ не представляват форма на двойно финансиране 

по други схеми на Съюза или национални схеми, нито финансиране по други 

програмни периоди, каквито са изискванията за наличие на двойно финансиране по 

смисъла на чл. 24, §5 от Регламент № 65/2011 на Комисията. Българските власти 

остават на позицията, изразена и на двустранната среща от страна на техните 

представители, че според тях смисълът, който законодателят е вложил в понятието 

„двойно финансиране", употребено в разпоредбата на чл. 24, §5 от Регламент № 

65/2011 на Комисията, е насочено към забрана за получаване на безвъзмездни 

средства от бюджета на Общността, на националния бюджет и/или друг 

източник на финансиране за извършване на един и същи инвестиционни 

разходи. Задължението за въвеждане на административни проверки при 

разглеждането на заявления за подпомагане по мерките от ПРСР c цел избягване на 

двойното финансиране е израз на общия принцип за некумулативно отпускане на 

помощ, прогласен в разпоредбата на чл. 111 от Регламент № 1605/2002 година на 
П 



Съвета, peen, в чл. 129 от Регламент № 966/2012 година на Съвета. Именно в 

светлината на цитираните норми според нас следва да се тълкува разпоредбата на 

чл. 24, § 5 от Регламент № 65/2011 на Комисията, доколкото този регламент 

определя само подробните правила за прилагането на процедурите за контрол по 

отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони. Като 

следствие от това систематическо тълкуване считаме, че се налага еднозначният и 

категоричен извод, че принципът за недопускане на двойно финансиране всъщност 

представлява забрана за отпускане/получаване на безвъзмездни средства 

(независимо от техния източник) за финансиране едни и същи разходи, 

които са същевременно одобрени за подпомагане и от бюджета на ЕЗФРСР. В 

разглеждания случай предоставяната (чрез приетия от нашата държава законов 

механизъм) икономическа облага на производителите на електрическа енергия от 

ВЕИ не представлява получаване на безвъзмездни средства от друг източник за 

финансиране на разходите по изграждането на фотоволтаичните централи, а 

разходоориентирано подпомагане c цел компенсиране на високите разходи, 

произтичащи от задължения към обществото, свързани c опазване на околната среда. 

Принципът за избягване на двойното финансиране или некумулиране на 

финансирането, според нашето разбиране, има две проявления; на първо място това 

е забраната за получаване на безвъзмездна подкрепа два или повече пъти за един и 

същ инвестиционен разход и на второ място - в случаите, когато различни части от 

един и същ инвестиционен разход подлежат на финансиране от повече от един 

източник, общият размер на получената помощ да не надхвърля максимално 

допустимите тавани на помощта. По отношение на помощта, отпускана по мерки 311 

и 312, „допустимият таван" се явява този, който е регламентиран в чл. 2, §2 от 

Регламент № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на 

членове 87 и 88 от договора към минималната помощ и се равнява на 200 000 евро. 

В този смисъл, считаме, че чрез изключването на дълготрайните активи, придобити 

по безвъзмезден начин, в регулаторната база данни на активите, респективно 

възвръщаемостта на признатите инвестиционни разходи, при което като краен ефект 

се постига намаление на определената преференциална цена, съответстващо на 

процента на безвъзмездното финансиране, се постига спазването на принципа за 

избягване на двойно финансиране на едни и същи инвестиционни разходи 

от различни източници на финансиране. C ограничението на отпусканата по 

мерки 311 и 312 финансова помощ до максимално допустимия таван от 200 000 евро 

се осигурява спазване и на забраната за ненадхвърляне на максимално 

допустимия таван на помощта, доколкото за едни и същи инвестиционни разходи, 

бенефициентите получават финансова подкрепа само от един източник на 

финансиране, а именно: бюджета на ЕЗФРСР при спазване на максимално 

установения размер на помощта. 
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Именно в светлината на това наше тълкуване на разпоредбата на чл. 24, § 5 

от Регламент № 65/2011, извеждаме и несъгласието си c мнението на одиторите 

на ЕК, че от отпусканата по мерки 311 и 312 финансова помощ следва да бъде 

приспаднат целия размер на предполагаемата икономическа облага, 

изчислена съгласно посочения в доклада симулационен модел на приходите за 

проект, който е започнал производството на електрическа енергия съответно през 

2011г, 2012г. и 2013г. Както уточнихме по-горе, при определяне на 

преференциалните цени за изкупуване на електрическата енергия от ВИ, се отчитат 

вид на възобновяемия източник, видовете технологии, инсталираната мощност на 

обекта, мястото и начинът на монтиране на съоръженията, както и: 

