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Общ регламент за групово освобождаване 
Резюме на вниманието на гражданите 

 
Европейската комисия прие нов закон за опростяване и ускоряване на 
контрола на държавните помощи 
 
Държавите-членки ще могат да предоставят редица категории държавни помощи без 
да уведомяват предварително Европейската комисия.  
 
 
1. ЗАЩО КОМИСИЯТА КОНТРОЛИРА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ? 
 
Държавните помощи могат да бъдат от голяма полза за обществото, например 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 съобщавани на Комисията, за да се гарантира, че 
допринасят за всеобщо одобрени цели.  Комисията получава стотици уведомления всяка 
година, като много от тях имат ясно определени положителни цели.  
 
2. КАК НОВИЯТ ЗАКОН ЩЕ ПОМОГНЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ? 
 
Комисията желае помощите, за които е ясно, че са съвместими, да получават одобрение 
възможно най-бързо.  Този нов закон (регламент) автоматично ще разреши редица 
категории помощи, без да е необходимо уведомяване. На практика това означава, че 
държавите-членки ще могат да предоставят помощите по-бързо.  Това намалява 
бюрократичните формалности за държавите-членки, бенефициерите и Комисията.  
 
Законът опростява съществуващите разпоредби за автоматично одобряване1, като ги 
консолидира в един общ закон. Някои нови видове помощи също ще бъдат освободени. 
Комисията е упълномощена от Съвета на министрите на ЕС2 да приема такива регламенти.  
 
Това осигурява прости и прозрачни правила за бенефициерите и за държавите-членки. 
 
3. КОЙ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОЗИ НОВ РЕГЛАМЕНТ? 
 
Различните мерки, включени в регламента, които имат за цел да осигурят растеж и заетост 
за фирмите и потребителите в Европа, са: 

                                                 
1 Пълен списък на съществуващите регламенти: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2 Регламент № 994/1998 на Съвета. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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• Помощи за малки и средни предприятия (МСП): Малките предприятия са една 

от главните движещи сили в икономиката, но те често срещат специфични 
проблеми. Регламентът разрешава отпускането на различни видове помощи за 
МСП: помощи за инвестиции в машини или за наемане на допълнителни 
работници, помощи под формата на рисков капитал, помощи за иновации, помощи 
за покриване на част от разходите на правата за интелектуална собственост.    

 
• Социални помощи: Освен помощите за субсидиране на служители, работещи по 

нови инвестиции в МСП или в подпомагани региони, законът одобрява помощи за 
подпомагане на хора с увреждания или други работници в неравностойно 
положение да намерят стандартна работа. Регламентът допуска също помощи за 
обучаващ персонал в полза както на работодателите, така и на служителите.  

 
• Регионални помощи: Регламентът одобрява помощи за регионални инвестиции, 

особено когато те подпомагат установяването на нови предприятия в най-
необлагодетелстваните региони. В подпомаганите региони се разрешават помощи 
за създаването на нови фирми с цел стимулиране на предприемаческите 
инициативи.    

 
• Помощи за околната среда: Регламентът улеснява органите, които предприемат 

голям брой мерки за подпомагане на защитата на околната среда или на борбата с 
изменението на климата: помощи за насърчаване на инвестициите в 
енергоспестяване или във възобновяеми източници на енергия и помощи под 
формата на намаляване на екологичния данък и други.  

 
• Помощи за женското предприемачество: Средният брой на новите предприятия, 

създадени от жени, е по-нисък от този на предприятия, създадени от мъже. Тази 
разлика вреди на икономическото развитие на Общността. Затова за първи път 
регламентът включва мерки в полза на разходите за грижа за деца и за родители и 
позволява подпомагането на малки предприятия, притежавани и управлявани от 
жени.  

 
• Помощи за научни изследвания и развойна дейност и иновации (НИРДИ): 

Регламентът разрешава редица мерки, включително помощи за 
научноизследователски проекти и мерки за подпомагане на млади иновативни 
предприятия.    

  
4. КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВИЯТ ЗАКОН? 
 
Законът е приет на 7 юли и има пряко действие. Той трябва да се публикува в Официален 
вестник на ЕС през юли 2008 г. и да влезе в сила 20 дни по-късно. 
 


