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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Услугите от общ интерес са ключов елемент на европейския социален модел. Те 
изпълняват важна роля в осигуряването на социално, икономическо и териториално 
сближаване в рамките на Съюза и са жизненоважни за устойчивото развитие на ЕС по 
отношение на високи равнища на заетост, социално приобщаване, икономически 
растеж и качество на околната среда. С Договора от Лисабон съвсем неотдавна бе 
подчертано значението на услугите от общ интерес чрез изменения член 14 и новия 
протокол № 26 към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Услугите от общ интерес, независимо дали са предоставени от публични или от частни 
оператори, често не могат да бъдат предоставени при икономически приемливи 
условия без финансова подкрепа във вид на компенсация за обществена услуга. Тази 
компенсация е обхваната от правилата за държавните помощи от ДФЕС, доколкото 
тези услуги от общ интерес представляват икономическа дейност. Съдът на 
Европейските общности поясни през 2003 г., че тази компенсация за извършването на 
услуги от общ икономически интерес (УОИИ) представлява държавна помощ, освен 
ако не е строго ограничена до размера, който би бил необходим за компенсиране на 
ефективен оператор.  

Предоставянето на услуги от общ икономически интерес се различава значително сред 
държавите-членки. То се различава значително и между секторите и върху него оказват 
влияние технологичният и икономическият напредък и културните и обществените 
традиции. Следователно то се развива във времето.  

За да предостави правна сигурност на публичните органи и пазарните оператори при 
прилагането на правилата за държавните помощи в тази област, Комисията прие правни 
инструменти през 2005 г. — т. нар. пакет за УОИИ („пакета“). Пакетът изяснява 
обстоятелствата, при които държавната помощ, предоставена за финансиране на 
УОИИ, е съвместима с Договора. Оттогава насам Комисията прие редица решения в 
конкретни случаи. Тя предостави и допълнителни насоки чрез интерактивна 
информационна услуга (ИИУ)1 и набор от „често задавани въпроси“2, наскоро 
актуализирани и допълнително разширени в ръководство3. 

След като се припомнят основните елементи на настоящата правна рамка (раздел 2), в 
настоящия доклад се обобщава опитът на Комисията с прилагането на пакета за УОИИ 
в различни сектори от 2005 г. насам (раздел 3). Накрая в доклада се посочват основните 
въпроси, произтичащи от процедура за широка консултация, която включва изготвяне 

                                                 
1 Може да се намери тук: http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html. 
2 Работен документ на службите на Комисията SEC(2007) 1516 от 20 ноември 2007 г. „Често 

задавани въпроси във връзка с Решение на Комисията от 28 ноември 2005 г. относно 
прилагането на член 86, параграф 2 от Договора за ЕО държавната помощ във вид на 
компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 
извършването на услуги от общ икономически интерес, и Рамката на Общността за държавна 
помощ под формата на компенсация за обществена услуга“. 

3 Работен документ на службите на Комисията SEC(2010) 1545 от 7 декември 2010 г., 
Ръководство относно прилагането на правилата на ЕС относно държавна помощ, възлагане на 
обществени поръчки и вътрешния пазар към услуги от общ икономически интерес и по-
специално към социални услуги от общ интерес. 
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на доклад от държавите-членки, проведена през 2008 г. и 2009 г., и обща консултация 
със заинтересованите страни, проведена през 2010 г. (раздел 0). 

2. УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС И ПРАВИЛАТА НА ДОГОВОРА 
ОТНОСНО ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ 

2.1. Определяне на компенсацията за УОИИ като държавна помощ 

Съществува обща забрана за предоставяне на държавна помощ съгласно член 107, 
параграф 1 от ДФЕС, в който се предвижда, че: 

Освен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от 
държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, 
която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-
благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои 
стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с 
вътрешния пазар. 

Тази забрана за предоставяне на държавна помощ се прилага за услуги от общ интерес, 
доколкото същите включват осъществяването на икономически дейности от 
предприятие4. До обявяването на съдебното решение по делото Altmark5 през 2003 г. 
обаче не става напълно ясно дали предоставянето на компенсация от страна на 
публичен орган за извършването на УОИИ попада в обхвата на член 107, параграф 1 и 
следователно представлява държавна помощ. 

В решението по делото Altmark Съдът констатира, че в сферата на УОИИ 
компенсацията не е държавна помощ, ако само компенсира нетните разходи за 
осъществяването на тези задължения за предоставяне на обществена услуга Той обаче 
наложи също и строги условия, насочени към ограничаване на предоставената 
компенсация до разходите, които ефективният доставчик би поел при изпълнение на 
тези задължения. „Четирите критерия по делото Altmark“, които трябва да бъдат 
изпълнени, за да се докаже, че компенсацията за обществена услуга не представлява 
държавна помощ, са следните: 

• Първо, предприятието бенефициер трябва да бъде действително натоварено с 
изпълнението на задължения за обществена услуга и тези задължения трябва да 
бъдат ясно определени; 

• Второ, параметрите на базата за изчисляване на компенсацията трябва да са 
установени предварително по обективен и прозрачен начин, за да не се допусне 

                                                 
4 Понятието „икономическа дейност“ е определено от съдебната практика на Съда на Европейския 

съюз. В областта на правото на конкуренцията най-общо казано съгласно тази съдебна практика 
икономическата дейност е всяка дейност, която се състои в предлагане на стоки или услуги на 
пазара, независимо от правната форма, под която се извършва дейността. Вж. решение от 11 юли 
2006 г. по дело FENIN/Комисия, C-205/03 P, Recueil, стр. I-6295, точка 25. Относно понятията за 
икономическа активност и предприятие вж. също решение от 5 март 2009 г. по дело C-350/07 
Kattner Stahlbau, Recueil, I-1513. 

5 Решение от 24 юли 2003 г. по дело Altmark Trans GmbH и Regierungspräsidium 
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, Recueil, стр. I-7747. 
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предоставянето на икономическо предимство за предприятието получател, което да 
го постави в по-благоприятно положение спрямо предприятията конкуренти. 

• Трето, компенсацията не може да надхвърля необходимото за покриване изцяло или 
отчасти на разходите, направени при изпълнението на задълженията за обществена 
услуга, като се имат предвид свързаните с тях приходи, както и разумна печалба за 
изпълнението на тези задължения. 

• Четвърто, когато изборът на предприятие, което да бъде натоварено да изпълнява 
задължения за обществена услуга, в конкретен случай не е направен в рамките на 
процедура по възлагане на обществена поръчка, позволяваща да се избере 
кандидатът, който е в състояние да предоставя тези услуги на най-ниската цена за 
общността, равнището на необходимата компенсация трябва да бъде определено въз 
основа на анализ на разходите, които средно, добре управлявано предприятие и 
подходящо оборудвано, би направило, за да изпълни тези задължения, като има 
предвид свързаните с това приходи, както и разумна печалба за изпълнението на 
тези задължения. 

Съдилищата на Съюза се върнаха отново към въпроса за компенсацията за 
изпълнението на УОИИ няколко пъти след решението по делото Altmark. Например 
Общият съд поясни, че изключителната цел на четирите условия от делото Altmark е 
определянето на компенсацията като държавна помощ или не6, докато член 106, 
параграф 2 продължава да представлява основанието за съвместимостта на 
финансовата компенсация, която не отговаря на всички тези четири условия7. Той също 
така уточни, че четвъртото условие по делото Altmark изразява основната 
характеристика на компенсацията по Altmark в сравнение с компенсация, която се 
определя като държавна помощ, т.е. че компенсацията по делото Altmark трябва да бъде 
ограничена до разходите на ефективно предприятие (способно да спечели търг или 
средно, добре управлявано предприятие). С други думи компенсацията по делото 
Altmark е сумата, необходима за предоставянето на УОИИ, която представлява най-
ниските разходи за общността8. От друга страна, пакетът позволява държавна помощ за 
УОИИ за покриване на действителните разходи на предприятието, на което е 
възложено изпълнението на УОИИ, независимо от нивото му на ефективност9. 
Първоинстанционният съд също отхвърли обосновката, че решението по делото 
Altmark се отнася само до УОИИ, възложени след постановяване на решението10.  

Забраната за предоставяне на държавна помощ съгласно член 107 от ДФЕС не е 
абсолютна. В допълнение към условията, посочени в член 107, параграфи 2 и 3, които 
имат общо приложение, в член 106, параграф 2 от ДФЕС се предвижда специфично, 
ограничено изключение за УОИИ11. Съгласно член 106, параграф 2: 

Предприятията, които са натоварени с функцията да оказват услуги от общ 
икономически интерес или които имат характер на фискален монопол, се подчиняват 

                                                 
6 Решение по дело Т-354/05 TF1 [2009 г.] Recueil II-00471, точка 130. 
7 Ibidem, точка 135. 
8 Решение по дело T-289/03, BUPA срещу Комисията [2008 г.] Recueil, стр. II-81, точки 246 и 249.  
9 Съображение 11 и член 5, параграф 2 от Решението за УОИИ и и параграф 16 от рамката за 

УОИИ. 
10 Решение по дело T-289/03, BUPA срещу Комисията [2008 г.] Recueil, стр. II-81, точки 158 —160. 
11 Друга специална разпоредба за УОИИ в областта на сухопътния транспорт може да се намери в 

член 93 от ДФЕС. 
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на разпоредбите, съдържащи се в Договорите, и в частност на правилата на 
конкуренцията, доколкото прилагането на тези правила не препятства юридически 
или фактически изпълнението на специфичните задачи, които са им възложени. 
Развитието на търговията не трябва да се засяга до степен, която би била в 
противоречие с интересите на Съюза. 

Следователно не може да се определи веднъж завинаги какво точно е УОИИ и 
държавите-членки разполагат с широки възможности за преценка в това отношение. 
Съдът на Европейския съюз поясни обаче, че не всяка икономическа дейност може да 
се разглежда като УОИИ по смисъла на член 106, параграф 2 от ДФЕС. Наистина 
„дейността трябва бъде от общ икономически интерес със специални 
характеристики в сравнение с общия икономически интерес на други икономически 
дейности“12. В съответствие с тази съдебна практика Комисията вече подчерта в 
миналото, че УОИИ са икономически дейности, които държавите-членки подчиняват 
на определени задължения за предоставяне на обществена услуга по силата на 
критерий за общ интерес. Налагането на тези задължения се изисква, когато 
публичните органи смятат, че пазарните сили не предоставят такива услуги или не ги 
предоставят при условия, смятани за задоволителни13. Поради това, извън секторите, в 
които определянето на УОИИ е засегнато или ограничено по друг начин от правото на 
ЕС (например секторните директиви), свободата на държавите-членки да определят 
УОИИ подлежи на проверка от Комисията за наличие на явна грешка. Комисията 
упражнява тази компетентност под контрола на съдилищата на Съюза14.  

За разлика от това оценката дали дадена компенсация за обществена услуга отговаря на 
изискванията за съвместимост съгласно член 106, параграф 2 е въпрос от 
изключителната компетентност на Комисията (подлежаща на съдебен контрол от 
страна на Съда на Европейския съюз). От решението по делото Altmark стана ясно, че 
много от съществуващите компенсации за обществени услуги трябва да се разглеждат 
като държавна помощ, и вследствие на това държавите-членки и други заинтересовани 
страни поискаха насоки за това как да изготвят схеми за УОИИ в съответствие с 
правилата за държавните помощи и разяснения за това как Комисията ще извършва 
тази оценка на практика. Както бе споменато във въведението, Комисията отговори на 
това искане през 2005 г. с пакет от мерки („пакета“)15. 

                                                 
12 Решение по дело № С-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA/Siderurgica Gabrielli SpA 

[1991 г.], Recueil, стр. I-5889, точка 27; Решение по дело C-242/95, GT-Link A/S срещу De Danske 
Statsbaner (DSB) [1997 г.] Recueil, стр. I-4449, точка 53 и решение по дело C-266/96, Corsica 
Ferries France SA v Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova Coop. arl, Gruppo 
Ormeggiatori del Golfo di La Spezia Coop. arl and Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
[1998 г.] Recueil, стр. I-3949, точка 45. 

13 Съобщение за услугите от общ интерес в Европа от 2000 г., ОВ C 17, 19.1.2001 г., стр. 4-23, 
параграф 14. Вж. също приложение II от същото съобщение. Решение по дело T-289/03, BUPA 
срещу Комисията [2008 г.] Recueil, стр. II-81, точки 166, 169 и 172. 

14 Вж. решение от 15 юни 2005 г. по дело Fred Olsen/Комисия, T-17/02, Recueil, стр. II-2031; 
Решение по дело T-289/03 BUPA срещу Комисията [2008 г.] Recueil, стр. II-81, точка 13; 
Решение по дело Т-309/04, Gencor v Commission, [2008 г.] Recueil, стр. II-2935, точка 95. 

15 Също известен като „пакета Altmark“ или „пакета Monti-Kroes“. 
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2.2. Пакета 

Пакетът съдържа три инструмента, известни като решението за УОИИ16, рамката за 
УОИИ17 и директивата за прозрачността18. 

2.2.1. Решението за УОИИ 

Съгласно член 108, параграф 3 от Договора всяка държава-членка, която възнамерява 
да предостави държавна помощ, трябва да уведоми Комисията за помощта. 
Предложената помощ не трябва да се привежда в действие, докато Комисията не обяви 
решението си. 

За да се избегнат прекомерните административни тежести за помощи, които крият 
относително малък риск от нарушаване на конкуренцията, в решението за УОИИ се 
установяват обстоятелства, при които, по изключение от изискването в член 108, 
параграф 3 от Договора, за компенсацията за УОИИ не е необходимо да бъде отправено 
уведомление до Комисията. Решението за УОИИ се прилага за компенсация за УОИИ, 
предоставена на предприятия със среден годишен оборот преди облагане с данъци и с 
включени всички дейности от по-малко от 100 милиона EUR19 през последните две 
финансови години, предшестващи годината на възлагане на УОИИ, и които получават 
годишна компенсация за въпросната услуга по-малко от 30 милиона EUR. 

Прилагат се специфични прагове за въздушни и морски връзки към острови и за 
функционирането на пристанища и летища въз основа на броя пътници вместо въз 
основа на финансовите ограничения. Тези прагове могат да бъдат приложени като 
алтернатива на общия праг въз основа на оборота и размера на компенсацията. 
Решението за УОИИ не се прилага за сухопътния транспорт и радио- и телевизионното 
разпространение. Компенсацията, предоставяна на болници и на предприятия за 
социално настаняване, извършващи УОИИ, се ползва от освобождаването независимо 
от размера. 

За да се ползва от тези освобождавания обаче, компенсацията за обществена услуга за 
изпълнението на УОИИ трябва да съответства също на подробните условия, които са 
определени в членове 4, 5 и 6 от решението за УОИИ и които имат за цел да 
гарантират, че доставчикът на УОИИ не е свръхкомпенсиран.  

                                                 
16 Решение 842/2005/ЕО на Комисията от 28 ноември 2005 г. относно прилагането на член 86, 

параграф 2 от Договора за ЕО [понастоящем член 106, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз] за държавната помощ във вид на компенсация за 
обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на 
услуги от общ икономически интерес (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 67). 

17 Рамка на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги 
(OВ C 297, 29.11.2005 г., стр. 4). 

18 Директива 2005/81/ЕО на Комисията от 28 ноември 2005 г. за изменение на Директива 
80/723/ЕИО относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и 
публичните предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на някои 
предприятия, понастоящем кодифицирана като Директива 2006/111/ЕО на Комисията от 16 
ноември 2006 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и 
публичните предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на някои 
предприятия (ОВ L 318, 17.11.2006 г., стр. 17). 

19 В случая на кредитните институции прагът е общ баланс от 800 млн. EUR. 
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В член 4 от решението за УОИИ се предвижда УОИИ да бъдат възлагани на 
съответното предприятие чрез един или повече официални актове, определящи inter 
alia естеството и продължителността на задълженията за предоставяне на УОИИ, 
параметрите за изчисляване, контрол и преразглеждане на компенсацията, както и 
мерките за недопускане и възстановяване на евентуална свръхкомпенсация.  