1. инвестиционните разходи; 

2. нормата на възвращаемост; 

3. структурата на капитала и на инвестицията; 

4. производителността на инсталацията според вида технология и използваните 

ресурси; 

5. разходите, свързани c по-висока степен на опазване на околната среда; 

6. разходите за суровини за производство на енергия; 

7. разходите за горива за транспорта; 

8. разходите за труд и работна заплата; 

9. другите експлоатационни разходи. 

От това следва, че инвестиционните разходи за изграждане на един нов енергиен 

обект за производство на енергия от ВИ, са само част от елементите на 

ценообразуване на преференциалните цени. Чрез изключването от регулаторната база 

на активите на безвъзмездно придобитите дълготрайни активи, се избягва 

недопустимото кумулиране на финансирането от различни източници. 

Предполагаемият размер на икономическата облага, генериран за целия период на 

сключения договор за изкупуване на произведената енергия и определен по метода на 

одиторите на ЕК, не може и не следва да се счита за подпомагане по други схеми 

на Съюза или национални схеми по смисъла на чл. 24, §5 от Регламент № 65/2011, тъй 

като представлява законово гарантирана възможност за положителен финансов 

резултат от осъществяване на една стопанска дейност в изпълнение на национално и 

законодателно заложена цел, свързана c насърчаване на производството на енергия 

от ВИ. 

C оглед на изложеното, се налага изводът, че от бюджета на ЕЗФРСР се 

предоставя инвестиционна подкрепа за дълготрайни активи, а не се финансира 

компенсирането на високите разходи за производство на енергия от ВИ, т.е. не се 

финансира разликата между разходите за производство на енергия от ВЕИ и пазарната 

цена на въпросния вид енергия, а единствено изграждане на обектите за производство 

и двата типа разходи не представляват едни и същи разходи, тъй като са c различни 

цели - единият цели подпомагане изграждането на обекта, а другият се използва като 



мярка, стимулираща дейността на предприятието. Двата типа подпомагане не са за 

едни и същи разходи по своята същност и не могат да бъдат съпоставени. 

У. Защо периодът на изчисление на генерираната икономическа 

облага не следва да съвпада c целия период, за който е сключен договора за 

изкупуване на електрическа енергия от ВИ: 

Дори и да се приеме, че избраният от одиторите на ЕК подход при 

определянето на генерираната икономическа облага, е коректен (което не 

споделяме), изразяваме несъгласие c периода, за който според одиторите размерът 

на тази облага следва да бъде изчисляван и съответно - приспадан от помощта, 

отпускана по мерки 311 и 312. Считаме за необосновано мнението на одиторите, че 

този период следва да съвпада c целия период на действие на договора за 

изкупуване на електрическа енергия. Одиторите извличат аргумент за нарушение на 

чл. 24, § 5, изречение второ от Регламент № 65/2011 от обстоятелството, че 

максимално допустимия таван на помощта е този, определен в чл. 2, § 2 от Регламент 

