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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните 

помощи (ППЗДП). 

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да одобри 

проект на Правилник за прилагане на Закон за държавните помощи.  

С одобрението му се усъвършенства националната рамка за практическо 

прилагане на процедурите, гарантиращи спазването на чл. 107 и чл. 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).  

Проектът на правилник е изготвен във връзка с приетия на 24 октомври 2017 г. 

нов Закон за държавните помощи (ЗДП) и на основание § 4, ал. 1 от преходните и 

заключителните разпоредби на ЗДП, където е предвидено в срок до една година от 

влизането в сила на закона Министерският съвет да приеме правилник за прилагането 

му. 

Спрямо действащия правилник се запазва предмета на акта, а именно 

правилникът да определи реда и условията за прилагане на Закона за държавните 

помощи. Въведените основни нови моменти и процедури в проекта на ППЗДП, спрямо 

сега действащия правилник, са свързани изцяло с тези в ЗДП. Те поясняват начина на 



изпълнение на законовите задължения за страните в процеса на предоставяне на 

държавни и минимални помощи. Съдържащите се в проекта обособени части следват 

разделите на закона и регламентират основните дейности от момента на планиране, 

разработване и съгласуване на мерки за помощ, през изпълнението на процедурите по 

уведомяване, до задълженията за докладване, регистриране и съхраняване на данни.  

Промените, спрямо съществуващия ППЗДП, са наложени поради новите 

моменти в европейските правила, процедури и съдебна практика по държавните 

помощи отразени на законово равнище.  

Проектът регламентира реда, формата и начина за представяне пред 

Европейската комисия (ЕК) на уведомленията за държавни помощи и изготвяне на 

оценка за съответствие на държавната помощ с правилата за групово освобождаване.  

Предвидени са разпоредби, уреждащи обмена на информация и кореспонденция 

с ЕК по държавните помощи, както и формата, съдържанието, сроковете и начина за 

информиране при предоставянето на минимални помощи и помощи освободени от 

задължението за уведомяване извън правилата за групово освобождаване.  

Обхванати са и практически са разяснени задълженията за водене на архиви и 

регистри по закона, в т.ч. Регистър на минималните помощи, осигуряващ 

информационно проверките за спазване на праговете по Регламент (ЕС) №1407/2013 и 

Регламент (ЕС) № 360/2012 и Регистър на решенията за възстановяване на 

неправомерна и несъвместима държавна помощ или на неправилно използвана помощ.  

Също така, проектът урежда работата на национално ниво с информационните 

системи на Европейската комисия, обслужващи държавите членки при:  

– подаване на уведомления за нова или промяна на съществуваща държавна 

помощ - State aid notification interactive (SANI2) и последващия 

информационен обмен чрез криптирана система за електронна поща;  

– практическо изпълнение на задълженията за годишно докладване по 

Регламент (ЕС) № 2017/1589 и Регламент (ЕО) № 794/2004  чрез системата 

State aid reporting interactive (SARI); 

– обявяване на мерки в Модула на Европейската комисия за осигуряване на 

прозрачност на държавните помощи - State Aid Transparency Award Module;  

– отчитане на методическите разяснения и практика на Европейската комисия, 

публикувани в Платформата за методически въпроси еState Аid WIKI 

Предвидени са и специфичните условия при мерки на помощ в областта на 

земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и 

рибарството.  

С проекта на ППЗДП се прецизират разпоредбите за координация и контрол на 

държавните помощи и практическото изпълнение на решенията на Европейската 

комисия..  

Резултатите, очаквани от приемането на проекта, обхващат създаване на среда и 

процедури за координация и информационен обмен по държавните помощи, така, че 

Република България да спазва задълженията си по ДФЕС и общите за държавите 

членки форми и технически изисквания.  

В резултат, проектът допринася за минимизиране на рисковете от предоставяне 

на неправомерна помощ и за подобряване на качеството на разработваните мерки за 



помощ, както и за усъвършенстване на механизмите за координация и изпълнение 

решенията на ЕК в областта на държавните помощи.  

Разпоредбите на правилника подпомагат изграждането и поддържането на 

капацитет за планиране, разработване, уведомяване, управление, докладване и контрол 

на държавните и минималните помощи у администраторите.  

Чрез проекта, допълващ правната рамка, създадена на законово ниво, се 

гарантира съответствие между поставените цели и очакваните резултати от 

модернизираната в периода 2012-2016 г. обща европейска правна рамка по държавните 

помощи.  

Проектът на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи не 

съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което към 

проекта на акт не е приложена справка за съответствието с европейското право. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник 

за прилагане на Закона за държавните помощи няма да окаже пряко или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена 

финансова обосновка, изготвена по образеца на приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 

4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация.  

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на 

Закона за държавните помощи, заедно с доклада и частичната предварителна оценка на 

въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерството на 

финансите и на Портала за обществени консултации. В съответствие с разпоредбата на 

чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала 

за обществени консултации е публикувано и становището на дирекция „Модернизация 

на администрацията“ от администрацията на Министерския съвет по частичната 

предварителна оценка на въздействието. Срокът за предложения, становища и 

възражения по публикуваните за обществена консултация документи е 30 дни съгласно 

чл. 26, ал. 4, изречение първо от Закона за нормативните актове. Получените в хода на 

обществената консултация становища, предложения и възражения са отразени в 

приложена справка. 

Проектът на постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник 

за прилагане на Закона за държавните помощи е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

като получените становища са отразени съгласно приложената справка. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание § 4, ал. 1, т. 1 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за държавните помощи и чл. 8, ал. 2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

предлагам на Министерския съвет да приеме проекта на Постановление на 



Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните 

помощи. 

 

Приложения: 

 

1. проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник 

за прилагане на Закона за държавните помощи; 

2. проект на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи; 

3. частична предварителна оценка на въздействието; 

4. становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ по частичната 

предварителна оценка на въздействието; 

5. справка за отразяване на становищата; 

6. финансова обосновка; 

7. проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

8. електронен носител. 

 

 

 

 

 МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:    

      ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ  

 

 

 

 

 