Съгласно член 5 се изисква размерът на компенсацията да бъде ограничен до това, 
което е необходимо за покриване на разходите, направени при изпълнение на 
задълженията за предоставяне на УОИИ, като се отчитат съответните приходи и 
разумна печалба на собствения капитал, необходим за изпълнение на тези задължения. 
В него също така се обяснява как се изчисляват разходите, приходите и „разумната 
печалба“. 

Накрая, в член 6 се изисква от държавите-членки да извършват редовни проверки, за да 
се гарантира, че предприятията не получават компенсация, която надхвърля размера, 
определен в съответствие с член 5 (въпреки че разпоредбите позволяват прехвърлянето 
на ограничено количество от свръхкомпенсацията в следващата година, вместо да се 
изисква незабавното ѝ възстановяване). 

Следва да се отбележи, че тези условия за приложимост се основават на първите три 
критерия по делото Altmark, с малко повече подробности относно тяхното практическо 
приложение. Решението за УОИИ обаче не съдържа еквивалент на изискването от 
четвъртия критерий по делото Altmark по отношение на избора на доставчик на УОИИ 
чрез процедура за възлагане на обществена поръчка или чрез сравняване на неговите 
разходи с тези на типично добре управлявано предприятие. 

2.2.2. Рамката за УОИИ 

За онези държавни помощи под формата на компенсация за обществена услуга за 
изпълнението на УОИИ, които не отговарят на условията от решението за УОИИ, 
трябва да бъде изпратено уведомление до Комисията за индивидуална оценка на 
тяхната съвместимост. За тези помощи в рамката за УОИИ се установяват условията, 
при които те могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар.  

Условията за съвместимост, определени в рамката за УОИИ, са по същество същите 
като условията за приложимост, които се съдържат в членове 4,5 и 6 от решението за 
УОИИ20. Основната разлика между двата инструмента е свързана с освобождаването от 
задължението за уведомяване за планираната държавна помощ преди нейното 
прилагане. Компенсацията за УОИИ, която отговаря на тези условия и която попада в 
обхвата на праговите стойности от решението за УОИИ или се предоставя на болници 
или предприятия за социално жилищно настаняване за изпълнението на УОИИ, се 
счита за съвместима без необходимост от предварително изпращане на уведомление на 
Комисията. За разлика от това за компенсация за изпълнението на УОИИ, която 
отговаря на условията, но която не попада в обхвата на праговите стойности, които се 
съдържат в решението за УОИИ, трябва да се изпрати уведомление до Комисията, за да 
бъде обявена за съвместима. Рамката за УОИИ не се прилага за сухопътния, въздушния 

                                                 
20 Разпоредбите относно пренасянето при свръхкомпенсация в следващата година се различават 

малко, но принципите за редовни проверки с цел избягване на свръхкомпенсация и за 
ограничени възможности за пренасяне се прилагат както в решението за УОИИ, така и в рамката 
за УОИИ. 
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и морския транспорт и за радио- и телевизионното разпространение. Вместо това се 
прилагат специфични за сектора правила. 

2.2.3. Директивата за прозрачността 

В директивата за прозрачността във версията ѝ, която е в сила преди 2005 г., се изисква 
от операторите на обществени услуги да водят отделно счетоводство, от една страна за 
УОИИ, за които са получили държавна помощ, и за другите дейности от друга страна. 
Третият елемент от пакета за УОИИ се състои в изменение на директивата за 
прозрачността с цел предвиждане на изискване за отделно счетоводство за всички 
УОИИ, за които е получена финансова компенсация, платено от публичен орган, 
независимо от това дали тази компенсация представлява или не държавна помощ. 

3. ПРИЛАГАНЕ НА ПАКЕТА 

Решението по делото Altmark се прилага, за да се определи дали дадена компенсация за 
обществена услуга представлява държавна помощ независимо от съответния 
икономически сектор. Това не се отнася за оценяването на съвместимостта от 
Комисията, което зависи в редица случаи от спецификата на дадените сектори и от 
тяхната нормативна уредба. Следователно приложението по-долу на правилата за 
държавните помощи за УОИИ е представено по отношение на най-подходящите 
сектори. 

3.1. Транспорт 

3.1.1. Размер на сектора и структурни особености21 

С близо 500 милиарда EUR брутна добавена стойност (БДС) по базисни цени 
предоставянето на транспортни услуги (включително съхраняване, складиране и други 
спомагателни дейности) генерира около 4,6 % от общата БДС в ЕС-27 през 2007 г. Тази 
цифра включва само БДС на дружества, чиято основна дейност е предоставянето на 
транспортни (и свързани с транспорта) услуги; не са включени транспортните операции 
за собствена сметка. Като цяло транспортната индустрия съставлява 7 % от БВП в ЕС. 

През 2007 г. в сектора на транспортните услуги в ЕС-27 са заети повече от 9,2 милиона 
души, около 4,4 % от работната ръка като цяло. Почти две трети от тях (63 %) са 
работели в сухопътния транспорт (автомобилен, железопътен, вътрешни водни 
пътища), 2 % в морския транспорт, 5 % във въздушния транспорт и 30 % в помощни и 
спомагателни транспортни дейности (като обработка на товари, съхраняване и 
складиране, пътнически и транспортни агенции и туроператори). 

3.1.2. Регулаторна рамка и специфични за сектора правила за държавна помощ 

Държавите-членки изразходват значителни средства за предоставянето на УОИИ в 
транспортния сектор и за строителството, управлението и поддръжката на 
инфраструктура. В правото на Съюза действително се предвиждат редица механизми, 

                                                 
21 Европейска комисия, „Енергетика и транспорт на ЕС в цифри“, статистически справочник, 

2010 г., http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf 
Данните за размера на сектора, цитирани в този раздел и в следващите раздели, посветени на 
други сектори, включват и дейности, които не представляват УОИИ. 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf
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които позволяват и насърчават предоставянето на тези услуги. Държавите-членки 
трябва обаче да гарантират, че публичното финансиране съответства на приложимите 
правила и по-специално, че се избягва свръхкомпенсирането и нарушаването на 
конкуренцията. 

Регулаторната рамка и приложимите правила варират в зависимост от вида транспорт. 
При сухопътния транспорт налагането на задължения за предоставяне на обществена 
услуга подлежи на подробни секторни разпоредби. Рамката за УОИИ и решението за 
УОИИ не се прилагат за този сектор. За въздушния и морския транспорт само 
решението за УОИИ се прилага, но е допълнено от секторни правила и насоки. 

3.1.2.1. Сухопътен транспорт 

Член 106, параграф 2 от ДФЕС не се прилага за сухопътния транспорт. Вместо това в 
член 93 се предвижда, че „[с]ъвместими с Договорите са помощите, които отговарят 
на нуждата от координация на транспорта или които представляват компенсация за 
изпълнението на някои задължения, които са присъщи на понятието за публична 
услуга.“ Оттук следва, че решението за УОИИ и рамката за УОИИ не са приложими за 
сухопътния транспорт. 

Новият регламент относно обществените услуги за пътнически превоз, Регламент (ЕО) 
№ 1370/200722, влезе в сила на 3 декември 2009 г. В регламента се определят правилата, 
приложими към компенсациите за задължения за предоставяне на обществена услуга 
при за пътнически превоз. Държавите-членки отговарят за прилагането му към 
вътрешноводния пътнически превоз. До влизането в сила на тези нови правила 
Комисията прилагаше предишните правила за държавните помощи, съдържащи се в 
Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и 1107/70, за оценка на съвместимостта. В решенията на 
Съда по делото Altmark бе пояснено, че тези регламенти съдържат правила за 
съвместимостта на държавните помощи23. 

С Регламент 1370/2007 се налага задължението за сключване на договор за обществена 
услуга (с изключение на задълженията за обществени услуги, които целят установяване 
на тарифи за всички пътници или за някои категории пътници и които могат да 
подлежат и на общи правила). В него се прави разлика между договорите за 
обществени услуги, които са предмет на правилата за обществените поръчки, 
определени в Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, и концесиите за обществени услуги. 
Обикновено възлагането на договори за обществени услуги следва да се извършва чрез 
търг, но това не е задължително във всички случаи. Всички договори за обществени 
услуги и компенсации за общи правила за установяване на тарифи трябва да се 
сключват по начин, „който предотвратява свръхкомпенсиране“, но в тази обща 
разпоредба не се предвиждат допълнителни критерии за изчисляването на 
компенсацията. 

Относно нивото на компенсацията член 4 от регламента гласи, че „не е възможно 
изплащането на компенсация да надвиши сумата, необходима за покриване на нетния 
финансов ефект върху направените разходи и реализираните приходи при изпълнение 

                                                 
22 Регламент (EО) № 1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 

обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна 
на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1. 

23 Дело Altmark Trans, C-280/00 (посочено по-горе в бележка под линия 5), точка 95. 
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на задълженията за обществени услуги, като се отчитат приходите от тази 
дейност, които остават в оператора, и разумната печалба“. В допълнение, терминът 
„разумна печалба“ се определя в точка 6 от приложението като „степен на 
възвръщаемост на капитала, която е нормална за сектора в дадена държава-членка и 
отчита риска, или липсата на риск, на който е изложен операторът на обществени 
услуги вследствие намесата на обществения орган“. 

3.1.2.2. Въздушен транспорт 

По отношение на въздушния транспорт в Регламент (ЕО) № 1008/200824 („регламент за 
въздухоплавателни услуги“) се ограничават видовете маршрути, за които могат да 
бъдат наложени задължения за предоставяне на обществена услуга („ЗПОУ“) и се 
въвеждат строги процедури за налагането на ЗПОУ, особено по отношение на 
търговете. Важна особеност на ЗПОУ в сектора на въздушния транспорт е ясното 
разграничение между наложените задължения и изключителните концесии (със или без 
компенсация).  

В регламента за въздухоплавателни услуги се разграничават два етапа в разпределянето 
на ЗПОУ. На първо място, ЗПОУ могат да бъдат наложени за отделен въздушен 
маршрут. Второ, само когато нито един въздушен превозвач не изразява готовност да 
обслужи маршрута, държавата-членка може да ограничи достъпа до въздушния 
маршрут до един-единствен оператор, при условие че последният е избран чрез 
европейска тръжна процедура. Въпреки че не се изисква одобрението на Комисията, тя 
разполага с правомощията да проверява ЗПОУ и да ги спре с решение, ако не са в 
съответствие с регламента за въздухоплавателни услуги. Следователно Комисията 
трябва да бъде информирана за всеки етап на процедурата за ЗПОУ и ЗПОУ не могат да 
се изпълняват, преди Комисията да е публикувала уведомление за тяхното налагане и 
(когато е уместно) известие за търг в Официален вестник на Европейския съюз. 

Компенсацията за ЗПОУ може да бъде изплатена само на въздушни превозвачи, които 
са били избрани чрез тръжна процедура. В член 17, параграф 7 от регламента за 
въздухоплавателни услуги, се посочва, че „[и]зборът между представените оферти 
се прави възможно най-бързо, като се вземе под внимание адекватността на 
услугата, включително цените и условията, които могат да бъдат предложени на 
потребителите, както и стойността на компенсацията, която се изисква от 
засегнатата/ите държава-членка /държави-членки, ако има такава“. Така, когато 
договорът се възлага въз основа на най-ниската изисквана компенсация, спазването на 
регламента за въздухоплавателните услуги осигурява също така спазването на 
четвъртия критерий по делото Altmark25. Поради това, въпреки че решението за УОИИ 
(но не рамката за УОИИ) се прилага към въздушния транспорт, в много случаи 
компенсацията за ЗПОУ в сектора на въздушния транспорт може да не представлява 
държавна помощ. Остава обаче да се провери дали търгът води до предоставянето на 
услуги на най-ниски разходи за общността. В Насоките за въздухоплаването от 1994 г. 
се предвиждат правила за съвместимостта на компенсаторните плащания за УОИИ във 
въздушния транспорт. 

                                                 
24 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 

2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, 
ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3. 

25 Това обаче може да не е така за спешната процедура по член 16, параграф 12, когато въздушният 
превозвач е избран без открит търг. 
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Освен това в Насоките на Общността за финансирането на летища и за предоставянето 
на държавни първоначални помощи за авиокомпании, опериращи на регионални 
летища26, се предвижда, че някои икономически дейности, извършвани от летища, 
могат да се смятат за УОИИ. В „изключителни случаи“ цялостното управление на 
дадено летище може да се счита за УОИИ, напр. при летище „в изолирана област“. 

3.1.2.3. Морски транспорт 

Към морския транспорт се прилагат член 106, параграф 2 от ДФЕС и решението за 
УОИИ (макар и не рамката за УОИИ). Освен това други правила относно 
предоставянето на УОИИ в този сектор се съдържат в Регламент (ЕИО) № 3577/92 на 
Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно 
предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите-членки 
(морски каботаж)27. В член 4 от посочения регламент се урежда сключването на 
договори за обществени услуги и налагането на задължения за обществена услуга за 
предоставянето на каботажни услуги на корабоплавателни дружества, които участват в 
редовни услуги. В посочените насоки на Общността се признава възможността за 
държава-членка да наложи задължение за обществена услуга или да сключи договори 
за обществени услуги във връзка с международни транспортни услуги, когато това е 
необходимо, за да се отговори на императивни обществени транспортни нужди. 

По отношение на Регламент № 3577/92 Съдът на Европейския съюз установи, че в 
разпоредбите на член 1 и член 4 от посочения регламент се позволява предоставянето 
на редовни услуги за морски каботаж до островите, от тях и между тях да подлежи на 
предварително административно разрешение само ако : i) може да се докаже наличието 
на реална нужда от обществена услуга, произтичаща от неадекватността на редовните 
транспортни услуги в условията на свободна конкуренция; ii) може също да се докаже, 
че тази схема на предварително административно разрешение е необходима и 
пропорционална на преследваната цел; iii) тази схема се основава на обективни, 
недискриминационни критерии, които са предварително известни на засегнатите 
предприятия28. 

Освен това Комисията издаде редица съобщения, които се прилагат специално за 
морския транспорт, включително Съобщение на Комисията за предоставяне на насоки 
относно държавната помощ за дружествата за управление на кораби29, Съобщение на 
Комисията, съдържащо насоки относно държавната помощ, предоставяна в допълнение 
към финансовата помощ от Общността за създаването на морски магистрали30 и 
Насоките на Общността относно държавната помощ за морския транспорт31. 

                                                 
26 Съобщение на Комисията от 9 декември 2005 г. Насоки на Общността за финансирането на 

летища и за предоставянето на държавни първоначални помощи за авиокомпании, опериращи на 
регионални летища, OВ C 312, 9.12.2005 г., стр. 1. 

27 OВ L 364, 12.12.1992 г., стр.7. 
28 Решение по дело C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares 

(Analir) и др., [2001 г.] Recueil, стр. I-1271, точка 40. 
29 Съобщение на Комисията за предоставяне на насоки относно държавната помощ за дружествата 

за управление на кораби, ОВ C 132, 11.6.2009 г., стр. 6. 
30 Съобщение на Комисията съдържащо насоки относно държавната помощ, предоставяна в 

допълнение към финансовата помощ от Общността за създаването на морски магистрали, ОВ C 
317, 12.12.2008 г., стр. 10. 

31 Съобщение на Комисията С(2004)43, Общностни насоки за държавните помощи за морския 
транспорт, ОВ С 13, 17.1.2004 г., стр.3. 
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3.1.3. Практика на Комисията по вземане на решения 

При сухопътния транспорт за част от публичното финансиране на публични превози 
със сухопътен транспорт, извършвани в рамките на договор за обществена услуга, не се 
изпраща уведомление до Комисията или защото то не представлява държавна помощ, 
или защото е освободено от задължението за уведомяване. В тази област Комисията 
получава и разглежда голям брой жалби, както и някои уведомления за субсидии за 
местни и регионални автобусни превози, предимно насочени към договори, които са 
били възложени по начин, който не гарантира, че са предоставени на най-ниската цена 
за обществото. 

Комисията достигна до заключението, че новата датска система на намалени тарифи в 
полза на някои категории пътници, ползващи автобусни превози на дълги разстояния, 
включва държавна помощ, съвместима с общия пазар32. Целта на схемата е да 
гарантира предоставяне на адекватни транспортни услуги на групите с ниски доходи и 
като цяло да подпомогне обществения транспорт. Схемата ще спомогне и за 
създаването на хармонизирани условия за конкуренция между предприятията за 
железопътен транспорт, които вече получават компенсация за това, че предоставят 
сходни или по-високи намаления, както и между автобусните оператори на дълги 
разстояния. 