№ 1998/2006. Съгласно чл. 2, § 2 от Регламент № 1998/2006 общият размер на 

минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, не може да 

надхвърля 200 000 EUR за период от три данъчни години. Съгласно предложение 

десето от Преамбюла минималната помощ трябва да се счита за предоставена в 

момента, когато на предприятието бъде предоставено, в съответствие c националния 

правен режим, юридическото право за получаване на помощта. C оглед на това, 

считаме, че дори и да се приеме, че предполагаемата икономическа изгода, която 

един енергиен обект ще генерира, следва да се приспада от отпусканата финансова 

помощ по мерки 311 и 312, то общият й размер, който подлежи на приспадане не би 

могъл да надвишава период от три години, считано от годината, през която е 

сключен договора за финансово подпомагане по мерките от ПРСР Съгласно 

националното законодателство на Република България и отчитайки спецификата на 

процеса по разглеждане и одобрение на заявленията за подпомагане по мерки 311 и 

312, моментът на предоставяне на минималната помощ, от който възниква 

юридическото право на бенефициента за получаване на отпусната помощ, е 

сключването на договора за финансово подпомагане въз основа на издадена от 

изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" заповед за одобрение за 

финансиране на заявлението за подпомагане. В предложение осмо от Преамбюла на 

Регламент № 1998/2006 се приема, че в светлината на натрупания от Комисията опит 

може да се приеме, че помощ, която не превишава тавана от 200 000 EUR за всеки 

един тригодишен период, не влияе върху търговията между държавите-членки 

и/или нито нарушава, нито застрашава да наруши конкуренцията, следователно не 

попада в приложното поле на член 87. параграф 1 от Договора. Това означава, че 

след изтичането на тригодишния период от предоставянето на помощ de minimis, 

предприятието може да получи нова такава помощ, без да попада в ограничителното 

поле на регламента. C оглед на това, считаме, че дори да се приеме, че при 

отпускане на помощта по мерки 311 и 312 е следвало да се приспада очакваната 
12 



финансова изгода от реализацията на инвестицията (с което не сме съгласни), то 

периодът, за който следва да се изчислява нейния хипотетичен размер за целите на 

това приспадане, е три години от годината на отпускане на помощта по ПРСР. 

Българските власти обаче, твърдо остават на позицията, че подобно 

редуциране на помощта de minimis, отпускана по мерки 311 и 312, не би могло да 

намери опора в нито една от разпоредбите на Регламент № 1998/2006. Забраната за 

некумулиране на помощи, чийто общ размер надхвърля определения таван от 

200 000 евро, намира израз в разпоредбата на чл. 2, § 2, ал. 2 от Регламент № 

1998/2006, съгласно който, когато общата сума на помощта, предоставена по една 

мярка за помощ, надхвърли горепосочения таван, тази сума не може да се ползва от 

благоприятно третиране по настоящия регламент дори за част, която не превишава 

този таван. В такива случаи не може да се иска благоприятно третиране на мярката 

за помощ по настоящия регламент - нито към момента на предоставяне на помощта, 

нито в който и да било по-късен момент. В този смисъл, договорите за финансово 

подпомагане по мерки 311 и 312, c която помощта de minimis се счита за отпусната, 

винаги предхожда датата на сключване на договора за изкупуване на 

електрическата енергия от ВИ по преференциалните цени. C оглед на това, дори и от 

компетентната дирекция на ЕК да бъде прието, че предоставяното чрез 

преференциалната цена предимство представлява държавна помощ, по отношение на 

която не са били спазени правилата на Общността (по този въпрос виж т. VIII от 

настоящото искане), не би могло да се приеме, че правилата за отпускане на 

минималната помощ по мерки 311 и 312 не са били спазени. Това е така, защото във 

времево отношение помощта по мерки 311 и 312 е отпусната първа, което означава, 

че задължението за спазване на разпоредбата на чл. 2, §2, ал. 2 от Регламент № 

1998/2006 тежи върху органа, който отпуска последващата помощ. 

На следващо място, ако бъдат счетени за неоснователни горните ни аргументи 

относно тригодишният срок, в рамките на който евентуално би следвало да се 

определи размера на генерираната облага и съответно - да се приспадне от размера 

на отпусканата по мерки 311 и 312 помощ, считаме, че този период не би следвало 

да надвишава 5 години от датата на сключване на договора за отпускане на 

финансова помощ по мерките от ПРСР. Според нас това е периодът, в който трае 

продължителността на инвестиционните проекти, в който финансовото участие на 

ЕЗФРСР следва да бъде запазено и произтича от разпоредбата на чл. 72, §1 от 

Регламент № 1698/2006 на Съвета от 20 септември 2005 година 

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Считаме, че извън този период, в 

рамките на който по отношение функционирането на даден инвестиционен проект 

приносът на ЕЗФРСР следва да бъде запазен, евентуално реализираната 

икономическа изгода вследствие на прилагането на друга схема за подпомагане от 

страна на бенефициентите по мерки 311 и 312, не следва да бъде отчитана и 

приспадана при определяне на максимално допустимия размер на помощта. 



