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ПРЕГЛЕД НА НАСОКИТЕ НА ЕС ОТНОСНО ДЪРЖАВНАТА 

ПОМОЩ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 
 

ВЪПРОСНИК 
 
 
 
Настоящите Насоки относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране са 
валидни до октомври 2009 г.1 За да подготви ревизираната версия на тези Насоки, 
Комисията се обръща към всички държави-членки с молба да предадат своя досегашен 
опит, въз основа на настоящия въпросник. Бихме искали също така да поканим всички 
останали заинтересовани страни (когато е възможно) да изразят своите гледни точки. В 
допълнение към това, всякакви други коментари  извън  обхватана въпросника са добре 
дошли. 

Предварително ви благодарим за вашите отговори. 

Крайният срок за попълване на въпросниците е 30 ноември 2007 г. Те трябва да бъдат 
изпратени до European Commission, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 
Brussels, за предпочитане  наe-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Тъй като Комисията планира да публикува отговорите на въпросниците на своята 
интернет страница, моля, посочете информацията, която считате за поверителна. 
 
 
 
A.  Общи въпроси 
 
1. a)  Обхват/ прилагане на Насоките 
 

Отпускали ли са държавните институции във вашата страна помощ за оздравяване и 
преструктуриране на предприятия в затруднено положение в периода след 2000 г.? 
 
Ако държавните институции във вашата страна са предоставяли помощ за 
оздравяване и преструктуриране:  
 Бихте ли посочили броя на тези случаи (общо и годишно)? Колко мерки за 
подпомагане са били отпускани  по тези схеми за помощ? 

 Моля, направете възможно най-точна оценка на дела на бенефициерите (a), 
които са държавна собственост, и (б) които се намират в подпомагани региони. 

 Какви цели са били набелязани от мерките за подпомагане (запазване на работни 
места, регионални съображения и др.)? Бихте ли посочили процента на случаите, 
в които всяка от споменатите от вас цели е била приложима? 

                                                 
1 За по-обща информация относно съществуващите Насоки и решенията на Комисията в това отношение 
вижте също глава ‘Специалната глава посветена на помощта за оздравяване и преструктуриране’ от 
Доклада за държавните помощи (от есента на 2006 г.): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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 Защо властите във вашата страна считат, че държавната помощ е подходящо 
средство за постигане на тези цели? В крайна сметка били ли са постигнати 
набелязаните цели? До каква степен икономическите условия са определящи 
(например силата и адаптивността на националната или регионалната 
икономика)? Каква е ролята на правните аспекти (ефективност на законите по 
отношение на фалит/ платежоспособност)?Институциите във вашата страна 
проследяват ли систематично развитието на предприятията, които са получили 
помощ? На базата на този опит, може ли да се каже, че предприятията, получили 
помощ, оцеляват в дългосрочен период? Моля, посочете някои (скорошни) 
примери. 

 
 
Ако държавните институции във вашата страна не са отпускали помощ за 
оздравяване и преструктуриране: 
 Въпрос на политически избор ли е (изричен или косвен) да не се отпуска помощ 
за оздравяване и преструктуриране, или предприятията в затруднение никога не 
са искали подкрепа от институциите в страната? 

 Ако е политически избор, защо властите във вашата страна считат за неуместно 
отпускането на помощ за преструктуриране? Дали миналият (неуспешен) опит в 
това отношение е изиграл някаква роля? До каква степен са определящи 
икономическите условия (например силата и приспособимостта на националната 
или регионалната икономика)? Каква е ролята на правните аспекти (ефективност 
на законите по отношение на фалит/ платежоспособност)?  

 Използвате ли други инструменти за подпомагане на оздравяването и 
преструктурирането на предприятия в затруднение? 

 
 

1. б) Обхват/ индивидуално прилагане на Насоките 
 

Получавали ли сте някога вие или ваша предприятие/предприятия, в която имате 
участие, помощ за оздравяване и преструктуриране след 2000 г.? 
 
Ако отговорът е положителен:  
 Бихте ли посочили годината (годините) и броя на мерките? За оздравяване или 
за преструктуриране е била отпусната помощта (или за двете)? Като 
индивидуална ли бе отпусната помощта или в рамките на схеми за подпомагане? 
Какъв е бил размерът на отпуснатата помощ?  

 Предприятието ви (a) държавно ли е и/ или (б) се намира в подпомаган регион? 
 Какви цели са били набелязани от мерките за подпомагане (запазване на работни 
места, регионални съображения и др.)?  Бихте ли посочили относителната 
важност на всяка една от споменатите цели (например ‘главна цел’, 
‘второстепенна цел’)? 

