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Известие относно опростената процедура за разглеждане на определени видове 
държавна помощ  

Резюме на вниманието на гражданите 
 

Европейската комисия предлага опростена процедура за разглеждане на 
определени видове държавна помощ 
 
При безпроблемни случаи държавите-членки ще получават разрешение в съкратени 
срокове – 1 месец след уведомлението.  
 
 
1. ЗАЩО КОМИСИЯТА КОНТРОЛИРА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ? 
 
Държавните помощи могат действително да помогнат на обществото. Когато са ефективно 
използвани, те могат да спомогнат за подобряването на обкръжаващата ни среда, да 
разширят научноизследователската и развойната дейност, да увеличат уменията на 
работещите, така че икономиката ни да е по-здрава, а жизнените ни стандарти по-високи. 
Когато обаче са неправилно приложени, държавните субсидии често водят до вредни и 
нежелани ефекти. С подпомагането на неефективни предприятия да останат на пазара, 
потребителите често са потърпевши от по-високи цени, а по-добрите предприятия страдат 
от несправедливите предимства, отпуснати на субсидираните предприятия. Предприятията 
могат да противопоставят държави една на друга, като заплашат да преместят 
инвестициите си в тази от тях, която предложи по-големи субсидии, което ще струва 
повече на данъкоплатците. 
 
Поради тези причини Комисията е решена да контролира строго планираните разходи за 
държавна помощ и има правомощието да спре вредните държавни помощи. Това означава, 
че всяка година Комисията разглежда стотици молби за държавна помощ, много от които 
са относително безпроблемни, тъй като отговарят на условията за отпускане на държавна 
помощ или защото съответстват на практиката на Комисията. През 2008 г. Комисията 
състави нова система за насърчаването на правилните видове държавна помощ чрез 
освобождаването на тези видове помощ от задължението за уведомление и разследване. 
Важно е също останалите случаи да бъдат ефикасно и справедливо разгледани.  Въпреки 
всичко решенията на Комисията за одобрение на мерки на държавна помощ отнемат на 
Комисията средно 5 месеца поради известни пропуски в дисциплината, както от страна на 
Комисията, така и от страна на държавите-членки.       
 
2. ПО КАКЪВ НАЧИН НОВОТО ИЗВЕСТИЕ СПОМАГА ЗА УСКОРЯВАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА?  
 
Комисията желае да гарантира, че когато държавата-членка е подала изчерпателно 
уведомление, очевидно съвместимите помощи се одобряват възможно най-бързо. С 
въвеждането на предварително уведомление и неговото разискване между държавите-
членки и Комисията обменът на информация би трябвало да бъде по-ефективен.  
Предложеното известие предоставя примерен списък от мерки за помощ, включително и 
някои помощи за МСП, помощи за опазване на околната среда, помощи за 
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научноизследователска и развойна дейност, оздравителни и преструктуриращи помощи, 
които по принцип са подходящи за опростено разглеждане.  
 
Новата процедура би трябвало не само да бъда по-бърза, но също и по-прозрачна. 
Заинтересованите страни ще имат нова възможност да изразят мненията си за планираната 
държавна помощ при публикуването на резюмето на уебсайта на Комисията.   
 
3. КОЙ ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ТАЗИ ПОЛИТИКА?  
 
От известието ще се възползват както държавите-членки, така и получателите на помощи, 
тъй като при несложни случаи те ще получат разрешения по-бързо. От него би трябвало да 
се възползват и други заинтересовани страни, защото техните интереси ще бъдат взети под 
внимание преди Комисията да приеме окончателно становище.      
  
4. КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА ТОЗИ КОДЕКС? 
 
Известието бе прието от Комисията на 29 април 2009 г. и следва да влезе в сила преди 
лятото. 
 