VI. Защо считаме за некоректен механизма за определяне на 

финансово предимство, което извличат българските производители на 

електроенергия, възприет от одиторите на ЕК: 

Считаме за некоректен механизма, по който е определена средна договорена 

цена (Колона (b) във файл "Annex to COL - Simulation" - Приложение към 

проучването), изчислена като средноаритметична стойност на договорените цени по 

проектите за съответната година. Според нас посочената стойност следва да бъде 

изчислена като среднопретеглена, което коректно отразява тежестта на различните 

по мощност централи и цената на изкупуване при симулация на приходите по 

проектите. 

Изразяваме несъгласие и c приложения при симулациите дисконтов фактор 

равен на процента на инфлация. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 1 от 18 март 

2013 година за регулиране на цените на електрическата енергия нормата на 

възвръщаемост c цел избягване на свръхкомпенсиране е равна на средно 

претеглената цена на капитала (СПЦК). СПЦК е определена от ДКЕВР целева норма 

на възвръщаеност на привлечения и на собствения капитал на енергийното 

преприятие, претеглена според дела на всеки от тези източници на финансиране в 

определена целева структура на капитала. Преди влизане в сила на Наредба № 1 от 

18 март 2013Г., при ценообразуването на преференциалната цена във всички 

решения на ДКЕВР (взети след влизане в сила на ЗЕВИ) е приета и прилагана норма 

на възвръщаемост като един от елементите, който оказва влияние върху нивото на 

цената- В Решение Ц-18/20.06.2011Г., Решение №-36 от 07.11.2011г. при 

определяне на цената е възприета норма на възвращаемост на капитала (дисконтов 

фактор)-9%, В Решение № - 019 от 28.06.2012г. е приложена норма на 

възвращаемост на капитала/дисконтов фактор/-7%. За 2013г. при определяне на 

цената на електрическа енергия от ВЕИ c Решение № Ц-20 от 28.06.2013г. също е 

приета 7% норма на възвращаемост на капитала. Посочената норма на 

възвращаемост е възприета от ДКЕВР след оценка на инвестиционния риск при 

производство на енергия от ВИ, която подлежи на задължително изкупуване.C оглед 

на гореизложеното и предвид факта, че голяма част от проектите за изграждане на 

ВЕИ са c договори за изкупуване от 2012 и 2013г, считаме, че при симулациите за 

определяне на „Discounted yearly additional profit" следва да се приложи процент на 

дисконтиране -7%, - съответстващ на оценката на инвестиционния риск при подобни 

инвестиции.. 

Считаме, че в приложената симулация и изчисления на ЕК некоректно е 

изчислено допълнителното предимство над тавана от 200000 евро /санкция/, колона 

„too much received" за всички проекти, платени след 29.04.2011Γ. до 15.10.2013г., 

без да се отчита датата на сключените договори за изкупуване, от която дата реално 

производителите на енергия от ВЕИ имат гарантирано изкупуване на договореното 

количество произвеждана енергия, при договорените в цитираните договори цени. В 

тази връзка считаме, че превишението над 200000 евро помощ следва да се отчита 



единствено за проекти, които са платени след 29.04.2011, но в същото време са със 

сключен договор за изкупуване на енергия от съответното разпределително 

дружество от дата, предхождаща 01.12.2011г. - датата на влизане в сила на цените 

по първото решение на ДКЕВР c № Ц-36 от 07.11,2011г., в което при определяне на 

цената за изкупуване на енергия от ВЕИ, от страна на ДКЕВР е отчетено 

подпомагането със средства от национална или европейска схема за подпомагане 

(виж в T.III от настоящото искане). Видно от цитираното решение и от последващите 

такива през 2012 /№-019 от 28.06.2012г./ и 2013г. /№ Ц-20 от 28.06.2013г./ 

определените цени, целят да осигурят равнопоставеност на всички производители на 

електрическа енергия от ВЕИ, като при формиране на цените се отчита дела на 

безвъзмездното финансиране. Всички цитирани в настоящото искане решения на 

ДКЕВР са публично достъпни и са публикуване на официалната интернет страница 

на ДКЕВР (dker.bg) и по-конкретно - в раздел „Решения", подраздели - съответно „за 

2011 година", „за 2012 година" и „за 2014". 