 Защо властите във вашата страна считат, че държавната помощ е подходящо 
средство за постигане на тези цели? В крайна сметка били ли са постигнати 
набелязаните цели? До каква степен икономическите условия са определящи 
(например силата и адаптивността на националната или регионалната 
икономика)? Каква е ролята на правните аспекти (ефективност на законите по 
отношение на фалит/ платежоспособност)?  
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 Институциите във вашата страна проследили ли са систематично развитието на 
предприятието ви след отпускането на помощта? Компанията ви запази ли 
своята стабилност в дългосрочен период? Моля, посочете някои подробности.  

 
Ако, въпреки че сте били в затруднение, държавните институции във вашата страна 
не са отпуснали на предприятието ви помощ за оздравяване и преструктуриране: 
 Това въпрос на политически избор ли е било (изричен или косвен), или 
предприятието ви никога не се е обръщала към институциите с молба за 
предоставяне на помощ? 

 Ако е изборът е бил политически, защото властите във вашата страна считат за 
неуместно отпускането на помощ за преструктуриране? Дали миналият 
(неуспешен) опит в това отношение е изиграл някаква роля? До каква степен са 
определящи икономическите условия (например силата и адаптивността на 
националната или регионалната икономика)? Каква е ролята на правните 
аспекти (ефективност на законите по отношение на фалит/ платежоспособност)?  

 Някакви други инструменти подпомогнали ли са оздравяването и 
преструктурирането на предприятието ви? Ако отговорът е положителен, какви 
са били те? 

 
 
2.   Прецизен икономически подход  

a)  Цел на помощта  

Планът за действие за държавните помощи предвижда Комисията да провежда 
балансиран тест, когато преценява дали дадена мярка за подпомагане е съвместима с 
условията на общия пазар. Един от важните елементи на този тест е съществуването на 
ясно формулирана цел от общ интерес. Ето защо ревизираните Насоки относно 
държавната помощ за оздравяване и преструктуриране трябва да посочат 
недвусмислено целите, на които могат да се позовават държавите-членки за 
обосноваване на помощта за оздравяване и преструктуриране. 

Според вас кои са допустимите цели/ обосновки за получаване на помощ за 
оздравяване и преструктуриране? Трябва ли мерките за подпомагане на оздравяването 
и преструктурирането да бъдат използвани, когато това е желателно от икономическа 
гледна точка (ако отговорът е положителен, моля, разяснете точната цел, например: 
‘помощта позволява на предприятията, изпитващи краткосрочни финансови 
затруднения, да запазят своята дейност и да генерират приходи в средносрочен и 
дългосрочен период’)или ако е необходимо да се използват за капиталови цели (ако 
отговорът е положителен, моля, разяснете точната цел, например: ‘предотвратяване на 
социални проблеми в резултат на евентуален фалит’) или и в двата случая (на 
алтернативен/кумулативен принцип)? 

Според вас чии интереси следва да защитава политиката на Комисията по отношение 
на държавната помощ за оздравяване и преструктуриране, очертана в Насоките 
(например работната сила на оздравяваното предприятие, неговите клиенти/ 
доставчици, управление, конкуренти, работната сила на конкурентите, пазарни 
позиции/ пазарни дялове на конкурентите, пазарна конкуренция, обща заетост в ЕС; 
потребителите като цяло)? 
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б)  Нарушаване на конкуренцията и търговията 
 

Друга част от балансираният тест се отнася до отрицателните ефекти от държавна 
помощ, по-специално върху конкуренцията и търговията. В хода на провеждане на 
теста трябва да се провери дали подобни нарушения  са ограничени до такава 
степен, че цялостният баланс да остане положителен.  
 
Според вас какви са най-важните нарушения на конкуренцията и търговията, до 
които водят мерките за подпомагане на оздравяването и преструктурирането? 

 
До каква степен и в какви направления (например загуба на клиенти, на пазарни 
дялове, на работни места или пропуснати възможности за разрастване) смятате, че 
предприятията могат да бъдат засегнати от помощта за оздравяване и 
преструктуриране, отпусната на конкурентно предприятие във вашата страна или в 
друга държава-членка? Бихте ли могли да посочите (скорошни) примери? 

 
 
 
в)  Целесъобразност – наличие на национални закони за фалит/ 
неплатежоспособност  
 

Законите и процедурите по отношение на фалит/ неплатежоспособност могат да 
повлияят върху преструктурирането, тъй като те определят вариантите пред 
предприятията в затруднение. Бихте ли могли да опишете (съвсем накратко!) 
основните особености на законите и процедурите относно фалит/ 
неплатежоспособност във вашата страна? Могат ли законите за фалит/ 
неплатежоспособност да се разглеждат като алтернативни мерки за подпомагане на 
оздравяването и преструктурирането? Кои са основните елементи, ако има такива, в 
законите относно фалит/ неплатежоспособност във вашата страна, възпрепятстващи 
безпроблемното запазване на (важни части от) съответните производствени активи?  
 
