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Кодекс на най-добри практики при провеждане на процедури на контрол на 
държавните помощи 

Резюме на вниманието на гражданите 
 

Европейската комисия предлага кодекс на най-добри практики при 
провеждане на процедури на контрол на държавните помощи. 

 
Комисията ще подобри прозрачността, надеждността и предвидимостта на 
провеждането на процедурите за контрол на държавните помощи.  
 
1. КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ? 
 
Държавните помощи могат да бъдат истинска помощ за обществото, например ако се 
предоставят за подобряване на околната среда, насърчаване на научните изследвания и 
развойната дейност или увеличаване на обученията за служителите. Но държавната 
подкрепа може да има и негативни ефекти, тя може да помогне на неефективни фирми да 
се задържат на пазара, което в дългосрочен план води до увеличаване на потребителските 
цени. Предприятията могат да противопоставят държави една на друга, като заплашат да 
преместят инвестициите си в тази от тях, която предложи по-големи субсидии. 
Държавните помощи трябва да бъдат контролирани от Комисията, за да се гарантира, че 
допринасят за всеобщо одобрени цели. Ефективни, прости и предвидими процедури са от 
съществено значение за постигане на тази цел. 
 
Различните стъпки на стандартната процедура за контрол на мерките за държавна помощ 
са описани в Процедурния регламент1 от 1999 г. Но практическото провеждане на тази 
процедура може да се подобри значително с оглед на нейната продължителност, 
прозрачност и предвидимост чрез съвместен ангажимент от страна на Комисията и на 
държавите-членки за определени най-добри практики. Понастоящем са необходими средно 
5 месеца, за да може Комисията да приеме решение, основано на предварително 
разследване на мярка, за която е подадено уведомление, и повече от 21 месеца, в случай че 
Комисията трябва да открие официално задълбочено разследване. Тази дълга 
продължителност и липсата на предвидимост относно времевата рамка на решенията по 
отделните случаи са незадоволителни за нуждите на съвременния бизнес.  
 
2. КАК КОДЕКСЪТ НА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ЩЕ ПОМОГНЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ 
ПРОБЛЕМ? 
 
Кодексът на най-добри практики ще подобри дисциплината на всички страни, ще насърчи 
провеждането на контакти, предхождащи уведомлението, ще подобри обмяната на 
информация между Комисията и държавата-членка по време на етапа на предварително 
разследване, качеството на уведомленията на държавите-членки ще се повиши значително 
и така ще се ускори обработката на случаите, след като за тях бъде подадено официално 
уведомление.   
 

                                                 
1 Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. относно определянето на подробни правила за 

прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр.1). 
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Кодексът на най-добри практики би трябвало да направи процедурата по-прозрачна в 
полза на заинтересованите страни. Кодексът ще създаде поетапна и следователно по-
предвидима процедура за приемане на жалбите, включително по-добро информиране на 
жалбоподателя за обработването на неговата молба. 
 
3. КОЙ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА НОВО СЪОБЩЕНИЕ? 
 
Кодексът на най-добри практики ще бъде от полза за всички заинтересовани страни:  
Ползата за държавите-членки и получателите на помощ ще се състои в това, че те ще 
получават по-бързо решенията за държавни помощи. Другите заинтересовани страни също 
ще извлекат полза от факта, че ще имат възможност да представят въпросите, които ги 
вълнуват, преди Комисията да вземе окончателно становище по мярката за държавна 
помощ.   
  
4. КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВОТО СЪОБЩЕНИЕ? 
 
Кодексът бе приет от Комисията на 29 април 2009 г. и ще влезе в сила преди лятото на 
2009 г.  