Във връзка c изложените в т. V и т. VI от настоящото искане аргументи, 

прилагаме на електронен носител симулационен модел, разработен за тригодишен, 

респ. за петгодишен период. Тук е мястото изрично да уточним, че независимо от 

това как ще бъде решен въпроса за периода, през който следва да се изчислява и 

съответно - приспада очакваната финансова изгода, оставаме на позицията, че 

всички проекти за фотоволтаични централи, за които са сключени договори за 

изкупуване на електрическа енергия след 01.12.2011г. (когато е определена за пръв 

път диференцирана преференциална цена, отчитаща размера на безвъзмездното 

финансиране) следва да останат извън обхвата на проектите, засегнати от 

констатациите в проучването на ЕК. 

VII. Защо е неприложим предложения от одиторите на ЕК механизъм 

за определяне на финансовото предимство, което извличат българските 

производители на електроенергия, на етапа на кандидатстване за 

подпомагане по мерките от ПРСР: 

Властите на ЕК отбелязват следното в проучването, че „при подаването на 

заявлението за подпомагане, трябва да бъде приложен бизнес план. В този бизнес 

план се описват очакваните приходи, включително продажбите на преференциални 

цени. " 

Българските власти считат, че одиторите на ЕК неточно възприемат 

функциите и предназначението на представяните от бенефициентите по мерките от 

ЕЗФРСР бизнес планове. Представените от кандидатите по мерки 311 и 312 бизнес 

планове имат за цел да опишат планираните инвестиции, за чиито разходи се 

кандидатства и да демонстрират по какъв начин предприетото бизнес начинание ще 

допринесе до създаване, респ. ще превърне търговското предприятие на 

бенефициента в едно жизнеспособно и конкурентноспособно предприятие, постигайки 

същевременно заложените цели, които се преследват c прилагането на съответните 



мерки от ПРСР. В тази връзка чл. 16, ал. 2 от приложимите към двете мерки наредби 

(Наредба № 29 и № 30) изрично постановяват, че бизнес планът трябва да доказва 

икономическа жизнеспособност и устойчива заетост за период 5 години, а в случаите 

на строително-монтажни работи - за 10 години, водещи до реализиране на заложените 

при прилагането на мерките цели. Представените бизнес планове не могат и не следва 

да бъдат използвани, за определяне размера на отпусканата финансова помощ, в 

каквато насока са разсъжденията на одиторите, потвърдени и в протокола от 

проведената двустранна среща. Позволяваме да припомним, че бизнес планът дава 

само една прогноза за бъдещите икономически и финансови параметри, в рамките на 

които се очаква изпълнението на условието за икономическа жизнеспособност на 

подпомаганата дейност. Те определят прогнозните приходите от продажба на 

електрическа енергия, основани на предполагаемото количество енергия, което ще 

бъде произведено и хипотетичната цена на изкупуване на енергията, която е 

определена от регулаторния орган и действаща към датата на въвеждане в 

експлоатация на централата (аргумент от чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ). C оглед на това, дори 

и да се приеме, че към датата на вземане на индивидуалното решение за отпускане на 

помощта ДФЗ е следвало да приспадне от размера на финансовата помощ 

евентуалната икономическа изгода, която бенефициентите ще реализират вследствие 

на определената преференциална цена (твърдение, c което не сме съгласни), то 

категорично считаме, че подобни изчисления биха били недостоверни, напълно 

хипотетични и водещи до неравноправно третиране на бенефициентите. Това се 

налага като извод на първо място поради липсата на сигурност в кой момент 

конкретния бенефициент ще изпълни и въведе в експлоатация одобрения за 

финансиране по ПРСР енергиен обект. Практически почти всички ползватели на помощ 

по двете мерки, предприемат действия по изпълнение на инвестицията след 

получаване на одобрение за финансирането (сключване на договор). В зависимост от 

датата на доставка на влаганите материали и договорените срокове за тяхното 

монтиране, организацията на строителния процес, времето за приключване на 

административните процедури по издаване на разрешение за ползване на централата 

и на съоръженията за присъединяване и не на последно място - от финансовата 

обезпеченост на предварително заплащаните от бенефициентите разходи, моментът, в 

който всяка отделна електрическа централа ще бъде въведена в експлоатация, 

съответно сключен договор за изкупуване, а оттам - и валидната към тази дата цена 

за изкупуване на енергията, определена от ДКЕВР, ще бъде строго индивидуална. 