Преди отпускане на помощ за преструктуриране провеждали ли са институциите 
във вашата страна хипотетично сравнение между ситуация, при която е отпусната 
помощ, и такава, при която не е (евентуално водеща до продължаване на – част от – 
икономическата дейност след процедурите по фалит/ неплатежоспособност), чрез 
което да се очертаят различните ефекти върху заетостта и бизнес дейността? Ако 
отговорът е положителен, какви са били резултатите от тези анализи? 

 
Имат ли право предприятията във вашата страна на друга подкрепа, ако изпаднат в 
неплатежоспособност, например на отпускане на средства съгласно Директива 
80/987/ЕИО на Съвета2 за сближаване на законодателствата на държавите-членки 
относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност 
на техния работодател? 

                                                 
2  Директива 80/987/ЕИО на Съвета от 20 октомври 1980 г. за  закрила на работниците и 
служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател; ОВ L 283, 20.10.1980 г., стр. 23,  
изменена от Директива 2002/74/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 септември 2002 г. за 
изменение на Директива 80/987/EИО на съвета за сближаване на законодателствата  на държавите-
членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния 
работодател; ОВ L 270, 8.10.2002 г., стр. 10.  
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Смятате ли, че би било полезно да се обвържат по-строго процедурите по фалит/ 
неплатежоспособност и помощта за оздравяване и преструктуриране, например чрез 
въвеждане на изискването такава помощ да бъде отпускана единствено в контекста 
на формални процедури по неплатежоспособност? 

 
 
Б.  Специфични разпоредби на настоящите Насоки 
 
1.  Определение за фирма в затруднение 
 

В Общността не съществува точно определение за понятието ‘предприятие в 
затруднение’. Въпреки това, точки от  9 до 12 на настоящите Насоки посочват някои 
критерии в това отношение.   
 Моля, опишете своя опит в прилагането на тези критерии. 
 Мислите ли, че тези критерии са твърде широки/ прекалено строги, имайки 
предвид и факта, че фирмите в затруднение нямат право на други инструменти, 
като инструмента ‘de minimis’, Структурната рамка за изследвания, развитие и 
иновации или Насоките за рисковия капитал? 

 Имате ли някакви предложения за промяна на тези критерии с цел тяхната по-
добра изпълнимост/ обективност? 

 
 
2.  Група предприятия 
 

Точка 13 от настоящите Насоки посочва конкретни разпоредби за предприятия, 
които принадлежат към или са поглъщани от по-големи бизнес групировки. 
 Прилагането на тези разпоредби създавало ли е/ създава ли особени проблеми, 
имайки предвид и специалните разпоредби в националното законодателство 
относно  определението за „група предприятия“ и по отношение на това как 
различните участници в концерна могат да разчитат един на друг в хода на 
процедурите по фалит? 

 Създавала ли е разпоредбата за лишаване на предприятие от помощ за 
преструктуриране, погълнато от по-голяма група предприятия, особени 
проблеми в контекста на приватизацията на държавни предприятия? 

 
 
3.  Помощ за оздравяване 
 

Точка 25, буква г) съдържа препратка към формула, описана в приложението към 
настоящите Насоки, за  определяне на необходимата сума за запазване на дейността 
на дадено предприятие  в бизнес затруднение. Създавало ли е/ създава ли 
използването на тази формула някакви проблеми? Бихте ли предложили някакви 
промени? 
 
Точка 26 от настоящите Насоки посочва, че когато дадена държава-членка е 
представила план за преструктуриране в рамките на шест месеца след датата на 
одобрение, крайният срок за възстановяване на заема или за прекратяване на 
гаранцията се удължава до момента, в който Комисията издава своето решение 
относно плана. Имало ли е досега/ биха ли могли да възникнат ситуации, в които 
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дадена компания би могла да се нуждае от повече ликвидни средства, за да 
поддържа своята дейност до одобрението на плана от страна на Комисията? 

 
 
4.  Възстановяване на жизнеспособнотта 

 
Съгласно точка 35 от настоящите Насоки, планът за преструктуриране трябва да 
възстанови дългосрочната жизнеспособност на дадената компания. Насоките не 
посочват точни финансови показатели, характеризиращи дългосрочната 
жизнеспособност. 
 Смятате ли, че такива конкретни показатели трябва да бъдат въведени в 
Насоките?  

 Ако отговорът е положителен, какви показатели смятате, че трябва да бъдат 
използвани (капиталова възвръщаемост, марж на оперативната печалба, сравнен 
с този на добре развиващи се компании от същия сектор)? 

