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РАМКОВА ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

     

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО:  Съгласуване на Проект на известие на Комисията относно 

събирането на неправомерна и несъвместима държавна 

помощ (Проект на известие) 

 

ТЕКСТ НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ: 

Република България подкрепя преразглеждането на Проекта на известие на Комисията 

относно събирането на неправомерна и несъвместима държавна помощ (Проект на известие).  

Подкрепяме приемането на проекта без бележки и предложения по същество, като 

излагаме следните технически бележки и препоръки с цел по-голяма яснота:  

В т. 88 относно прехвърлянето на икономическото предимство върху друг субект, 

предлагаме да се предвиди конкретика по отношение на доказателствата за прехвърлянето, 

начина и страните, върху които тежи ангажиментът за доказването му.  

В т. 91 считаме, че е необходима допълнителна информация относно начина, по който 

практически се прилага отворения набор критерии.  

Във връзка с т. 100, последно тире, бихме приветствали пояснения от Комисията 

относно прилагане със задна дата на условието за позоваване на регламент за минимална 

помощ и цитирането на неговото заглавие и номер на публикация в Официален вестник на 

Европейския съюз и дали неизпълнението на това условие ще се счита за (не)релевантно.  

Относно т. 124 последното тире, бихме искали да бъдат включени примери и/или 

пояснения относно това какви мерки Комисията би счела за „напълно прозрачни“.  

Що се касае до практиката по прилагане на правилото Deggendorf в т. 158 и 

разглеждането на свързани лица като една стопанска единица, в т. 159, за целите на 

конкурентното право, препоръчваме да се внесат пояснения как ще се прилага това правило 

при различните хипотези на свързаност. Също така, по наше мнение, текстът на т. 159 би могъл 

да бъде прецизиран като се поясни кои точно от критериите при контрола на държавните 

помощи следва да се вземат предвид на ниво група.  