Несигурен към датата на вземане на решение за отпускане на помощта се явява и друг 

елемент, който е от пряко значение за определяне размера на очакваните приходи от 

реализацията на енергията, а именно: количеството на произведената енергия. Макар 

бенефициентите да представят на етапа на кандидатстването т.нар. „слънчев одит", 

същият отново представлява една несигурна прогноза за очакваното количество 

произведена електрическа енергия, което силно зависи от обективни, природни 

явления, непозволяващи прецизното количествено дефиниране на произвеждания от 



дейността краен продукт. На следващо място, несигурността при определяне на точния 

размер на икономическата облага, която бенефициентите по двете мерки евентуално 

ще реализират и която, според одиторите, следва да се приспада от размера на 

финансовата помощ, произтича и от обстоятелството, че през периода на прилагане на 

настоящата ПРСР, а със сигурност и през целия период на действие на сключените 

договори за изкупуване на енергия държавата (чрез законови промени и/или чрез 

юридически актове на регулаторния си орган) въвежда допълнителни такси и цени, 

които производителите на енергия от ВЕИ следва да заплащат в полза на държавния 

бюджет или на електроразпределителните, респ. преносните предприятия. Тези такси 

водят до допълнителна финансова тежест у производителите на електрическа енергия, 

която пряко оказва влияние върху размера на икономическата облага, която на пръв 

поглед им е „гарантирана" чрез задължението за изкупуване на произвежданата от 

централите енергия на определени преференциални цена и в рамките на определен от 

закона минимален срок. 

C оглед на това и след като липсва каквато и да е сигурност относно датата на 

реализируемост на проекта и размера на икономическата облага от продажба на 

енергията на преференциална цена, което е най-важният компонент при 

определянето на сумата, подлежаща на приспадане от размера на отпусканата 

финансова помощ (според властите на ЕК), българските власти изразяват своето 

съмнение относно коректността на механизма за определяне размера на очакваната 

финансова облага, която на етапа на разглеждане на заявлението за подпомагане е 

напълно хипотетична, а същевременно - според одиторите размерът на тази облага 

следва да послужи като основание за отказ от финансиране на проектите (като за 

проекти, въведени в експлоатация през 2011г. и 2012г.; според одиторите 

финансирането от бюджета на ЕЗФРСР дори следва да бъде напълно изключено). 

На следващо място, в проучването на властите на ЕК е посочено, че 

„заявлението за плащане трябва да съдържа договора, подписан между бенефициера 

и доставчика на електроенергия. В резултат на това, когато разплащателната агенция 

избира бенефициерите и определя размера на помощта, която следва да бъде 

предоставена от ЕЗФРСР, тя е запозната със съществуването и размера на 

допълнителното икономическо предимство от публичен характер. Следователно без 

всякакво съмнение, именно финансовата подкрепа, предоставена от ЕЗФРСР (помощта 

по линия на ПРСР), трябва да се намали или отмени, за да се вземе под внимание този 

допълнителен източник. " 

В тази връзка, отбелязваме, че приспадането на нивото на допълнителна 

финансова подкрепа (за което настояват властите на ЕК) във времево отношение би 

могло да се извършва само на етапа на одобрението за подпомагане по мярката въз 

основа на подаденото заявление за подпомагане. Към този момент обаче, 

бенефициерите имат задължение да представят само предварителен договор за 

присъединяване към електроразпределителната мрежа. Върху тях не тежи задължение 

да разполагат c окончателен договора за присъединяване (който се сключва след 



въвеждане в експлоатация на изградения енергиен обект), нито c договор за 

изкупуване на електрическата енергия (който се сключва след окончателното 

присъединяване на обекта към мрежата). От това следва, че на етапа на одобрението 

по мярката Договарящият орган разполага единствено c предварителен договор, 

според който продажната цена (окончателната) ще бъде определена към датата на 

подписване на окончателния договор за изкупуване на електроенергия (чл. 23, 

Наредба № 1 от 18.03,2013 г.). Т.е. към момента на разглеждане на заявлението за 

подпомагане липсва информация за един от основните елементи, които властите на ЕК 

използват при определяне на хипотетичния размер на финансовата облага, а именно: 

конкретната цена за изкупуване на електроенергията, която по закон се определя към 

датата на въвеждане в експлоатация на енергийния обект съгласно определената към 

този момент c решение на ДКЕВР цена на изкупуване. На следващо място, към този 

момент не би могла да бъде известна и пазарната цена, която в доклада на властите се 

