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ОТНОСНО: SA.49742 (2017/PN) – Финансиране с публични средства в отрасъл
„Водоснабдяване и канализация“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с писмо от Генерална дирекция „Конкуренция“ с дата 21.12.2018 г.
бихме искали да направим следните уточнения:
Предоставената от българска страна допълнителна информация с писмо от
19.09.2018 г. действително цели изчерпателност и завършеност на становището,
предоставено с писмо от 29.11.2017 г., като изясни въпросите, свързани с т.н.
„несъщински“ ВиК оператори, за които в отговора на Европейската комисия от
04.05.2018 г. се посочва, че не са предоставени достатъчно данни. Информацията
допълва твърденията от наша страна, че за всички обособени територии, в които има
сключен договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между собствениците на публичната ВиК
инфраструктура (общини и държава) и публично ВиК дружество в съответствие със
Закона за водите, са кумулативно изпълнени условията, посочени в параграф 188 от
Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107,
параграф 1 от ДФЕС и финансирането на ВиК отрасъла в тези територии не попада в
обхвата на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Това заключение не следва да се повлиява от
наличието или липсата на т.н. „несъщински оператор“ в тях предвид естеството на
тяхното съществуване и функциониране, за което сме предоставили подробна
информация в писмото от 19.09.2018 г., а именно: тези дружества по своята същност не
са ВиК оператори, тъй като не стопанисват, не поддържат и не експлоатират публична
ВиК инфраструктура.
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Предварителното становище на Европейката комисия беше поискано с цел
правна сигурност при изпълнение на инвестиции с публични средства във ВиК
инфраструктура и по-специално средства от ЕСИФ чрез оперативните програми за
програмен период 2014-2020 г. Допълнително предоставената информация имаше за цел
изчерпателност и затвърждаване на разбирането, че планираните инвестиции във ВиК
отрасъла са в съответствие с правилата за държавните помощи в Европейския съюз.
По повод на предоставената конкретна възможност за финансиране със средства
от ЕСИФ на ВиК инфраструктура в Република България през настоящия програмен
период посочваме, че допустими кандидати за финансиране са регионални ВиК
оператори, на които директно е възложено предоставянето на ВиК услуги чрез договор
съгласно Закона за водите. Предвидените проекти за изпълнение включват инвестиции
в само публична ВиК инфраструктура.
На основание на посочените констатации и изложената вече позиция на МРРБ в
предходна кореспонденция с ЕК, могат да бъдат изведени заключения, че конкретния
случай на финансиране на ВиК инфраструктура през настоящия програмен период с
бенефициенти цитираните по-горе регионални ВиК оператори, не може да бъде
определено като държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.
Във връзка с изложеното разчитаме на компетенциите на Генерална дирекция
„Конкуренция“ да прецени необходимостта от предоставяне на допълнително становище
по казуса.
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