В съответствие с решението по делото Altmark Комисията обяви, че не представляват 
помощ компенсациите, предоставени от Landkreis Anhalt Bitterfeld в Германия за 
обществения автобусен транспорт33. Комисията достигна до заключението също така, 
че удължаването на компенсацията за обществени услуги в областта Wittenberg, 
свързани с допълването на съществуващите автобусни линии, не представлява 
държавна помощ34. Комисията също така разреши въз основа на Регламент (ЕО) № 
1370/2007, Регламент (ЕИО) № 1191/69 и Регламент (ЕИО) № 1107/70 компенсация за 
обществена услуга за автобусен транспорт, в три от случаите след откриването на 
официална процедура по разследване (Австрия — помощ за Postbus, C 16/2007, 
Германия - Verkehrsverbund Rhein Ruhr, C 58/2006, Чешката република — Южна 
Моравия, C 3 / 2008) и в един случай — без такава процедура (Малта — Нередовно 
автобусни линии, NN53/2006). Две други разследвания все още са висящи (Германия - 
Emsland, C 54/2007 и Чехия - C 17/2008, Usti nad Labem).  

В няколко случая, сред които се откроява делото DB Regio35, свързано с договор за 
обществена услуга между DB Regio и провинциите Берлин и Бранденбург, възникна 
въпросът как следва да се определя „разумната печалба“. Регламент 1370/2007 се 
позовава на сравнение със средните стойности за сектора, като се взема предвид рискът 
(или липсата на такъв) на конкретния договор. За съжаление, с оглед на много 
разнородните маржове на печалба в сектор, който е белязан от висок дефицит в 
миналото, подобно сравнение невинаги е еднозначно. По делото Landkreis Sachsen-

                                                 
32 Дело N 332/08, Компенсация на автобусни оператори на дълги разстояния за отстъпките, 

предостявани на определени групи пътници, ползващи автобусни услуги на дълги разстояния 
(ОВ C 46, 25.2.2009 г., стр. 8—9). 

33 Дело N 206/2009, Финансиране на услуги на обществения транспорт в региона на Anhalt-
Bitterfeld (ОВ C 255, 24.10.2009 г., стр. 4). 

34 Дело N 207/2009, Финансиране на транспортни услуги в региона на Wittenberg, (ОВ C 255, 
24.10.2009 г., стр. 4—5). 

35 Дело C 47/2007, Договор за обществена услуга на DB REGIO AG (ОВ C 35, 8.2.2008 г., стр. 13—
29). 



BG 13   BG 

Anhalt Комисията счете за разумна „печалба“ (да се разбира като марж на оборота) от 
5 %, а за държавна помощ C3/08 (ex NN 102/05)36 — Чешка република — Компенсации 
за обществена услуга за автобусните компании в Южна Моравия счете за разумна 
„печалба“ (да се разбира като марж на оборота) от 7,85 %. Печалбата също трябва да се 
разглежда в светлината на преобладаващите макроикономически условия, и най-вече 
инфлацията. Друг въпрос е подходящият избор на съответното съотношение на печалба 
(в Регламент 1370/07 се споменава „възвръщаемост на капитала“) и нивото на риска, 
който понася операторът (до голяма степен определен от условията по договора). 

Важно е да се отбележи, че в регламента допълнително се уточнява, че методът на 
компенсиране трябва да насърчава поддържането или развитието на ефективно 
управление от страна на оператора на обществени услуги и предоставянето на услуги за 
пътнически превоз с достатъчно високо качество. Това намери интересно приложение в 
дело C 41/200837 относно датските железници, където системата за компенсиране е 
проектирана така, че да стимулира бенефициера да увеличи продуктивността си. По 
това дело Комисията прие възвръщаемост на капитала от 6 %, която може да се 
увеличи при подобрения на продуктивността, но не повече от 12 % през всяка 
конкретна година и 10 % за всеки период от три години. Това също означава, че 
обратно на решението за УОИИ и рамката за УОИИ за публичните превози със 
сухопътен транспорт е налице изискването за ефективност. 

При въздушния транспорт, както е отбелязано по-горе, компенсацията за ЗПОУ може 
да бъде изплатена само на въздушни превозвачи, които са били избрани чрез тръжна 
процедура (освен когато се прилага извънредната процедура по член 16, параграф 12). 
Следователно (ако са налице достатъчно оференти и ако договорът е възложен на най-
ниската цена), компенсацията за ЗПОУ в сектора на въздушния транспорт отговаря на 
четвъртия критерия по делото Altmark и не може да представлява държавна помощ38. 
Във връзка с това някои държави-членки поставят под въпрос полезността на 
решението за УОИИ по отношение на съвместимостта на компенсацията за ЗПОУ във 
въздушния транспорт. 

В много случаи интересът към тези търгове е слаб и често бива получена само една 
оферта. Освен това спазването на регламента за въздухоплавателните услуги не отнема 
необходимостта за това държавата-членка да оцени съответствието с всяко от четирите 
условия по делото Altmark, които са кумулативни.  

В Комисията не е постъпило нито едно уведомление за ЗПОУ във въздушния транспорт 
според правилата за държавните помощи и само веднъж Комисията е приела решение 
за държавни помощи във връзка със ЗПОУ в сектора на въздушния транспорт 
(отрицателно решение по дело C79/200239 относно предоставяне на компенсация без 
търг от страна на Испания). 

                                                 
36 Дело C 3/2008, Компенсации за обществена услуга за автобусните компании в Южна Моравия 

(ОВ L 97, 14.4.2009 г.). 
37 Дело C 41/2008, Договори за обществена услуга между Датското правителство и „Dankse 

Statbaner“ (ОВ L 7, 11.1.2011 г., стр. 1—39). 
38 Съществено изключение е неотложната процедура по член 16, параграф 12, която позволява, в 

случай на неизпълнение от страна на обслужващата авиокомпания, държавата-членка да избере 
друга авиокомпания за срок до седем месеца, т.е. времето, необходимо за организиране на нова 
тръжна процедура. 

39 Дело C 79/2002, Air Cataluya (ОВ L 110, 30.4.2005 г., стр. 56—77). 
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До момента Комисията не е приела решение въз основа на разпоредбите за УОИИ от 
насоките за летищата, въпреки че те изглежда представляват относително ясна и 
благоприятна рамка за предоставяне на публично финансиране. Следва да се приеме, че 
такова публично финансиране не представлява държавна помощ, ако са изпълнени 
условията по делото Altmark. Дори ако се приеме, че представлява държавна помощ, 
това публично финансиране би могло да се счете за съвместимо с ДФЕС, ако са спазени 
критериите за съвместимост от член 106, параграф 2 от ДФЕС, както са развити в 
решението за УОИИ, като вследствие от това за финансирането ще трябва да се 
изпрати уведомление до Комисията. 

За морския транспорт на Комисията е известно, че решението за УОИИ се спазва, 
особено що се отнася до връзките с острови. След задълбочено разследване Комисията 
счете, че компенсацията, платена от френската държава на Société Nationale Maritime 
Corse-Méditerranée (SNCM), за изпълнение на задължения за предоставяне на 
обществена услуга през периода 1991—2001 г., е съвместима с вътрешния пазар40. Това 
решение е било оспорено пред Общия съд и делото е все още висящо41. 

Комисията взе окончателно решение по четири дела за УОИИ (по отношение на две 
държави-членки) в областта на морския транспорт. Едно от тези решения обаче беше 
отменено от Общия съд и делото е в процес на преразглеждане: 

• C 470/200442 — Италия — корабоплавателно дружество Tirrenia — отменено с 
Решение T-265/0443  

• N 62/200544 — Италия — contrat de service public sur une ligne maritime entre Frioul-
Vénétie-Julienne et Slovénie et Croatie 

• N 265/200645 — Италия — compensation de l'augmentation du coût du carburant dans le 
cadre d'OSP sur une ligne maritime entre Sicile et Iles Mineures 

• C 16/200846 — Обединеното кралство — Субсидии за CalMac и Northlink за морски 
транспортни услуги в Шотландия 

Решението на Комисията по дело C 16/2008 съдържа позовавания на рамката за УОИИ 
и в него се извършва оценка по аналогия. 

                                                 
40 Дело C 58/2002, Aide à la restructuration de la SNCM (ОВ L 225, 27.08.2009 г., стр. 180—237). 
41 Дело T-565/08, Corsica Ferries France SAS срещу Комисията, висящо. 
42 Дело C 470/2004, Италия — корабоплавателно дружество Tirrenia, отменено с решение на 

Първоинстанционния съд от 4 март 2009 г. по дело Tirrenia di Navigazione и други/Комисия, T-
265/04 (ОВ C 90, 18.4.2009 г., стр. 22). 

43 Дело T-265/04, Tirrenia di Navigazione и други/Комисия. 
44 Дело N 62/2005, contrat de service public sur une ligne maritime Frioul-Vénétie-Juliennes et Slovénie 

et Croatie (ОВ C 90, 25.4.2007 г., стр. 10). 
45 Дело N 265/2006, Aide au transport maritime-Società Ustica Lines e Società N.G.I. (ОВ C 196, 

24.8.2007 г., стр. 3). 
46 Дело C 16/2008, Държавна помощ за NorthLink и Calmac (ОВ C 126, 23.5.2008 г., стр. 16—42). 
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3.2. Енергетика 

3.2.1. Размер на сектора и структурни особености 

През 2006 г. са били регистрирани около 27 000 предприятия в електроенергийния и 
газовия сектор и в сектора за топлоенергия в ЕС-27, в които са били заети 1,2 милиона 
души. Заедно тези предприятия са генерирали оборот от 940 млрд. EUR (около 7 % от 
БВП на ЕС-27) и 200 млрд. EUR добавена стойност (3,5 % от добавената стойност на 
нефинансовата сфера на икономика на ЕС-27)47. 

Схематично представено веригите на газовия и електроенергийния сектор включват пет 
основни нива: 1) проучване и производство (на газ)/производство (на електроенергия); 
2) транспортиране чрез газопроводи с високо налягане / високоволтови електропроводи 
(пренос); 3) транспортиране чрез газопроводи с ниско налягане/нисковолтови 
електропроводи (разпределение); 4) продажба и закупуване на електроенергия или газ 
на пазари на едро (търговия на едро); 5) разпространение до крайните потребители 
(доставка на дребно). 

Транспортните дейности (т. е. пренос и разпределение) често се смятат за естествени 
монополи и поради това подлежат на специфични регулаторни мерки. За разлика от 
това директивите за либерализация на пазара за газ и електроенергия изискват 
производството, продажбата на едро и продажбата на дребно да бъдат отворени за 
конкуренцията. 

За момента пазарите за електроенергия и газ остават предимно национални. Комисията 
нееднократно е отбелязвала, че в тези сектори интеграцията на пазара все още е 
ограничена, както е видно от разликите в цените, регионалните монополи и 
запазващото се трансгранично претоварване между държавите-членки. Въпреки това 
трансграничните търговски потоци са значителни и се очаква да нараснат. Например 
през 2008 г. трансграничните потоци на електроенергия са възлизали на 18 % от 
общото вътрешно потребление в ЕС-2748. Налице е политически ангажимент на 
Европейския съвет от февруари 2011 г. за изграждането на вътрешния енергиен пазар 
от 2014 г. и Комисията предприе инициативи, насочени към премахване на все още 
съществуващото фрагментиране на пазара49. По отношение на природния газ, с 
намаляването на запасите в Европа се предприемат инициативи за разнообразяване на 
доставките, идващи извън ЕС, и за засилване на връзките между държавите-членки50. 

Преди либерализацията преобладаващият модел е бил моделът на вертикалната 
интеграция на производството/внос, транспорт и продажба на дребно. Либерализацията 
позволи ново навлизане в пазарите за производство, търговия на едро и продажба на 
дребно. Въпреки това тези пазари като цяло останаха сравнително концентрирани, 

                                                 
47 Справочници на Евростат, Ключови данни относно европейския бизнес със специален акцент 

върху рецесията, издание от 2010 г., стр. 34. 
48 Европейска комисия, Обсерватория на енергийния пазар, доклад от 2009 г., стр. 46. 
49 За да улесни интеграцията, Комисията прие през ноември 2010 г. съобщението „Приоритети за 

енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък — план за интегрирана европейска 
енергийна мрежа“, SEC (2010) 1395 окончателен 

50 Вж. Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 15.4.2008 г., Напредък в 
създаването на вътрешен пазар на природния газ и електроенергията, (COM(2008) 192, и 
решение на Комисията по дело N 594/2009, Помощ за Gaz-System S.A. за газопреносни мрежи в 
Полша (ОВ C 101, 20.4.2010 г., стр. 9)). 
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често със силна позиция, поддържана от утвърдените дружества. В първите години 
след либерализацията някои от утвърдените оператори разшириха значително 
дейността си в ЕС извън своите местни пазари, по-специално чрез придобивания.  

3.2.2. Правна уредба 

Първите директиви за електроенергията51 и газа52, приети съответно през 1996 г. и 
1998 г., премахнаха законовия монопол, като изискаха от държавите-членки постепенно 
да позволят на големите бизнес потребители да избират своите доставчици. С 
директивите бяха въведени също разпоредби, свързани с достъпа на трети страни до 
преносните и разпределителните мрежи. Освен това за вертикално интегрираните 
дружества чрез директивите бяха наложени минимално равнище на разделяне на 
дейността, свързана с мрежите, от другите дейности („отделяне“). В газовия сектор 
монополът върху вноса бе премахнат. 

Вторите директиви за електроенергията53 и газа54 засилиха тези разпоредби. По-
специално те предвиждаха пълното отваряне на пазарите на дребно на електроенергия 
и газ: чрез тях бе поставено изискване всички бизнес и битови потребители да имат 
право на избор, считано съответно от 1 юли 2004 г. и 1 юли 2007 г. По отношение на 
производството на електроенергия втората директива за електроенергията ограничава 
възможността да се прибягва до тръжни процедури за нова мощност до случаи, в които 
се предвижда дефицит в доставките на електроенергия и не се очаква пазарът 
самостоятелно да успее да се справи с него по подходящ начин. 

Считано от 3 март 2011 г., тези директиви ще бъдат заменени от третите директиви за 
електроенергията55 и газа56, като техните изисквания допълнително са засилени, 
например по отношение на изискванията за достъп на трети страни до мрежи и ролята 
на регулаторите на националния енергиен пазар. Чрез тях бяха също засилени 
правилата, свързани с отделянето на операторите на преносни системи. 

Двете директиви предвиждат възможността държавите-членки да налагат, в името на 
общия икономически интерес, задължения за предоставяне на обществена услуга, 
които могат да бъдат свързани със сигурността (включително сигурност на доставките), 
редовността, качеството и цената на доставките и опазването на околната среда 
(включително енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и опазване 
на климата). Директивите изискват тези задължения да бъдат ясно определени, 

                                                 
51 Директива 92/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. относно 

общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (ОВ L 27, 30.1.1997 г., стр. 20). 
52 Директива 98/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно общите 

правила за вътрешния пазар на природен газ (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр.1). 
53 Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юли 2003 г. относно общите 

правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО (ОВ L 176, 
15.7.2003 г., стр. 37). 

54 Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юли 2003 г. относно общите 
правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 98/30/ЕО (ОВ L 176, 
15.7.2003 г., стр. 57). 

55 Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите 
правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 
14.8.2009 г., стр. 55). 

56 Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите 
правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Текст от 
значение за ЕИП), OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94. 
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прозрачни, недискриминационни, проверими и трябва да гарантират равни условия на 
достъп за електроенергийните предприятия и предприятията за газ от ЕС до 
националните потребители. През 2010 г. Съдът на Европейския съюз прие решение 
относно тези разпоредби.57 Той предостави насоки по отношение на условията, при 
които държавите-членки могат да налагат задължения за обществена услуга, свързани с 
цените на дребно на газа.  

В допълнение в третата директива за електроенергията се поставя изискването 
държавите-членки да гарантират, че всички битови потребители на електроенергия се 
ползват от правото на универсална услуга, което представлява правото на получаване 
на електроенергия с определено качество в рамките на тяхната територия при разумни, 
лесно и ясно съпоставими, прозрачни и недискриминационни цени. Третата директива 
за електроенергията позволява на държавите-членки да разширят универсалната услуга 
до малки предприятия. За да осигурят предоставянето на универсална услуга, 
държавите-членки може да назначат „доставчик от последна инстанция“. 