приема като сравнителна база за определяне на допълнителната финансова облага, 

която реализират производителите на електроенергия от ВИ. Към този етап, както и за 

целия период на действие на договора за изкупуване на енергията (както уточнихме 

по-горе), не са известни и всички останали такси и цени, свързани c производството 

на енергия от ВИ и използването на изградената мрежа, които законодателят или 

регулаторният орган биха въвели. Всичко това, пречи да се извършат изчисленията, 

до които са стигнали властите на ЕК, дори и да се приеме, че симулационния модел, 

към който се придържат, е коректен. След като не може да се определи дори и 

предполагаемия размер на финансовата облага, неразбираем за нас остава въпроса 

как се очаква от Договарящия орган да приспадне този неизчислим размер от размера 

на отпусканата помощ. Според нас това не би могло да се очаква и на етапа на 

оторизация на заявката за плащане, тъй като отказът за изплащане на договорена 

финансова помощ, основан на тези обстоятелства, би бил в пълно противоречие c 

принципа на легитимните очаквания, възприет в правото на ЕС. 

VIII. Защо процедурата по вземане на окончателно решение на ЕК за 

налагане на финансови корекции във връзка c проучването на одиторите на 

ЕК следва да бъде спряно: 

Във връзка c националните мерки за подпомагане на ВЕИ и преференциалната 

цена за изкупуване на произведената електроенергия към настоящия момент 

българските власти (Министерство на икономиката, Министерство на финансите и 

ДКЕВР) са в процес на комуникация относно Схема за подпомагане на ВЕИ в България/ 

Закон за енергия от възобновяеми източници (СА. 39126 (2014/СР) c компетентните 

власти от ЕК - Главна дирекция „Конкуренция" по повод на съмнения за нарушение на 

правилата за отпускане на държавна помощ. Българските власти считат, че докато ЕК 

не се произнесе c окончателно становище относно съвместимостта на националното 

законодателство c правото на ЕС в областта на опазването на околната среда и 

енергетиката и правилата за отпускане на държавна помощ, разглеждането на 

настоящето проучване следва да бъде спряно поради започналата процедура за 
А П 



разглеждане на същия въпрос, предмет на горецитираното проучване. Решението на 

ЕК по повдигнатия въпрос за съмнение относно нарушение на правилата за държавна 

помощ във връзка c определянето на преференциални цени за изкупуване на енергия 

от ВИ, се явява преюдициално по отношение на решението, което ЕК следва да вземе 

относно предложението за налагане на финансова корекция по настоящото проучване 

RD1/2012/806/BG/RCOL, 

Заключение: 

Въз основа на изложеното българските власти считат, че предложението на 

изключване на разходи в размер на 28 831 832, 78 евро от финансиране на ЕС е 

необосновано и следва да отпадне изцяло, тъй като подпомагането от бюджета на 

ЕЗФРСР е напълно допустимо и съответства на всички правила на европейското 

законодателство. Предоставяното по мерки 311 и 312 подпомагане и определената 

преференциална цена за изкупуване на енергия от ВИ не представлява двойно 

финансиране, тъй като не са налице съпоставими, подобни или едни и същи по своята 

същност разходи, които подлежат на възстановяване от различните източници. 

Подкрепата от бюджета на ЕЗФРСР е инвестиционна по своята същност, докато 

определената на преференциалната цена е разходно ориентирана, поради което не е 

налице недопустимо кумулиране на помощта. За да е налице двойно финансиране, е 

необходимо за едни и същи разходи да се предостави помощ от различни източници 

на финансиране (европейски или национални). Инвестиционните разходи, които се 

финансират от бюджета на ЕЗФРСР се вземат предвид при определянето размера на 

преференциалната цена и съответно - възвръщаемостта на инвестицията. Не на 

последно място следва да се отбележи, че дори и да е налице създаване на 

икономическо предимство за тези предприятия същото е напълно допустимо съгласно 

правилата европейското законодателство c оглед постигането на поставената цел, а 

именно: общият дял на енергията от ВИ до 2020 г. да достигне 20 % от брутното 

крайно потребление на енергия. 

Приложения: 

1. Симулационен модел в съответствие c изложените мотиви в т. V и т. VI от 

искането, разработен за тригодишен и за петгодишен период - общо 6 файла, 

приложени на електронен носител. 


