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МОТИВИ 

към Наредба за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди 

предоставяне на нова държавна помощ 

Настоящата Наредба е разработена на основание разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от 

Закона за държавните помощи (ЗДП). Тя се явява естествена част от процеса по 

модернизиране на режима по държавните помощи на европейско ниво чрез въвеждане на 

принципни постановки по държавните помощи, с които се съобразява предоставянето на  

публичен ресурс.  

Основната цел на Наредбата е да уреди условията и реда за уведомяване на 

министъра на финансите от страна на администраторите на помощ, преди предоставянето 

на нова държавна помощ, като се отчита необходимостта от подобряване на 

правоприлагането по държавните помощи и намаляване на рисковете от предоставяне на  

неправомерни помощи. По този начин се гарантира по-прозрачна и предвидима среда за 

законосъобразното разходване на публичните ресурси за администраторите и 

получателите.  

Наредбата следва логиката на закона като създава ред и условията за задължително 

уведомяване чрез съгласуване преди предоставяне на нова държавна помощ на мерките 

подлежащи на нотификация по чл. 22 от ЗДП и тези – в обхвата на регламент за групово 

освобождаване  по чл. 27 от ЗДП.  

Уведомяването за държавните помощи, освободени от нотификация пред 

Европейската комисия на основание различно от груповото освобождаване, се извършва 

по преценка на администратора, освен когато то е предвидено в друг нормативен акт. 

Целта е да се осигури едновременно съответствие със ЗДП и функционалните 

компетенции на министъра на финансите, но без да се въвеждат нови задължения за 

администраторите.  

Наредбата предвижда двуетапно съгласуване – първоначално за определяне дали 

мярката правилно се класифицира като държавна помощ и последващо - за коректно 

определяне приложимостта на избрания  режим и вид помощ по глава пета от ЗДП и 

осигуряването на процедурно съответствие;  

В проекта на акт се уреждат отделните етапи, форма и срокове за съгласуване с 

министъра на финансите на проектите на документи по мерките за държавна помощ.  

За улеснение на администраторите на помощ е разработено стандартизирано 

приложение, съобразно което необходимата за определяне характера на мярката 

информация се структурира така, че да може да се проследят елементите изискуеми за 

прилагане на чл. 107 от ДФЕС. Същото не представлява новост за администраторите, т.к. 

подобен подход е прилагам по чл. 26 от ЗУСЕСИФ и чл. 21 от ЗПФ.  

Съгласуването по реда на тази Наредба не заменя процедурите по уведомяване на 

мерки за помощ в обхвата на Закона за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове, който се извършва по реда посочен в чл. 26, ал. 3 

от ЗУСЕСИФ и определен с Наредба № 4/ 22.07.2016 г. на министъра на финансите.  

Прилагането на Наредбата не е свързано с разходването на бюджетен ресурс. То не 

е свързано с нов административен ред или услуги, а детайлизира и пояснява 

съществуващия.  

С предложения проект на Наредба не се въвеждат норми на европейското право, 

поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него.  