Освен това в третата директива за електроенергията и третата директива за газа се 
изисква от държавите-членки да предприемат подходящи мерки за защита на крайните 
потребители и по-специално на уязвимите потребители. Държавите-членки трябва да 
определят понятието „уязвими потребители“, което може да се отнася до енергийната 
бедност и inter alia до забраната за изключване на електроенергия или газ на тези 
потребители в критични моменти. Освен това от държавите-членки се изисква да 
защитят крайните потребители в отдалечените райони. В третата директива за газа се 
предвижда, че държавите-членки могат да определят „доставчик от последна 
инстанция“ за потребителите, свързани към газовата система.  

Третата директива за електроенергията се отнася до финансовата компенсация, 
предоставена на електроенергийните предприятия за изпълнението на задължения за 
предоставяне на обществена услуга: в нея се изисква тази компенсация, както и 
всякакви възможни изключителни права, да бъдат предоставени по 
недискриминационен и прозрачен начин. Тези изисквания се съчетават с предвидените 
в пакета за УОИИ, който се прилага за компенсации за обществена услуга в 
електроенергийния сектор.  

3.2.3. Практика на Комисията по вземане на решения  

Комисията има ограничен опит по отношение на предоставянето на държавна помощ 
като компенсация за изпълнението на задължения за предоставяне на обществена 
услуга в електроенергийния и газовия сектор. Тя трябваше да се справи с много случаи 
на предоставяне на държавна помощ в енергийния сектор през последните години, но 
много малко от тях бяха свързани с компенсация за обществена услуга. 

                                                 
57 Дело C - 265/08 Federutility и други [2010 г.] Recueil, стр. I-0000. 
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След приемането на първата директива за електроенергията58 Комисията одобри пет 
схеми, включващи финансова компенсация, предоставена за изпълнението на 
задължения за предоставяне на обществена услуга, свързани с производството на 
електроенергия от местни горивни източници. В тези случаи Комисията счете, че 
въпросните задължения за предоставяне на обществена услуга съответстват на 
действителните УОИИ, оправдани по причина за сигурността на енергийните доставки, 
по-специално с оглед на конкретна разпоредба от директивите за електроенергията59. 
Тази разпоредба позволява на държавите-членки, с оглед на сигурността на доставките, 
да наредят да се издигне в приоритет диспечирането на производствени съоръжения, 
използващи местни първични енергийни горивни източници, без да се надхвърлят 15 % 
от цялата първична енергия, необходима за производство на електроенергията, 
потребявана в съответната държава-членка. В последния случай държавата-членка 
предостави подробни обяснения, които бяха разгледани като оправдаващи намесата. 

Комисията е направила и оценка на финансовата компенсация, планирана във връзка 
със задължението за предоставяне на обществена услуга, състоящо се във въвеждането 
в експлоатация на нови мощности за генериране на електроенергиен резерв60. В този 
случай държавата-членка е представила подробни доказателства, че тя би се изправила 
пред риск от нарушаване на доставките на електроенергия в определени моменти с 
върхови периоди и за необходимостта от резервен капацитет, който пазарът е малко 
вероятно самостоятелно да осигури.  

През последните години Комисията не е получавала уведомления за държавна помощ 
във връзка с компенсации за обществена услуга, свързана с универсалната услуга за 
електроенергия, със задълженията за предоставяне на обществена услуга за уязвими 
потребители или за потребители в отдалечени райони, или за доставчици от последна 
инстанция. Възможно обяснение за това е, че когато задълженията по УОИИ са 
възложени на утвърдените оператори, които при всички случаи са поддържали силна 
позиция на своя вътрешен пазар, засегнатата държава-членка може да реши, че не е 
необходима отделна финансова компенсация. В тези случаи утвърдените оператори 
могат да поддържат финансовото равновесие на дейностите си като цяло, въпреки че 
разходите за определени наложени им задължения за предоставяне на обществена 
услуга може да надвишават приходите, които те генерират. 

Прибягването до тръжни процедури, за да се вменят задължения за предоставяне на 
обществена услуга в електроенергийния и газовия сектор, изглежда е относително 
рядко. Например според Групата на европейските регулатори в областта на 
електроенергията и природния газ (ERGEG), официалната консултативна група към 
Комисията на регулаторите на националните енергийни пазари, доставчиците от 

                                                 
58 Дело NN 49/99, Разходи за преход към конкуренция (ОВ C 268, 22.9.2001 г., стр. 7); дело N 

6/A/2001, Задължения за обществени услуги, наложени на Съвета по електроснабдяване по 
отношение на производството на електроенергия от торф (ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 27); Дело N 
34/99, Компенсация за невъзвръщаеми разходи (ОВ C 5, 8.1.2002 г., стр. 2); дело C 7/2005, 
Тарифи за електроенергия (ОВ L 219, 24.8.2007 г., стр. 9); Компенсация за обществена услуга, 
свързана с механизъм за преференциално изпращане за местните въглищни електроцентрали 
(OВ C 312, 17.11.2010 г., стр. 5). 

59 Член 8, параграф 4 от третата директива за електроенергията, член 11, параграф 4 от втората 
директива за електроенергията и член 15, параграф 4 от третата директива за електроенергията. 
Трите разпоредби са идентични. 

60 Дело N 475/2003, Задължение за предоставяне на обществена услуга във връзка с нова мощност 
за производство на електроенергия с цел сигурност на доставките (ОВ C 34, 7.2.2004 г., стр. 8). 
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последна инстанция са най-често определяни от държавните органи и в половината от 
случаите утвърденият доставчик действа като „доставчик от последна инстанция“61. 

3.3. Услуги, свързани с водоползването и отпадъците 

3.3.1. Размер на сектора и структурни особености 

Общият оборот на предприятията, които развиват дейност в областта на 
предоставянето на услуги, свързани с околната среда (екоиндустрия) в ЕС-27, е бил 
319 млрд. EUR през 2008 г., което представлява 2,5 % от БВП на ЕС. Предприятията в 
ЕС, осъществяващи дейност в областта на околната среда, са създали около 3,4 
милиона преки работни места. Най-важните сектори по отношение на приходите 
категорично са управлението на отпадъците, водоснабдяването, управлението на 
отпадъчните води и рециклираните материали62. 

Предоставянето на услуги по водоснабдяване и управление на водите и отпадъците 
често е отговорност на местните държавни органи, които имат задължението да 
гарантират, че тези услуги са предоставени по задоволителен начин в рамките на 
техния географски район на компетентност. 

Това задължение често се изпълнява пряко от публични административни структури и 
предприятия или чрез възлагането на концесия за обществена услуга на частно 
предприятие, което изпълнява услугите съгласно условията и срока, посочени в 
договора за концесия. И в двата случая изключителните права, предоставени от 
държавните органи, често съпътстват изпълнението на услугата в географския район, 
така че конкуренцията на местно равнище, се осъществява по-често „за“ пазара (във 
връзка с избора на бенефициер на концесията), отколкото „на“ пазара.  

По този начин обхватът на съответния пазар на ниво директно предоставяне на 
услугата на домакинства и предприятия е тесен и ограничен до географския район на 
компетентност на местния държавен орган или в най-добрия случай до районите на 
няколко органа, които са се обединили в предоставянето на въпросните услуги. 
Въпреки това голяма част от секторите на третирането на отпадъци и пречистването на 
водите се управляват от многонационални дружества, както на местно равнище на 
предоставяне на услуги съгласно концесия, така и на следващи равнища, а услуги, като 
разделното събиране на отпадъците, осигуряването на система за освобождаване от 
задължения, услугите за рециклиране на отпадъци, могат да бъдат от национален 
мащаб или дори по-широкообхватни.  

3.3.2. Регулаторна рамка и специфични за сектора правила за държавна помощ 

Секторните директиви или регламенти на ЕС оставят известна свобода на преценка на 
държавите-членки по отношение на условията, съгласно които се извършва възлагането 
на услуги по управление на отпадъци и на услуги по водоснабдяване и пречистване на 
води в рамките на вътрешния пазар. Предоставянето на тези услуги обаче трябва да 

                                                 
61 ERGEG, Преглед на определенията за уязвим клиент, доставчик по подразбиране и доставчик от 

последна инстанция (Status review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and 
supplier of last resort), Реф.: E09-CEM-26-04, 16 юли 2009 г., стр. 31. 

62 ECORYS, Изследване на конкурентоспособността на екоиндурстрията на ЕС (Study on the 
Competitiveness of the EU Eco Industry), октомври 2009 г., намира се тук: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985. 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985
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отговаря на стандартите, определени в законодателството на ЕС в областта на околната 
среда по отношение на отпадъците и водата, а редица директиви предоставят също 
относително подробни правила, които са разширени до осъществяването на 
съответните услуги (напр. отпадъците от опаковки63, отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване64, излезлите от употреба превозни средства65 и директивите за 
батериите66). Тези секторни разпоредби не засягат прилагането на общите правила в 
областта на конкуренцията. 

Във връзка с прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС няма специфични правила 
за държавна помощ по отношение на тези сектори, различни от пакета. Както при 
всички сектори обаче се прилагат общите изключения от забраната за предоставяне на 
държавна помощ съгласно член 107, параграфи 2 и 3. В този контекст е предвидена 
конкретна разпоредба относно прилагането на член 107, параграф 3, буква в) в 
Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда67. В 
допълнение към общите принципи и критерии, следвани от Комисията, тези насоки 
съдържат по-подробни правила за дейностите по управление на отпадъците (глава 
3.1.9). Насоките предвиждат също правила за помощи, предназначени да увеличат 
нивото на защита на околната среда над стандартите на ЕС или при липсата на 
стандарти на ЕС (глава 3.1.1), които при подходящи обстоятелства може да се 
приложат към водоснабдяването и пречистването на отпадъчни води. Важно е да се 
отбележи, че в изпълнение на принципа „замърсителят плаща“ потребителските такси 
за водни услуги трябва да покриват икономическите разходи за услугите в изпълнение 
на Рамковата директива за водите. 

3.3.3. Практика на Комисията по вземане на решения 

След приемането на пакета през 2005 г. държавите-членки не са уведомявали 
Комисията за проекти за предоставяне на компенсация за извършването на УОИИ, 
свързани с отпадъците или водоползването, съгласно член 106, параграф 2 от Договора. 
Това може да се дължи отчасти на факта, че предоставените услуги често са с местен 
характер и поради това може да попаднат в обхвата на праговите стойности в 
решението за УОИИ. Когато обаче съответната местна зона е голям град или по-
обширна агломерация, обикновено съответните договори може да възлизат на десетки 
милиони евро на година. 

Услугите, свързани с отпадъците и водоснабдяването на домакинствата и 
предприятията, обикновено се изплащат чрез такси от крайния потребител и/или 
налози, които редовно биват коригирани — понякога автоматично в договора за 
концесия, ако услугите са предоставени от трети страна съгласно концесия — с цел 
покриване на разноските за предоставяне на услугата заедно с регулирана или дори 

                                                 
63 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно 

опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10). 
64 Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24). 
65 Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно 

излезлите от употреба превозни средства (ОВ L269, 21.10.2000 г., стр. 34). 
66 Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6.9.2006 г. относно батерии и 

акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО, (ОВ L 
266, 26.9.2006 г.). 

67 Насоки на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда (ОВ C 81, 
1.4.2008 г., стр. 1). 
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предварително определена печалба. В резултат на това може да няма допълнителна 
компенсация за УОИИ на доставчика на услуги в допълнение към приходите от 
потребителските такси, най-малкото ако договорите се изпълняват съгласно 
заплануваното. 

Когато услугите се предоставят от публични предприятия, финансовото подпомагане с 
публични средства може да бъде осъществено чрез увеличения на дяловия капитал или 
друго финансово участие на публични органи/акционери. Тази финансова подкрепа, 
освен ако не отговаря на условията, свързани с принципа на пазарния инвеститор, 
представлява de facto компенсация68 за УОИИ. Държавите-членки обаче не са 
уведомявали за подобен случай през последните пет години. 

3.4. Пощенски услуги 

3.4.1. Размер на сектора и структурни особености 

Като цяло пощенският сектор в ЕС, който включва доставките на писма, колетите и 
експресните услуги, получи общи приходи от около 94 млрд. EUR през 2007 г. (0,7 % 
от БВП на ЕС-27). Общата заетост в сектора в ЕС е била около 1,6 милиона през 
2006 г., представляваща 0,7 % от общата заетост в ЕС69.  

Дейността, свързана с доставките на писма, представлява най-големият сегмент с 56 % 
от приходите на сектора. Върху тази дейност обикновено е имало монопол. Въпреки 
наскоро предприетите стъпки за либерализация на пазара утвърдените национални 
пощенски служби, които са натоварени със задължението за предоставяне на 
универсална услуга, поддържат пазарен дял от над 95 %70. Същевременно тази дейност 
е най-зависима от замяна с други електронни форми на комуникация71 и се намира в 
очевиден упадък в по-голямата част от държавите-членки. 

Пазарите на доставки на колетни пратки и на експресни услуги, които заедно 
съставляват 44 % от приходите на сектора, са либерализирани в повечето държави-
членки от десетилетия. Тези пазари включват както международни участници — някои 
от които се притежават от утвърдени пощенски оператори в ЕС72 и други, които са 
независими или от страни извън ЕС73, а също така и местни оператори. Тази дейност се 
възползва от електронната търговия чрез доставката на стоки, поръчани по интернет 
(„интернет изпълнение“). 

                                                 
68 Правилата на Комисията, описващи задълженията на държавите-членки в областта на 

прилагането на принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика, са изложени в 
становището на Комисията относно прилагането на членове 92 и 93 от Договора за ЕИО към 
капиталовите участия на публичните органи, 1984 г., Бюлетин ЕО 91984, стр. 28—29, и 
допълнително разяснени в Съобщение относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС за 
дялови участия, и Съобщение, 1993 г., OВ C 307, 13.11.1993 г., стр. 3–14. 

69 Европейска комисия, Развитието на европейския пазар на пощенските услуги от 1997 г. насам, 
Доклад от ITA Consulting и Wiki Consult, август 2009 г., стр. 18. 

70 Пак там, стр. 19. 
71 Хибридните пощенски услуги обаче, при които цифровите данни се трансформират във 

физически писма в разпределителните печатни центрове, разположени в максимална близост до 
адресите на крайните получатели, представляват един от начините, по които електронната 
комуникация и доставката на писма по-скоро се допълват, отколкото заместват. 

72 Например: DHL (Deutsche Post), TNT (Нидерландия), GLS (Royal Mail, Обединеното кралство), 
DPD (La Poste France). 

73 Например UPS и Fedex 
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3.4.2. Регулаторна рамка и специфични за сектора правила за държавна помощ 

В миналото утвърдените пощенски оператори са предоставяли универсална услуга по 
доставяне на писма и колети на цялата територия на съответната държава-членка. 
Много утвърдени оператори са имали монопол върху определени дейности — в 
повечето случаи за писма до определено тегло и цена. Услугите, обхванати от 
монопола, са наричани „запазена област“, която постепенно е намалявала с времето. 
Обхватът на задължението за предоставяне на универсална услуга (ЗПУУ) винаги е бил 
по-широк от запазената област. По-специално ЗПУУ включва колетните услуги. В 
първата зелена книга за пощите през 1992 г. това е онагледено по следния начин: 

 Критерии за тегло/цена 

Универсално изискване 
(персонализирано/лично 
съобщение) 

Писма/пощенски 
картички 

(под монопол, 
постепенно 
намаляване на 
обхвата, след това 
премахнат) 

Писма извън монопола 
(по-високи цени/тегло) 

Универсално изискване 
(стоки/печатни издания) 

Колети и печатни издания 

(до определено тегло) 

 

Без универсално изискване 

Експресна поща 

По-тежки колети и печатни издания 

Обратни разписки 

 

 Запазена област  Незапазена област 

Утвърдените национални пощенски оператори и другите оператори винаги са 
предлагали услуги, които не са обхванати нито от изискванията за универсална услуга, 
нито от монопол. Тези услуги, наричани понякога търговски услуги, се предлагат в 
конкуренция с други оператори и включват редица експресни и колетни услуги. 