 
 
5.  Компенсаторни мерки 

 
Точка 38 от настоящите Насоки посочва, че трябва да бъдат предприемани 
компенсаторни мерки, които да осигурят намаляването на неблагоприятното 
влияние върху търговските условия. 
 Според вас какви видове нарушения трябва да бъдат преодолявани/ 
предотвратявани чрез компенсаторните мерки?  

 Според вас какви видове компенсаторни мерки (изземане на активи, намаляване 
на капацитета, намаляване на бариерите за навлизане) биха били най-подходящи 
за решаване на проблеми, свързани с конкуренцията? Как следва да се прилагат 
тези мерки по отношение на средните предприятия? Как трябва да се прилагат 
спрямо предприятия, които произвеждат един продукт (а именно – онези фирми, 
от чиято структура не може да бъде отделен даден клон с цел да бъде 
ликвидиран)?  

 Точка  40 от настоящите Насоки посочва, че компенсаторните мерки трябва да 
бъдат пропорционални на размера и относителната важност на предприятието в 
рамките на нейния пазар/ и, както и че те трябва да бъдат осъществявани по-
специално на пазари, на които съответната компания ще заема значителни 
пазарни позиции след преструктурирането. Водело ли е/ води ли прилагането на 
това правило до някакви проблеми, особено що се касае до определянето на 
съответните пазари? 

 В досегашния ви опит възпрепятствали ли са някога компенсаторните мерки 
(средносрочната и дългосрочна) жизнеспособността на съответното 
предприятие, получила помощ? До каква степен са повлияли компенсаторните 
мерки (положително или отрицателно) върху нивото на конкуренцията в 
съответните пазари? Например, били ли са засегнати потребителите?  

 Какви видове проблеми са излезли на повърхността при предлагането/ 
прилагането на компенсаторни мерки? Компенсаторните мерки в конкретните 
случаи били ли са достатъчни за решаване на проблемите с конкуренцията? 
Извършвани ли са някакви оценки на пазарната ситуация след прилагането  на 
компенсаторни мерки? 
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6.  Собствен принос 
 
От бенефициерите на отпуснатата  помощ се очаква да покрият голяма част от 
плана за преструктуриране със свои собствени ресурси. Точка 44 посочва нивата на 
собствен принос според размера на бенефициерите. 
 Подходящи ли са според вас посочените в точка 44 прагове? 
 Възниквали ли са някакви проблеми при изчисляване на собствения принос в 
конкретни случаи? 

 
 

7.  Планове за преструктуриране на малки и средни предприятия (МСП) 
 

Съгласно точка 59 от настоящите Насоки планът за преструктуриране на МСП не 
трябва да бъде одобряване от Комисията. Въпреки това, той следва да бъдат 
одобрен от държавата-членка и Комисията да бъде информирана за него.  
 Какъв е досегашният ви опит относно тези условия? По-конкретно, на какви 
проблеми сте се натъквали при оценяването на плановете за преструктуриране 
на МСП?  

 Как сте провеждали оценяването и как сте организирали този процес вътрешно, 
а именно, кой е одобряващият орган? 

 Провеждали ли сте ex-post оценяване на помощта за преструктуриране, 
отпусната на МСП? 

 
 

8.  Форма на помощ за оздравяване/ преструктуриране 
 
Точка  25, буква a) от настоящите Насоки посочва, че помощта за оздравяване 
трябва да се състои най-общо от ликвидна подкрепа под формата на гаранции по 
заеми или кредитиране. При помощта за преструктуриране не съществуват такива 
ограничения относно формата на подпомагане.  
 Считате ли за уместно помощта за преструктуриране да се огранича до няколко 
конкретни форми на подпомагане?  

 Ако отговорът е положителен, кои форми на помощ смятате за допустими като 
помощ за преструктуриране? 

 
 

9. Мониторинг и годишни доклади 
 
Точки от 49 до 51 и точка  86 от настоящите Насоки посочват някои специфични  
условия относно  годишните отчети. Тези условия предвиждат по-специално (a) 
редовно подаване на подробни отчети за всеки отделен случай до момента, в който 
целите на плана за преструктуриране могат да се счетат за постигнати 
(разпоредбите за МСП са малко по-опростени) и (б) някои специфични отчетни 
изисквания относно схемите за преструктуриране. 
 Какъв е досегашният ви опит със спазването на тези условия? 
 Съществуват ли според вас алтернативни (поне толкова ефективни) мерки, 
които да гарантират спазването на решенията на Комисията по отношение на 
помощта за преструктуриране? 
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C.  Разни 
 
Имате ли някакви други коментари относно прилагането на Насоките за 
оздравяване и преструктуриране или предложения за тяхното изменение с оглед на 
проблеми, незасегнатите в горните въпроси? 