Чрез първата директива за пощенските услуги74 и втората директива за пощенските 
услуги75 постепенно беше намалена запазената област до стандарт (считано от 1 януари 
2006 г.) за единица с тегло под 50 g и с цена два пъти и половина по-ниска от основната 
тарифа. 

                                                 
74 Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно 

общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за 
подобряването на качеството на услугата (ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14). 

75 Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за 
изменение на Директива 97/67/ЕО относно по-нататъшното отваряне на пощенските услуги в 
Общността за конкуренция (ОВ L 176, 5.7.2002 г., стр. 21). 
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С третата директива за пощенските услуги76 бе отменен монополът върху писмата, като 
директивата влиза в сила между 2011 и 2013 г. в зависимост от държавата-членка, и се 
създава регулаторна рамка, която гарантира на гражданите универсална услуга, като в 
същото време се ограничава степента, до която държавите-членки могат да ограничават 
достъпа за икономическите оператори.  

Приложение I към третата директива за пощенските услуги е от особено значение с 
оглед на държавната помощ, тъй като определя нов метод за изчисляване на разходите, 
които могат да бъдат компенсирани. За разлика от рамката за УОИИ, която се основава 
на пълното разпределение на разходите, методологията от приложение I позволява 
компенсиране само на нетните разходи, които биха били избегнати при липса на 
задълженията за предоставяне на универсалната услуга, доколкото тези нетни разходи 
представляват несправедлива тежест за пощенския оператор. Директивата изисква 
оценка на услугата, която се предоставя, и на разходите, които доставчикът понася при 
липсата на възлагане на УОИИ. Тя предвижда също набор от различни начини за 
компенсиране на тези нетни разходи, когато представляват несправедлива тежест, като 
не всички от тях биха представлявали държавна помощ77. 

В това отношение следва да се отбележи, че директивата за пощенските услуги не се 
основава на член 107—109 от ДФЕС и поради това не може да въвежда дерогация от 
правилата за държавните помощи, а само създава допълнителни изисквания. За целите 
на оценката на държавните помощи обаче може да бъде от значение изпълнението на 
приложение I от директивата за пощенските услуги (по отношение на методологията за 
изчисляване на нетните разходи за универсалната пощенска услуга).  

3.4.3. Практика на Комисията по вземане на решения  

През последните пет години Комисията е взела 15 решения във връзка с пощенските 
оператори.  

По отношение на УОИИ в сектора на пощите практиката на Комисията за вземане на 
решения беше ръководена от следната тема: 

• доставчиците на ЗПУУ (утвърдени) не трябва да се поставят в по-благоприятно 
положение в конкурентните пазари чрез свръхкомпенсиране на разходите им за 
ЗПУУ или посредством други мерки. Икономически жизнеспособните пощенски 
услуги не трябва да се възползват от кръстосани субсидии78. Може обаче да се 

                                                 
76 Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за 

изменение на Директива 97/67/ЕО за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното 
изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността (ОВ L 52, 27.2.2008 г., стр. 3). 

77 Например директивата предоставя възможност за „механизъм за поделяне на нетните разходи за 
задълженията за универсална услуга между доставчици на услуги и/или ползватели“ като 
алтернатива на компенсацията чрез публични средства. Подобен механизъм може както да 
съответства, така и да не се вписва в определението за държавна помощ в зависимост от начина, 
по който е изготвен. 

78 Комисията предприе действия за прекратяване на неограничените гаранции в полза на 
утвърдените пощенски оператори, тъй като подобни мерки подобряват условията за 
финансиране на всичките техни дейности, включително конкурентните/търговските. Тя разгледа 
и доста специфичния въпрос за условията, при които логистичната помощ от страна на 
пощенския оператор към дъщерното му предприятие, осъществяващо дейност на търговските 
пазари, може да представлява помощ, ако за нея не е получено адекватно възнаграждение — вж. 
решение на Съда на ЕО от 3 юли 2003 г. по дело Chronopost/Ufex и други, C-83/01 P, C-83/01 P, 
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приеме, че целевото публично финансиране покрива (нетните) разходи за 
предоставянето на универсална услуга. Изчисляването на тези разходи е следвало до 
момента методологията от рамката за УОИИ, но това се промени с влизането в сила 
на третата директива за пощенските услуги на 1 януари 2011 г. (вж. по-горе). 

Комисията одобри значителна помощ за утвърдени пощенски оператори и за 
предоставянето на универсални услуги, например във Франция, Италия, Обединеното 
кралство, Швеция и Полша79. Освен това значителен брой случаи включват услуги, 
предоставени от утвърдените пощенски оператори, които попадат извън сектора на 
пощите, или мрежата от пощенски служби (за разлика от дейността по събирането и 
доставянето, обхваната от монопола). Такъв е случаят с Обединеното кралство, 
Ирландия, Швеция и някои случаи в Италия80.  

Важно е да се отбележи, че случаите, които са оценени до момента, включват само 
девет държави-членки. Много държави-членки разчитат на традиционния пощенски 
(върху писмата) монопол, за да финансират своите пощенски оператори. В 
действителност много пощенски оператори са били традиционно рентабилни и вместо 
да имат нужда от субсидии, някои дори са били източници на финансиране за своите 
правителства или са могли да използват печалбата, генерирана от високите цени на 
марките, за да разширят дейността си в други области.  

Може да се отбележи, че досега са приети само три отрицателни решения за държавни 
помощи81. В няколко други случая обаче Комисията изиска изменение на предложените 
мерки по време на фазата на уведомление, преди да ги одобри. Примери за това са 
мерките на Обединеното кралство в полза на Post Office Limited и мярката на Франция 
за пенсиите в полза на La Poste82. 

                                                                                                                                                         
C-93/01 P и C-94/01 P, Recueil, стр. I-06993; вж. също и решение 606:2010 на Комисията от 26 
януари 2010 г. по дело C 56/07, Garantie d'Etat illimitée - La Poste (ОВ L 274, 19.10.2010 г., стр. 
1—53). 

79 Дело C 43/2006, Пенсионна реформа в La Poste (ОВ L 63, 7.3.2008 г., стр. 16—43); дела NN 
24/2008 и C 47/1998, Poste Italianе (ОВ C 145, 11.6.2008 г., стр. 3); дела C 21/2005 и C 22/2005, 
Poczta Polska (ОВ C 33, 15.2.2007 г., стр. 9—10); дело N 642/05, Posten AB (ОВ C 291). 

80 Дело N 388/2007, Post Office Limited: Програма за преобразуване (ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр.2), 
дело N 642/05, Posten AB (ОВ C 291, 5.12.2007 г., стр. 1), дело N 650/2001, Уведомление за 
капиталова инжекция — An Post (ОВ C 43, 27.2.2007 г., стр. 1); дела NN 24/2008 и C 47/1998, 
Poste Italiane (ОВ C 145, 11.6.2008 г., стр. 3). 

81 Решение 2002/753/ЕО на Комисията от 19 юни 2002 г. относно мерките, приложени от 
Федерална Република Германия спрямо Deutsche Post AG (ОВ L 247, 14.9.2002 г., стр. 27—55), 
отменено от Общия съд на 1 юли 2008 г. (дело T-266/02), Deutsche Post/ Комисия, Recueil, стр. II-
01233; потвърдено от Съда на Европейския съюз в дело C-399/08, Deutsche Post/Комисия; 
Решение 2008/948/ЕО на Комисията от 23 юли 2008 г. относно държавна помощ, отпусната от 
Германия на DHL и летище Лайпциг/Хале (ОВ L 346, 23.12.2008 г., стр. 1—36), потвърдено с 
решение на Общия съд от 7 октомври 2010 г. (дело T-452/08, DHL/Комисия); Решение 
2009/178/ЕО на Комисията от 16 юли 2008 г. относно схема за държавна помощ, приведена в 
действие от Италия за предоставяне на възнаграждение по текущи сметки, депозирани от Poste 
Italiane в държавното съкровище (дело Poste Italiane SpA — BancoPosta, C 42/06, ОВ L 64, 
10.3.2009 г., стр. 4—44). 

82 Дело C 43/2006, réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’Etat rattachés à 
La Poste (ОВ L 63, 7. 3.2008 г., стр. 16—42; дело N 822/2006, Финансиране на задълженията на 
Post Office Limited (ОВ C 80, 13.4.2007 г., стр. 5). 
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3.5. Финансови услуги 

3.5.1. Размер на сектора и структурни особености 

Финансовото посредничество съставлява 5,7 % от БВП на ЕС-27 през 2009 г. Банковият 
сектор е отворен за конкуренция от много години83. Финансовите пазари вече са 
напълно либерализирани. Повечето банки изпълняват трансгранични операции. Що се 
отнася до обхвата на трансграничните операции на пазара на текущите сметки за 
потребители на дребно, трансакциите с международни разплащателни карти 
съставляват около 10 % от всички трансакции с разплащателни карти. Очаква се 
въвеждането на единната зона за плащания в евро (SEPA)84 да доведе до увеличаване на 
броя на трансграничните трансакции, тъй като гражданите ще имат възможност да 
използват една и съща сметка за трансгранични трансакции, вместо да използват 
няколко сметки в различни държави-членки от еврозоната. 

По отношение на УОИИ от особено значение е фактът, че една не съвсем малка част от 
гражданите на ЕС нямат достъп до основна разплащателна сметка85. Тази липса на 
достъп може да породи сериозни проблеми, свързани със социално изключване, тъй 
като достъпът до разплащателна сметка е нарастваща необходимост за ежедневните 
финансови трансакции, като получаването на заплата или на социални плащания, 
плащането на сметки и достъпа до други финансови услуги. 

3.5.2. Регулаторна рамка и специфични за сектора правила за държавна помощ 

Предоставянето на основни разплащателни сметки понастоящем не подлежи на 
никакво регламентиране на равнище ЕС86.  

                                                 
83 Вж. например решение от 21 септември 1988 г. по дело Van Eyke 267/86, Recueil, стр. 4769 и 

точка 23 от заключението на генералния адвокат; решение от 14 юли 1981 г. по дело Zuchner, 
C172/80, Recueil, стр. 2021. Вж. също и Директива 88/361/ЕИО на Съвета от 24 юни 1998 г. за 
прилагане на член 67 от Договора (ОВ L 178, 8.7.1988 г., стр. 5) и на втората Директива 
89/646/ЕИО на Съвета от 15 декември 1989 г. за съгласуване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, относно координирането на законодателните, нормативни и 
административни разпоредби относно достъпа до дейността на кредитните институции и 
упражняването ѝ и за изменение на Директива 77/80/ЕИО (ОВ L 386, 30.12.1989 г., стр. 1—13).  

84 SEPA е инициатива, създадена от европейската банкова индустрия, с цел да се гарантира, че 
трансграничните плащания са толкова лесни, ефикасни и защитени, колкото и вътрешните 
плащания в държавите-членки. Това позволява на всеки клиент (потребител, търговец, 
дружество) да извършва безкасови плащания в евро към който и да е получател, намиращ се в 
еврозоната, като използва същата банкова сметка и инструмент за разплащане при същите 
условия като в собствената си страна. SEPA обхваща кредитни преводи, директни дебити, както 
и плащания с карти. През декември 2010 г. Европейската комисия излезе с предложение за 
регламент за определяне на технически изисквания за кредитните преводи и директните дебити 
в евро, чрез който ще се предостави възможност за пълна миграция на съществуващите 
национални схеми за кредитни преводи и директни дебити към инструментите на SEPA.  

85 Последните данни показват, че средно 30 милиона възрастни в ЕС нямат банкова сметка. Това 
число включва както хората, които нямат банкова сметка по собствено желание, както и тези, 
които са в това положение против волята си. Вж. Работен документ на службите на Комисията 
от 6.10.2010 г. , Консултация относно достъпа до основна разплащателна сметка, 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_a
ccount_en.pdf  

86 Вж. Работен документ на службите на Комисията от 6.10.2010 г. Консултация относно достъпа 
до основна разплащателна сметка (посочен по-горе в бележка под линия 82). 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
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Няма специални насоки за държавна помощ за финансови услуги, които оказват 
въздействие при разглеждането на УОИИ. Рамката за УОИИ представлява основата за 
прилагане на правилата за УОИИ в сектора на финансовите услуги. 

3.5.3. Практика на Комисията по вземане на решения 

Комисията е разгледала 12 случая87, които включват УОИИ в сектора на финансовите 
услуги88. Два от тези случаи се разглеждат в момента89 и един е приключен с 
отрицателно решение90. От 10-те приключени случая само при един е приложена 
рамката за УОИИ от 2005 г91. 

Сложността на финансовите услуги е свързана с факта, че е много трудно да се 
определи правилният размер на разходите, приходите и разумната печалба, свързани с 
УОИИ. 

В тези случаи възниква важната задача, свързана с правилното разпределение на 
разходите към УОИИ. В повечето случаи при УОИИ се изисква от банката да 
предостави услуга, която тя иначе може би не би предоставила. Тези услуги се 
предоставят обикновено чрез обичайните разпределителни мрежи на банките. Освен 
това обичайните административни функции също се използват при УОИИ. 
Следователно правилното разпределение на разходите към УОИИ изисква определяне 
както на специфичните разходи, свързани с УОИИ, така и на съотношението на 
режийните разходи, които се разходват. Въпреки че този въпрос се отнася до всички 
УОИИ, сложните банкови операции заедно с факта, че УОИИ се предоставят 
обикновено в цялата страна, водят до това, че е необходимо да бъде анализирана 
структурата на разходите на цялата банка.  

                                                 
87 Дело N 642/2005, Държавни компенсации за Posten AB за предоставяне на основно плащане и 

услуги по разплащания в брой — Швеция (ОВ C 291/2007, 5.12.2007 г., стр. 5); дело N 749/2001, 
Posten AB джиро платежни услуги — Швеция (ОВ C 187, 7.8.2003 г., стр.9); дело N 514/2001, 
Универсални банкови услуги „Модернизация на британската система за изплащане на помощи 
и предоставяне на достъп до универсални банкови услуги чрез пощенските служби“— 
Обединеното кралство (ОВ C 186, 6.8.2003 г., стр. 17); дело N 252/2002, Възстановяване на 
градската мрежа на пощенските служби — Обединеното кралство (ОВ C 269, 8.11.2003 г., стр. 
22); Дело N 784/2002, Държавно финансиране на градските мрежи, за плащане на задължения 
и за връщане на заема за оборотния капитал на Post Office Limited — Обединеното кралство 
(ОВ C 269, 8.11.2003 г., стр. 23); дело N 244/03, Кредитен съюз — Предоставяне на достъп до 
основни финансови услуги — Шотландия; Дело C 42/2006, Poste Italiane - Banco Posta — 
Възнаграждение по текущи сметки, депозирани в държавата — Италия (ОВ L 290, 29.11.2006 
г., стр. 8. и ОВ L 64, 10.3.2009 г., стр. 4); дело C 49/2006, Poste Italiane — Banco Posta — Италия 
(относно пощенските спестовни книжки „libretti postali“ и пощенските спестовни сертификати 
„buoni fruttiferi postali“ (ОВ C 31, 13.2.2007 г., стр. 11 и ОВ L 189, 21.7.2009 г., стр. 3); дело C 
88/1997, Възможна държавна помощ за Crédit Mutuel чрез „сини книжки“ (livret bleu) — 
Франция (ОВ C 210, 1.9.2006 г., стр. 12—32); дело CP 280/2009, дело 531/2005, УОИИ, поверени 
на Banque Postale — Франция (ОВ C 21, 28.1.2006 г., стр. 2).  

88 Изключително или като банков елемент от по-голяма пощенска услуга УОИИ 
89 дело C 88/1997, Възможна държавна помощ за Crédit Mutuel чрез „сини книжки“ (livret bleu) 

(ОВ C 210, 1.9.2006 г., стр. 12—32); дело 531/2005, УОИИ, поверени на Banque Postale — 
Франция (ОВ C 21, 28.1.2006 г., стр. 2). 

90 Дело C 42/2006, Poste Italiane - Banco Posta — Възнаграждение по текущи сметки, депозирани в 
държавата — Италия (ОВ L 64, 10.3.2009 г., стр. 4). 

91 Дело N 642/2005, Държавни компенсации за Posten AB за предоставяне на основни услуги за 
разплащания и инструменти за пари в брой — Швеция (ОВ C 291/2007, 5.12.2007 г., стр. 5). 
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По отношение на приходите важна част от бизнес модела на банките е кръстосаната 
продажба, в смисъл че ако един клиент вече ползва продукт на банка, обичайната 
практика на банката е да се опита да продаде на този клиент друг продукт, за да 
генерира допълнителни приходи. Когато бъдат възложени УОИИ на банки, понякога те 
имат специалното или изключителното право да предоставят този продукт (например 
Banque Postale, Caisses d'Epargne и Crédit mutual бяха единствените три банки във 
Франция, на които бяха предоставени специални права да предлагат освободени от 
данъци спестовни влогове Livret A („спестовна книжка А“)). Като се има предвид 
тяхната обичайна бизнес стратегия, на практика те могат да продават допълнителни 
продукти на някои хора, които използват УОИИ, като по този начин генерират 
допълнителни приходи.  

В заключение, при финансовите УОИИ е трудно да се установи съответното ниво на 
позволената разумна печалба. На първо място, това е така, защото генерираните от 
банките маржове на печалба като цяло не представляват публична информация. На 
второ място отчитането на риска (или липсата на риск) е от съществено значение за 
определяне на правилния размер на разумната печалба. Когато на банката е изплатена 
такса за предоставянето на услуга, това може да се определи относително лесно. 
Въпреки това при хибридните системи, когато банката набира депозити като част от 
изпълнението на УОИИ, след което обаче ги инвестира на свой риск, изчисленията на 
съответната разумна печалба стават по-сложни. Това е сериозен проблем и в случаите в 
други сектори не се откриват достатъчни насоки. 

3.6. Обществена услуга радио- и телевизионно разпространение 

3.6.1. Размер на сектора и структурни особености 

Всяка държава-членка притежава един или повече обществени радио- и телевизионни 
разпространители, обикновено със силна позиция на пазара. Обществената услуга 
радио- и телевизионно разпространение, независимо от своето икономическо значение, 
се различава от обществените услуги, в който и да било друг икономически сектор. Не 
съществува друга услуга, която едновременно да е достъпна за толкова голяма част от 
населението и да му предоставя толкова много информация и съдържание и по този 
начин да отразява и влияе както на личното, така и на общественото мнение.  

Особената роля на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение се 
подчертава в Протокол 29 за публичното радиоразпръскване в държавите-членки, 
приложен към ДЕС и към ДФЕС. Протоколът, в който, след като се взема предвид 
фактът, че „публичното радиоразпръскване в държавите-членки е пряко свързано с 
демократичните, социалните и културните потребности на всяко общество, както и 
с необходимостта от запазването на плурализма в медиите“, се уточнява, че 
„разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност не накърняват 
компетентността на държавите-членки да финансират публичното 
радиоразпръскване, доколкото такова финансиране се предоставя на структурите за 
радиоразпръскване за изпълнение на мисията за обществена услуга така, както им е 
възложена, определена и организирана от всяка държава-членка и доколкото това 
финансиране не засяга условията за търговия и конкуренцията в Общността до 
степен, която би противоречала на общия интерес, като се държи сметка за това 
как се изпълнява възложената мисия за тази обществена услуга“. 
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3.6.2. Регулаторна рамка и специфични за сектора правила за държавна помощ 

В съобщението на Комисията относно прилагане на правилата за държавните помощи 
по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение от 
2009 г. и предшестващия го текст от 2001 г.92 се взема предвид, че обществената услуга 
радио- и телевизионно разпространение, въпреки че има очевидно икономическо 
значение, не е сравнима с обществените услуги в който и да било друг икономически 
сектор. Основните разпоредби на съобщението включват засилен акцент върху 
отчетността и ефективния контрол на национално равнище, включително прозрачна 
оценка на общото въздействие на обществено финансираните нови медийни услуги 
(предварителна оценка на значимите нови услуги, които обществените радио- и 
телевизионни разпространители са стартирали), контрол на свръхкомпенсирането и 
наблюдение на мисията за обществена услуга. Съобщението не позволява 
същевременно прилагане и рамката за УОИИ по отношение на обществените радио- и 
телевизионни разпространители. 

3.6.3. Практика на Комисията по вземане на решения 

След приемането на пакета през 2005 г. Комисията направи оценка на мерките за 
държавна помощ в полза на обществената услуга радио- и телевизионно 
разпространение за 16 случая за държавна помощ. Случаите не бяха оценени съгласно 
пакета, а въз основа на съобщенията за радио- и телевизионно разпространение. Сред 
основните въпроси по тези случаи бяха възлагането на мисия за обществена услуга на 
разпространителя, правото на разпространителите да предлагат нови аудиовизуални 
услуги и подходящите механизми за избягване на свръхкомпенсацията. По принцип в 
тези случаи ефективността не се взема предвид. 

Бъдещото развитие на техническите платформи може да доведе до засилен акцент 
върху предварителната оценка на значителни нови услуги, както беше посочено в 
раздел 3.6.2 по-горе. Трябва да се отбележи обаче, че отговорността за извършването на 
тази проверка е основно на държавите-членки. 

3.7. Широколентов достъп 

3.7.1. Размер на сектора и структурни особености 

Секторът на ИКТ генерира пряко 5 % от европейския БВП, като обемът на съответния 
пазар е 660 млрд. EUR годишно93. Телекомуникационният сектор съставлява 52 % от 
тази сума. Много участници, различни по размер, се конкурират помежду си и по-
специално с предишните утвърдени оператори с държавно монополно положение. 

                                                 
92 Съобщение на Комисията относно прилагане на правилата за държавните помощи по отношение 

на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение, ОВ C 257, 27.10.2009 г., стр. 
1—14; Съобщение на Комисията относно прилагане на правилата за държавните помощи по 
отношение на радио- и телевизионно разпространение, ОВ C 320, 15.11.2001 г., стр. 5—11. 

93 Съобщение на Комисията от 26 август 2010 г. — Програма в областта на цифровите технологии 
за Европа („Digital Agenda for Europe“), COM(2010) 245, окончателен, стр. 4. 
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3.7.2. Регулаторна рамка и специфични за сектора правила за държавна помощ 

В Директива 2002/21/ЕО („рамкова директива“)94 се предвижда разделянето на 
сметките за обществените съобщителни мрежи/доставчиците на услуги, които 
притежават специални или изключителни права за предоставяне на услуги в сектори, 
различни от този на електронните комуникации, в същата или в друга държава-членка. 
Освен това в Директива 2002/22/ЕО („директива за универсалната услуга“)95 на 
държавите-членки се предоставя възможността да определят при определени 
обстоятелства доставчик на универсалната услуга със задължение за предоставяне на 
връзки към обществената съобщителна мрежа и с механизъм за компенсиране на 
определените нетни разходи, произтичащи от това задължение, при прозрачни условия, 
с публични средства или от специфичен за сектора фонд. Освен това в директивата за 
универсалната услуга се предвижда възможността да се предоставят допълнителни 
обществени услуги извън обхвата на универсалната услуга, определена на равнище ЕС 
за телекомите, но при такива обстоятелства не могат да се предвиждат механизми за 
компенсации за отделни предприятия96.  

Насоките на Общността относно прилагането на правилата за държавните помощи във 
връзка с бързото разгръщане на широколентовите мрежи97 съдържат конкретни 
разпоредби, свързани с разгръщането на основния широколентов достъп и на мрежите 
за достъп от следващо поколение с държавна подкрепа в области, в които операторите 
не инвестират. В този случай помощта често не се предоставя като компенсация за 
обществена услуга, а като секторна инвестиционна помощ съгласно член 107, параграф 
3, буква в) от Договора. Компенсацията за обществена услуга обаче може да се счита за 
съвместима с член 106, параграф 2, когато са изпълнени общите условия.  

3.7.3. Практика на Комисията по вземане на решения 

Само в няколко от случаите системата, която подпомага широколентовите услуги, беше 
определена като УОИИ. В три от случаите98 това доведе до решение за неналичие на 
помощ (изпълнени критерии по делото Altmark), от които само третият беше приет след 
пакета. В един от случаите99 помощта беше определена като съвместима в съответствие 
с рамката за УОИИ. 

Разгледаните до момента случаи са с акцент най-вече върху установяването на 
съответствие на въпросните тръжни процедури с четвъртия критерий по делото Altmark 
и върху определянето на широколентовите услуги като УОИИ. Може обаче да се 

                                                 
94 Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата 

регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 
33—50). 

95 Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно 
универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни 
мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51—77). 

96 Член 32 от директивата за универсалната услуга. 
97 Съобщение на Комисията — Насоки на Общността относно прилагането на правилата за 

държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи (ОВ C 235, 
30.9.2009 г., стр. 7). 

98 Дело N 382/2004, Haut débit en Limousin — DORSAL (ОВ C 230, 20.9.2005 г., стр.6—7); дело N 
381/2004, Haut débit en Pyrénees-Atlantiques (ОВ C 162, 2.7.2005 г., стр. 5—6); дело N 331/2008, 
Réseau à très haut débit en Hauts-de-Seine (ОВ C 256, 23.9.2010 г., стр. 1). 

99 Дело N 196/2010, Създаване на устойчива инфраструктура, позволяваща широколентова 
интернет връзка на цялата територия на Естония (Проект EstWin). 
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очаква, че оценката на държавната помощ за разгръщането на широколентов достъп 
съгласно член 106, параграф 2 от ДФЕС ще продължи да бъде по-скоро изключение 
отколкото правило в бъдеще. 

3.8. Здравеопазване 

3.8.1. Размер на сектора и структурни особености 

Здравеопазването е една много важна област, както по отношение на субективното 
значение за населението, така и по отношение на публичните разходи, които 
съставляват от 6 до 10 % от БВП на държавите от ЕС100. 

В ЕС съществуват два основни вида системи за здравеопазване: 

• национални здравни услуги (НЗУ): Тези услуги се финансират от данъци и 
функционират в съответствие със системата за обезщетения в натура. Няколко 
държави-членки въведоха НЗУ, включително в частност Обединеното кралство, 
Италия, Испания и Португалия. 

• социално-осигурителни системи: Тези системи се основават на задължителното 
осигуряване, според което всички граждани или специфични групи от хора са 
задължени да се обвържат със здравноосигурителен фонд. 

В сектора на здравеопазването могат да се различат три пазара: 

• здравни услуги: болнични и извънболнични медицински услуги. 

• стоки, свързани със здравето: фармацевтична промишленост, аптеки и други здравни 
стоки. 

• здравно осигуряване: финансиране на предоставянето на здравни услуги/стоки, 
свързани със здравето, и професионално осигуряване за специалистите в 
медицинския сектор.  

На пазара на здравните услуги се наблюдава постепенно развитие на реално действащ 
вътрешен пазар за здравни услуги: относително малък, но нарастващ брой предприятия 
предоставят здравни услуги в повече от една държава в Европа.  

На пазара на частното осигуряване изглежда, че съществува с едно или две изключения 
ясно разделение между държавите-членки от ЕС-15 и ЕС-12 във връзка с развитието на 
пазара и обществения дебат относно частното здравно осигуряване. Пазарите в ЕС-15 
са с тенденция да се разрастват, да са по-разнообразни от гледна точка на ролята си и са 
доминирани или са били доминирани от взаимоспомагателни дружества. За разлика от 
тях пазарите в много от държавите в ЕС-12 са се развили трудно, изпълняват главно 
допълваща роля и понякога имат изключително търговски характер. 

По отношение на разходите делът на частното здравно осигуряване спрямо общите 
разходи за здравеопазване в Европейския съюз е незначителен. Той представлява по-
малко от 5 % от общите разходи за здравеопазване в две трети от държавите-членки, 

                                                 
100 Евростат, Електронна енциклопедия: Разходи за здравеопазване, април 2008 г. 
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въпреки че има по-значителна роля в Словения (13,1 %), Франция (12,8 %) и Германия 
(9,3 %)101. 

3.8.2. Правна уредба 

Няма специфични правила за държавна помощ по отношение на сектора на 
здравеопазването. Съгласно решението за УОИИ обаче помощта за болниците е 
освободена от задължението за уведомяване независимо от размера на компенсацията, 
при условие че са спазени условията на решението за УОИИ (вж. раздел 2.2 по-горе). 

Други свързани с това законодателни актове на ЕС включват  

• през 2006 г. Съветът прие съобщение относно общите ценности и принципи на 
системите за здравеопазване на държавите-членки и отбеляза, че универсалността е 
споделена ценност: достъпът до здравеопазване не следва да бъде отказван и трябва 
да бъде гарантиран за всички. В своята здравна стратегия, приета през 2007 г., 
Комисията подчерта значението на универсалното покритие102. 

• Съгласно третата директива за застраховането, различно от животозастраховането, 
от 2008 г., правителствата вече не могат да оказват въздействие върху структурата на 
пазара103.  

3.8.3. Практика на Комисията по вземане на решения  

Здравни услуги: Комисията разглежда предимно жалби от частни клиники относно 
помощ за обществени болници104. Изглежда че жалбите са свързани основно с 
преференциално третиране в полза на обществените болници, въпреки че от гледна 
точка на жалбоподателите и частните, и обществените болници са натоварени с 
еднакви задължения по УОИИ. По-конкретно жалбите са свързани с: 

• липсата на прозрачност на възлаганията и на сметките на обществените болници,  

• евентуалното наличие на свръхкомпенсация без реална проверка от държавата, както 
и 

• потенциалните кръстосани субсидии за търговски дейности с обществени средства. 

                                                 
101 Европейска комисия: Частно здравно осигуряване в Европейския съюз: окончателен доклад, 

изготвен за Европейската комисия“, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и 
равни възможности“, 24.6.2009 г., стр. 6. 

102 Заключения на Съвета относно общите ценности и принципи на системите на здравеопазване в 
ЕС, 2733-о заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 
въпроси, Люксембург, 1—2 юни 2006 г. Бяла книга на Комисията COM(2007) 630 от 23 
октомври 2007 г., Заедно за здраве: стратегически подход за ЕС 2008—2013 г. 

103 Директива 2008/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на 
Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от 
животозастраховането, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на 
Комисията (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 69—70). 

104 Дело NN 54/2009, Association bruxelloise des institutions des soins de santé privées asbl (ABISSP) vs. 
Belgique (OВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 1). 
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Прозрачността на възлаганията и сметките е важен въпрос за болничния сектор, защото 
често се случва обществените болници да получават повече помощ от частните 
болници. Трябва да бъде ясно документирано кои допълнителни услуги се предоставят 
от обществените болници, които оправдават по-високата компенсация.  

Следва да се отбележи, че някои от тези жалби изглежда са вследствие на неразбиране 
на изискванията на решението за УОИИ. Частните жалбоподатели често считат, че 
всички доставчици на здравни услуги следва да се третират еднакво и че не е възможно 
на един доставчик да бъдат възложени повече задължения за обществени услуги, 
отколкото на друг. Освен това те твърдят, че не е възможно да бъдат компенсирани 
неефективните доставчици. 

Частно здравно осигуряване: случаите, оценени от Комисията, се отнасят главно за 
прилаганите към частните здравноосигурителни фондове схеми за изравняване на 
риска, например в Нидерландия (2006 г.) и Ирландия (2006 г.)105. Схемите за 
изравняване на риска са пряка интервенция, която обикновено включва финансови 
трансфери от осигурителни фондове с ниски рискове към осигурителни фондове с 
високи рискове. Те представляват съществен компонент на пазарите за здравно 
осигуряване с отворено присъединяване и единна тарифна система, когато са въведени, 
за да гарантират достъп до здравно осигуряване и справедлива конкуренция между 
осигурителните фондове. Мерките за изравняване на риска имат за цел да понижат 
стимулите на осигурителните фондове за конкуриране чрез подбор на риска и да ги 
стимулират да се конкурират на базата на цената и качеството. В решението по делото 
BUPA бе установено, че тези финансови трансфери могат да представляват 
компенсации за УОИИ106. 

3.9. Социални услуги, организирани от местни органи  

3.9.1. Размер на сектора и структурни особености 

Както бе описано в Съобщението на Комисията относно прилагането на Лисабонската 
програма на Общността: социални услуги от общ интерес в Европейския съюз107 
„социалните услуги включват законно установените и допълнителните схеми за 
социална сигурност, организирани по различни начини (взаимни или професионални 
организации), както и други основни услуги, които пряко се предоставят на лицата и 
които имат превантивна роля и роля за социално сближаване, като услуги за социално 
подпомагане, услуги за намиране на работа и обучение, социално жилищно 
настаняване, грижи за децата и услуги за дългосрочни грижи“. 

Статистическите данни за социалните услуги често се обединяват с тези за здравните 
услуги и конкретната информация за различните подсектори е оскъдна108. Здравните и 
социалните услуги заедно генерират около 5 % от общата икономическа продукция в 

                                                 
105 Дело N 214/2010, Risicovereveningssysteem voor Nederlandse zorgverzekeraars (ОВ C 333, 

10.12.2010 г., стр. 3); дело N 46/2003, Схема за изравняване на риска на пазара за здравното 
застраховане в Ирландия (ОВ C 186, 6.8.2003 г., стр. 16). 

106 Решение на Първоинстанционния съд от 12 февруари 2008 г. по дело BUPA/Комисия, T-289/03 
(посочено по-горе в бележка под линия 8).  

107 Съобщение на Комисията – Изпълнение на Лисабонската програма на Общността: социални 
услуги от общ интерес в Европейския съюз“, COM(2006)177 окончателен, 26 април 2006 г. 

108 Вж. глава 1 от Работен документ на службите на Комисията SEC(2010) 1284) от 22 октомври 
2010 г. — Втори двугодишен доклад относно социалните услуги от общ интерес. 
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ЕС-27 и предоставят 21,4 милиона работни места, като равнището на заетост в сектора 
е равно на 10 %. Освен това, както е разяснено по-подробно по-долу, две важни услуги 
— дългосрочните грижи и социалното жилищно настаняване —съставляват повече от 
2 % от БВП в някои държави-членки109. 

В зависимост от държавата-членка социалните услуги се предоставят изцяло от 
публични администрации или в комбинация от частни и публични доставчици. В някои 
държави вече има развит пазар за дългосрочни грижи, в който публичните и частните 
оператори се конкурират помежду си. 

Социалните услуги се предоставят основно на местно равнище от малки оператори с 
възлагане от публични органи. В някои сфери обаче са представени големи доставчици 
на услуги с дъщерни предприятия в няколко държави-членки. 

3.9.2. Дългосрочни грижи 

Дългосрочните грижи за възрастни хора се предоставят под различни форми в Европа: 
те включват услугите, предоставяни в институционални заведения за дългосрочен 
престой („услуги за дългосрочни грижи в домове“), услугите, предоставяни в центрове 
за полагане на дневни грижи и други заведения на местно равнище („услуги за 
дългосрочни грижи на местно равнище“), и услугите, предоставяни в домовете на 
хората („грижи в домашни условия“). Наличността на услугите в Европа също варира 
значително от скандинавските държави, в които много се разчита на услуги за 
официално предоставяне на грижи, до други части на Европа, като Португалия, 
Испания и Гърция, в които традиционно се разчита членовете на семейството да 
предоставят грижи и в които предоставянето на услуги за дългосрочни грижи остава 
слабо. 

Дългосрочните грижи съставляват между 1 и 20 % от общите разходи за здравеопазване 
на държавите-членки. Това означава, че няколко държави-членки (включително 
Германия, Франция, Дания и Белгия) изразходват между 1 и 2 % от БВП за 
дългосрочни грижи. В резултат от застаряването на населението се очаква този процент 
да се увеличи значително във всички държави-членки110.  

3.9.3. Образование и грижи в ранна детска възраст 

Повечето държави в Европа са въвели отделни правила и администрация за грижите и 
за образованието в ранна детска възраст, въпреки че има значително припокриване на 
двата вида услуги. 

3.9.4. Услуги по наемане и предоставяне на работна сила 

Услугите в сферата на заетостта в Европа значително са се променили през последното 
десетилетие. Налице бе промяна към сливане на предоставянето на пасивни и активни 
услуги въз основа на модел на правата и задълженията, при който се очаква повече от 
потребителите на тези услуги, както и от самите услуги111. Вероятно най-голямата 
промяна се състои в нарастващото участие на частните доставчици на услуги, поне за 

                                                 
109 Вж. глави 3.9.2 Дългосрочни грижи и 3.9.5 Социално жилищно настаняване. 
110 Евростат, „Разходи за здравеопазване“, Данни на фокус, 26/2008, стр. 1. 
111 Вж. раздел 2.1.3 от Втория двугодишен доклад относно социалните услуги от общ интерес. 
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някои услуги в сферата на заетостта, както все повече изнасяне на услугите и 
подизпълнение от публични към частни оператори по отношение на определени 
функции. 

3.9.5. Социално жилищно настаняване 

В Европа социалното жилищно настаняване включва развитието, отдаването под 
наем/продажбата и поддръжката на жилища на достъпни цени, а също и тяхното 
разпределение и управление, което може да включва също управлението на жилищни 
комплекси и квартали. Управлението на социалното жилищно настаняване може да 
включва все повече социални аспекти: например услугите за полагане на грижи се 
включват в програми за жилищно настаняване или за повторно жилищно настаняване 
на специфични групи или в управлението на дълговете на домакинства с ниски доходи. 
В повечето случаи обаче институциите, предоставящи специални грижи, покриват 
компонента „грижа“ и си сътрудничат с доставчиците в областта на социалното 
жилищно настаняване112. 

По данни на Евростат публичните разходи за социално жилищно настаняване възлизат 
средно на 0,6 % от БВП на ЕС-27113. Държавите-членки, които имат публични разходи 
над средните за ЕС, са предимно в ЕС-15 (включително Германия, Франция, Швеция, 
Дания и Обединеното кралство). 

3.9.6. Други социални услуги и услуги, организирани от местни органи 

Много местни органи предоставят редица услуги, за да повишат социалното 
приобщаване на местно равнище. Тези услуги се предоставят с цел осигуряване на 
достъп за всички групи (включително например семействата с ниски доходи, лицата с 
увреждания или социално затруднените лица). Услугите, които са били предмет на 
жалба, (предварително) уведомление или въпроси от държавите-членки, включват: 

• дейности за отдих (например плувни басейни, зоологически градини, спортни 
центрове, младежки клубове) 

• образователни и културни дейности за деца и възрастни (например забавачници, 
библиотеки, учебни центрове, музеи) 

• консултиране за лица в затруднено социално положение 

• приют за бездомни хора 

• общински центрове 

• местни градски/концертни зали 

Предоставянето на този тип услуги е от значение за социалното сближаване на местно 
равнище, но също и за сближаването на регионално равнище в рамките на държавата-

                                                 
112 Вж. раздел 2.1.4 от Втория двугодишен доклад относно социалните услуги от общ интерес. 
113 Евростат, Статистически сборници ISSN 1681-9365, Европейска социална статистика — 

Социална защита — Приходи и разходи, данни за 1997—2005 г. 
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членка. Местните органи финансират музеи, градски зали, концерти, изложби, за да 
осигурят културни събития, които иначе няма да бъдат предоставени. 

3.9.7. Правна уредба 

Оценката на съвместимостта на социалните УОИИ се основава на пакета. Не 
съществуват специфични за сектора правила на ЕС. Съгласно решението за УОИИ 
обаче помощта за предприятия, предоставящи социално жилищно настаняване, е 
освободена от задължението за уведомяване независимо от размера на компенсацията, 
при условие че са изпълнени условията на решението за УОИИ (вж. раздел 2.3.1 по-
горе). 

Културните услуги представляват специален случай в това отношение, тъй като 
съгласно член 107, параграф 3, буква г) от Договора те се ползват от специфично 
изключение от забраната за държавна помощ. Това обаче не е пречка те да се 
разглеждат като УОИИ, доколкото отговарят на необходимите изисквания. 

3.9.8. Практика на Комисията по вземане на решения  

Дългосрочни грижи: Комисията получи жалби от частни конкуренти в Германия и 
Нидерландия относно финансирането на обществени доставчици на дългосрочни 
грижи. Въпросното публично финансиране беше оценено като съответстващо на 
изискванията от пакета. 

Социално жилищно настаняване: Комисията прие важно решение относно социалното 
жилищно настаняване в Нидерландия на 15 декември 2009 г., като определи 
нидерландската система за социално настаняване за съвместима с правилата на ЕС за 
държавните помощи съгласно член 106, параграф 2 от ДФЕС114. Положителното 
решение се основава на ангажиментите на Нидерландия за адаптиране на 
съществуващата система към правилата на ЕС за държавните помощи. По-специално, 
държавното финансиране не следва да се използва за търговски дейности и жилищното 
настаняване следва да се извършва по прозрачен начин съгласно обективните критерии. 
Комисията получи също и голям брой жалби от други държави-членки. 

Други социални услуги и услуги, организирани от местни органи: Комисията получи 
голям брой жалби, а също така и (предварителни) уведомления и въпроси от 
държавите-членки относно други видове УОИИ и услуги, организирани на местно 
равнище. При допълнително разглеждане се оказа, че много от въпросните услуги 
попадат в обхвата на решението за УОИИ и поради това за тях не се изисква 
уведомление. 

Бяха разгледани голям брой уведомления за услуги с предимно културно измерение 
съгласно член 107, параграф 3, буква г). Обаче тъй като културните услуги, особено ако 
са предоставени на местно равнище, често биха отговаряли на критериите, определени 
като УОИИ, те биха могли вместо това да се ползват от освобождаване от 
задължението за уведомяване съгласно решението за УОИИ. 

                                                 
114 Дело N 642/2009, Projet d'appui spécifique aux associations de logement pour les approches de 

district (ОВ C 31, 9.2.2010 г., стр. 6—7). 
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3.10. Насоки относно социалните услуги от общ интерес 

Във връзка със съобщението от 2007 г. службите на Комисията издадоха първоначално 
два документа за FAQ, които обхващат прилагането на правилата за държавните 
помощи и за обществените поръчки115. Тези документи имаха за цел да отговорят на 
въпросите, повдигнати от различните по вид заинтересовани страни при прилагането на 
правилата.  

Службите на Комисията наскоро актуализираха тези два документа въз основа на 
допълнителните въпроси, представени посредством ИИУ, новата съдебна практика и 
допълнителните въпроси, повдигнати от заинтересованите страни. Актуализацията е 
включена в единен документ, озаглавен „Ръководство относно прилагането на 
правилата на ЕС относно държавна помощ, възлагане на обществени поръчки и 
вътрешния пазар към услуги от общ икономически интерес и по-специално към 
социални услуги от общ интерес“116. С цел да се осигурят удобно използване и 
четимост, ръководството обхваща в един текст всички съответни области на правото на 
ЕС. 

Подобно на повдигнатите въпроси посредством ИИУ ръководството не се ограничава 
до разясняване на условията на пакета относно въпроси, като възлагане и компенсация. 
То включва също и общи въпроси, като определението за УОИИ и разликата между 
икономическа и неикономическа дейност. 

Тъй като службите на Комисията издадоха новото ръководство съвсем наскоро, 
заинтересованите страни не са имали възможността да представят своите коментари по 
текста в рамките на консултацията. Коментарите по документите за FAQ от 2007 г. 
потвърждават, че тези документи често се възприемат като имащи полезен принос към 
търсената правна сигурност. Както при ИИУ обаче много заинтересовани страни не ги 
считат за заместител на по-официалните насоки, които Комисията следва да издава. 

4. ПРОЦЕС НА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 

В параграф 25 от рамката за УОИИ и в член 9 от решението за УОИИ се предвиждаше 
Комисията да осъществи процес на широка консултация относно прилагането на 
пакета. Този процес на консултация, който приключи през 2010 г., включваше 
изготвяне на доклад от държавите-членки и широка консултация със заинтересованите 
страни. 

Една от целите на процеса на консултация беше да се определи въздействието на пакета 
върху предоставянето и ефективността на УОИИ в Европа и да се очертаят 
потенциалните области за усъвършенстване на тези правила. 

                                                 
115 Вж. по-горе бележка под линия 2. 
116 Работен документ на службите на Комисията SEC(2010) 1545 от 7 декември 2010 г., Ръководство 

относно прилагането на правилата на ЕС относно държавна помощ, възлагане на обществени 
поръчки и вътрешния пазар към услуги от общ икономически интерес и по-специално към 
социални услуги от общ интерес. 
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4.1. Докладване от държавите-членки 

Първата стъпка от процеса на консултация беше изготвяне на доклад от държавите-
членки117. Изготвянето на докладите беше осъществено в периода 2008—2009 г. Редица 
държави-членки бяха затруднени в събирането на подробна статистическа информация 
относно предоставянето на УОИИ от различни части на своята национална 
администрация. Някои държави-членки отбелязаха факта, че правилата, съдържащи се 
в пакета, често се прилагат на регионално или дори на местно равнище със слаба 
национална координация, което прави събирането на данни трудна задача. Всъщност 
някои държави-членки изобщо не предоставиха статистическа информация относно 
прилагането на решението за УОИИ, докато други съсредоточиха своите доклади върху 
компенсацията за УОИИ, уредена на равнището на централното държавно управление. 

Вместо представяне на подробна статистическа информация относно прилагането на 
пакета по този начин държавите-членки съсредоточиха своя принос върху 
практическия опит с прилагането на пакета. 

Получените от държавите-членки коментари не се ограничават до инструментите и 
изискванията на самия пакет. Вместо това държавите-членки са разгледали в своите 
доклади118 също и въпросите за определението за „помощ“ съгласно член 107 от ДФЕС 
и последиците от съдебната практика на Съда по делото Altmark119. 

4.2. Консултация с други заинтересовани страни 

Комисията проведе също и широка обществена консултация през 2010 г.120 Тази 
консултация имаше за цел да се направи оценка на опита на заинтересованите страни с 
прилагането на пакета и включваше въпроси относно определянето на някои мерки 
като държавна помощ (член 107 от ДФЕС) и относно съдебната практика Altmark. 

Консултацията предизвика интерес от страна на редица организации. Комисията 
получи общо 107 изложения по същество121. От тези 107 изложения 4 бяха представени 
директно от държавите-членки, 23 от други публични органи, 64 от доставчици на 
УОИИ, осъществяващи дейност в различни държави-членки на ЕС (и техните 
организации), и 16 от други организации, например академични среди и членове на 
широката общественост122. 

                                                 
117 Задължението за докладване е установено в член 8 от решението за УОИИ, който задължава 

държавите-членки за предоставят: ... „...доклади за изпълнението на настоящото решение, 
съдържащи подробно описание на условията на прилагане във всички сектори, включително 
социалното настаняване и болничния сектор...“. 

118 Комисията публикува всички доклади на уебсайта на ГД „Конкуренция“ на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/reports.html 

119 Вж. раздел 2.1 по-горе. 
120 Консултацията със заинтересованите стани започна на 10 юни 2010 г. и завърши на 10 септември 

2010 г., въпреки че няколко изложения бяха получени след изтичането на крайния срок на 10 
септември. 

121 Приложение 1 съдържа списък с получените изложения по същество. 
122 Комисията публикува получените изложения на уебсайта на ГД „Конкуренция“: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_en.html#replies 
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4.3. Ключови въпроси, възникнали при консултациите 

При процедурата за консултиране на службите на Комисията беше получена 
информация от много разнородна група от заинтересовани страни, осъществяващи 
дейност в различни сектори на икономиката. Националните органи, общините, 
големите частни оператори, доставчиците на обществени услуги, данъкоплатците често 
изразяват различни мнения и желания. Следователно съдържанието на получените 
изложения и изразените в тях позиции значително се различават. Поради тази причина 
настоящият преглед се ограничава до най-важните и често възникващи проблеми, 
разгледани в различни изложения от държави-членки и другите заинтересовани страни. 

4.3.1. Общо възприемане на пакета за УОИИ 

Голяма част от държавите-членки и другите заинтересовани страни считат, че пакетът е 
имал ценен принос. Често се счита, че в сравнение със положението преди 2005 г., 
пакетът е предложил общо повишаване на правната сигурност. Решението за УОИИ 
също беше приветствано като средство за намаляване на административната тежест, 
свързана с необходимостта от индивидуални уведомления за държавни помощи за 
компенсационните схеми за УОИИ. 

Много държави-членки и заинтересовани страни считат инструментите, използвани от 
Комисията в пакета (най-вече рамката за УОИИ и решението за УОИИ) като 
подходящи за съответното им предназначение и не предлагат тези правни текстове да 
бъдат заменени или допълнени от други правни инструменти123. 

При общата консултация със заинтересованите страни беше отправен призив също и 
към излагане на коментари относно това дали правилата, съдържащи се в пакета, са 
като цяло правилно приложени. За съжаление много голям брой респонденти в редица 
сектори и държави-членки не считат, че това е така. Най-често цитираната причина за 
тази липса на приложение е, че отговорните за вземане на решения лица в регионалните 
и местните органи често пъти не са запознати с пакета и задълженията, които се налагат 
чрез него. 

4.3.2. Искане за пояснения 

При консултацията ясно беше подчертано, че много държави-членки и други 
заинтересовани страни ще приветстват допълнителни пояснения във връзка с редица 
ключови понятия, които са в основата на правилата за държавните помощи за УОИИ и 
практиката на Съда. Разбирането, че допълнителните насоки ще бъдат полезни, няма 
отношение към мерките за изясняване, които вече са въведени от Комисията124. 

Това включва обхватът на разпоредбата на Договора относно държавните помощи 
(например разграничението между икономическа и неикономическа дейност), 
определението за УОИИ, определението за държавна помощ съгласно член 107 от 
ДФЕС (напр. концепцията за засягане на търговията между държавите-членки) и 

                                                 
123 Това не засяга исканията за въвеждането на допълнителни правни инструменти, по-специално с 

цел да се увеличи правната сигурност относно някои основни понятия, вж. по-долу. 
124 Вж. раздел 3.10 по-горе. Заинтересованите страни не можаха да вземат предвид най-новото 

ръководство за правилата за УОИИ в рамките на процеса на консултация, защото това 
ръководство беше издадено едва впоследствие 
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съдебната практика на Съда по делото Altmark (например изискването за съпоставяне 
съгласно четвъртия критерий по делото Altmark). 

Горепосочените понятия не са въведени със самия пакет, а произхождат от първичното 
право на ЕС и свързаната с него практиката на Съда. Поради това някои 
заинтересовани страни признават, че определенията не са под контрола на Комисията 
при преработването на пакета. Поради това във всеки случай ролята на Комисията в 
този контекст следва да се ограничи до изясняване и тълкуване на понятията и 
критериите, използвани в първичното право и от Съда. 

Понятие за икономическа дейност и предприятие: Както вече беше обяснено по-горе, 
европейските правила за държавна помощ се прилагат единствено към предприятия, 
които осъществяват икономическа дейност. Поради това неикономическите услуги от 
общ интерес се изключват от обхвата на тези правила. В практиката на Съда има 
многократни позовавания на общото разграничение между икономическите и 
неикономическите услуги с цел определяне на обхвата на правилата за държавните 
помощи. Най-уместния критерий, използван в тази връзка, е дали съществува пазар за 
съответните услуги. Въпреки това много държави-членки и другите заинтересовани 
страни изразяват становището, че все още съществуват затруднения за прилагането на 
понятието „икономическа дейност“ на практика. Някои от тези затруднения произтичат 
от факта, че някои УОИИ са организирани по много различен начин в рамките на ЕС. 
Следователно фактът, че дадена услуга, предоставена в името на общия интерес, се 
приема за неикономическа в една държава-членка, не означава непременно, че същата 
категоризация се прилага в ЕС като цяло. Поради това редица държави-членки и много 
други заинтересовани страни се обръщат към Комисията за допълнителни насоки 
относно общите критерии за разграничаване между икономически и неикономически 
дейности за целите на прилагането на правилата за държавните помощи и за конкретни 
примери, илюстриращи приложението на тези критерии. 

Определение на УОИИ: В допълнение към исканията за по-голяма яснота относно 
понятието за икономическа дейност някои заинтересовани страни искат пояснения за 
това какво се определя като УОИИ и минималните изисквания в това отношение. В 
някои случаи обаче се смята също, че тъй като определението за УОИИ (извън 
секторите, регулирани на равнище ЕС) попада в обхвата на компетенцията на 
държавите-членки, не са необходими допълнителни насоки от Комисията по този 
въпрос. 

Понятие за засягане на търговията: Много заинтересовани страни срещат 
затруднения, когато трябва да решат дали определена дейност засяга търговията между 
държавите-членки. Съгласно член 107 от ДФЕС такова засягане на търговията е 
необходимо, за да се разглежда компенсацията за УОИИ като държавна помощ. 
Липсата на яснота в това отношение засяга предимно разглеждането на услуги, 
организирани от местни органи, за относително ограничен размер на компенсацията. 
Ето защо коментаторите се обръщат към Комисията с искане да посочи набор от 
критерии за определяне на наличието на засягане на вътрешната търговията в ЕС. 
Някои заинтересовани страни дадоха конкретни предложения в това отношение, 
включително, наред с други неща, за размера на компенсацията, предоставена за 
услугата, географския обхват на услугата по отношение на потенциалните потребители 
и размера на съответната община. 
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Съпоставяне съгласно четвъртия критерий по делото Altmark: Много респонденти 
направиха коментар относно четвъртото изискване от делото Altmark, както е 
установено от Съда125. Повечето от тези коментари са съсредоточени върху 
съпоставянето с „добре управлявано“ предприятие, на което Съдът се е позовал в 
решението си по делото Altmark, като алтернативно средство, за да се гарантира, че 
публичната компенсация не надвишава това, което би било необходимо за ефективен 
доставчик на услуги. В много от получените изложения по този въпрос се подчертава, 
че е трудно да се приложи стандартът за добре управляваното предприятие към 
публичните органи и доставчици на услуги. Като цяло се счита, че изборът на 
правилното предприятие за съпоставянето може в зависимост от съответния пазар да е 
много труден. 

Възлагане: Някои респонденти поискаха от Комисията да разясни изискванията по 
отношение на възлагането на УОИИ на дадено предприятие. 

Вътрешни възлагания и сътрудничество между публичните органи: Някои 
респонденти поискаха от Комисията да разясни как следва да се разглежда 
предоставянето на УОИИ от вътрешни доставчици или в рамките на сътрудничество 
между публични органи съгласно правилата за държавните помощи. 

Ниво на компенсация: Много заинтересовани страни поискаха от Комисията да разясни 
някои от изискванията от пакета относно нивото на допустимата компенсация за УОИИ 
и избягването на свръхкомпенсиране. Те се позовават на затруднения при определянето 
на това какви приходи следва да се вземат предвид при изчисляването на 
компенсацията за УОИИ и какво съпоставяне да се използва. 

Връзка между пакета и специфичните за сектора правила за държавните помощи: 
Някои от получените коментари засягат връзката между прилагането на пакета и 
специфичните за сектора правила, посочени в настоящия доклад. 

Връзка между правилата за държавните помощи и за обществените поръчки: Много 
от получените коментари от заинтересованите страни и държавите-членки засягат 
връзката между правилата за държавните помощи за УОИИ и прилагането на правилата 
на ЕС за обществените поръчки126. В тези коментари често се набляга на аргумента, че 
тръжната процедура, провеждана съгласно съответните правни изисквания на ЕС за 
възлагане на обществена поръчка, следва да се счита за достатъчно средство, за да се 
изключи наличието на държавна помощ. Някои доставчици на услуги доразвиват този 
въпрос, като подчертават, че процедурите за възлагане на концесии за услуги също 
следва да се считат за достатъчни в това отношение. Въз основа на действащото 
понастоящем законодателство възлагането на концесии за услуги не подлежи на 
подробните разпоредби на директивите на ЕС в областта на обществените поръчки, но 
въпреки това трябва да е в съответствие с общите изисквания за прозрачност и равно 
третиране от ДФЕС. Що се отнася до избора на критерии за възлагане някои държави-
членки и доставчици на УОИИ считат, че стандартът, приложен от Съда съгласно 
правилата за държавните помощи („предоставяне на услугата на най-ниската цена за 
общността“) следва да се счита за напълно съответстващ на изискванията на 

                                                 
125 Вж. раздел 2.1 по-горе. 
126 По-специално: Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. 

относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114–240). 
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законодателството на ЕС за обществените поръчки („икономически най-изгодната 
оферта“). По-специално, по отношение на социалните услуги много респонденти, 
които вече осъществяват дейност в този сектор, отбелязват, че следва да се определи 
важна роля по-скоро на качествените критерии, отколкото на решение, за което се 
предполага, че се основава изключително на цената. 

4.3.3. Социални услуги — искания да се отчетат по-добре техните особености 

Много от получените изложения при консултацията със заинтересованите страни се 
съсредоточават върху третирането на определени видове социални услуги. 

Изразената загриженост в тази връзка се състои в това, че настоящите правила може да 
не са достатъчно целенасочени, за да отчитат особеностите на социалните услуги. 
Често това мнение се изразява от доставчиците на социални услуги и публичните 
субекти, ангажирани в предоставянето на такива услуги. Някои заинтересовани страни 
твърдят, че дори когато обществените услуги се предоставят в икономическа среда (и 
поради това принципно се обхващат от правилата за държавните помощи), те също така 
при всички случаи се влияят и се ръководят от чисто социални цели, които следва да се 
вземат предвид при тяхното разглеждане съгласно правилата за държавните помощи. 

Държавите-членки и заинтересованите страни направиха редица различни 
предложения, за да се отчитат по-добре тези специфични особености на социалните 
услуги съгласно правилата за държавните помощи. Едно от най-честите предложения е 
за разширяване на списъка на дейностите, които се ползват от решението за УОИИ, 
понастоящем наличен единствено за болниците и социалното жилищно настаняване. 
Това означава, че компенсацията за съответните дейности може да бъде предоставена 
без предварително уведомление за държавна помощ независимо от съответния размер 
на компенсацията, при условие че са спазени условията от решението за УОИИ. 
Другите предложения включват въвеждането на специфични и опростени правила за 
начина, по който да се възлагат социални услуги, за начина, по който се определя 
компенсацията и се избягва свръхкомпенсирането.  

4.3.4. Услуги, организирани от местни органи – искания за съразмерен отговор 

Много заинтересовани страни твърдят, че изискванията от пакета не са напълно 
съразмерни с компенсационните мерки на местните общности, които имат много 
ограничено въздействие върху търговията между държавите-членки. Тази загриженост 
се изразява също и от редица общини, които твърдят, че съобразяването с пакета 
представлява прекомерна административна тежест за тях. Те искат изискванията, и по-
специално тези, предвидени в решението за УОИИ, да бъдат по-съразмерни по 
отношение на разглеждането на тези услуги. 

Някои заинтересовани страни и държави-членки предлагат компенсацията за УОИИ 
под определен размер да бъде изцяло освободена от преглед за наличие на държавна 
помощ. Като предложение за начин да се постигне тази цел може да счита въвеждането 
на конкретен праг de minimis за УОИИ, който да бъде установен над общия праг от 
200 000 EUR съгласно общия регламент на Комисията за минималната помощ127. Този 
праг de minimis би бил различен от праговете, които вече се съдържат в решението за 

                                                 
127 Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 

88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5—10). 



BG 42   BG 

УОИИ по отношение на това, че финансирането под прага няма да се счита за държавна 
помощ и че няма да се изпълняват основните изисквания на решението за УОИИ 
относно възлагането и компенсацията. 

4.3.5. Принос във връзка с мащабни търговски услуги 

Приносът на заинтересованите страни във връзка с мащабни УОИИ се различава в 
някои отношения от изложенията, насочени предимно към социалните и/или 
маломащабните УОИИ. Всъщност редица оператори, които предоставят големи по 
размер търговски услуги, подчертават, че настоящото решение за УОИИ, по-специално 
поради праговете в него, изключва голям брой относително големи компенсационни 
мерки от прегледа на Комисията за наличие на държавна помощ. 

В този смисъл някои заинтересовани страни коментират също факта, че настоящата 
рамка за УОИИ не изисква ефективни проверки или анализ на въздействието на 
компенсацията върху конкуренцията. Вместо това рамката на УОИИ позволява 
компенсация за всички разходи, направени от въпросния доставчик. Беше посочено, че 
вместо да се съсредоточава само върху компенсацията на разходите и разумната 
печалба, в своите анализи Комисията би могла да постави по-силен акцент върху 
проблемите, свързани с ефективността и компенсациите. Както вече бе посочено в 
раздел 3 по-горе, има секторни правила, които за разлика от рамката за УОИИ налагат 
да спазват задълженията за ефективност. С Регламент № 1370/2007 не само се налагат 
задължения за провеждане на търг за някои видове договори в сектора на сухопътния 
транспорт, но също се уточнява, че методът на компенсиране трябва да насърчава 
поддържането или развитието на ефективно управление от страна на оператора на 
обществени услуги. 

Някои членове на бизнес общността посочват също, че ролята, която „разумната 
печалба“ изпълнява за УОИИ, не следва да бъде надценявана. Те твърдят, че вместо да 
се съсредоточава върху развиването на стандарти за разумна печалба, Комисията 
следва да насърчи използването на тръжни процедури като на най-добър метод за 
определяне на правилния размер на компенсацията. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

След въвеждането си през 2005 г. пакетът намери приложение в редица икономически 
сектори и държави-членки. 

Някои сектори, например транспортният сектор и здравеопазването, доведоха до 
значителен брой дела за държавни помощи. Други сектори, например енергийният 
сектор и услугите, свързани с околната среда, въпреки своята значителна икономическа 
тежест бяха обект до момента единствено на ограничен преглед за наличие на 
държавна помощ от страна на Комисията.  

Проблемите, свързани с конкуренцията, които Комисията срещна, се различават 
значително в зависимост от особеностите на сектора:  

• някои дейности по УОИИ се характеризират с наличието на големи пазарни 
участници, които осъществяват дейност в национален или дори в международен 
мащаб. Често дейността на тези оператори не се ограничава до УОИИ или най-
малкото е разделена между различни видове възлагания на УОИИ. 
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• другите дейности се организират и предоставят главно на равнището на местните 
органи и поради това, въпреки че принципно се обхващат от правилата за 
държавните помощи, оказват само относително ограничено въздействие върху 
търговията между държавите-членки и при тях възможността да възникнат сериозни 
нарушения на конкуренцията е по-малка. 

Някои сектори се характеризират със специфични за сектора подробни правила за 
държавните помощи или с общ регламент на ЕС, уреждащ степента на отвореност на 
пазара и конкуренцията. Такъв е например случаят с транспортния, 
телекомуникационния, пощенския и енергийния сектор. Тези специфични за сектора 
правила често заменят изцяло правилата за УОИИ или най-малкото оказват 
въздействие върху тяхното тълкуване и прилагане. 

При консултацията, проведена от Комисията, беше подчертано, че държавите-членки и 
заинтересованите страни като цяло считат, че пакетът е имал полезен принос за 
постигане на общата цел на правната сигурност в тази област. Смята се обаче също, че 
някои аспекти от пакета биха да се преразгледат, за да се улесни практическото му 
прилагане. 

Що се отнася до практиката на Комисията по вземане на решения, коментарите и 
загрижеността, изразени от заинтересованите страни, до някаква степен зависят от 
съответния сектор. По отношение на определени видове дейности (по-специално по 
отношение на социалните услуги и маломащабните услуги) много заинтересовани 
страни считат, че съществуващата рамка не е достатъчно гъвкава. Формира се обаче и 
мнение, че съществуващите правила позволяват относително голям брой големи по 
размер компенсационни мерки да не попадат в обхвата на прегледа за наличие на 
държавна помощ и че би могло да се отдели повече внимание на ефективното 
предоставяне на съответните услуги. 

В допълнение към коментарите относно разпоредбите на самия пакет много 
заинтересовани страни изразяват мнението, че за основните понятия, които са в 
основата на тези правила, биха били полезни допълнителни пояснения от страна на 
Комисията. Това засяга например понятията за икономическа дейност съгласно 
правилата за държавните помощи, въпроса за това кои услуги в действителност могат 
да се считат за УОИИ, необходимостта от засягане на търговията между държавите-
членки и условията, наложени от Съда в решението по делото Altmark. 

Накрая, заинтересованите страни често считат, че трябва да се увеличи възможната 
синергия между правилата за държавните помощи и за обществените поръчки. 
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