ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЕН ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Допълнителна информация към
Преговорната позиция
по глава 6 - Политика на конкуренция
Като се позовава на Общата позиция на ЕС (CONF-9 /03), България предоставя
Допълнителна информация към преговорните си позиции в областта “Политика
на конкуренцията”.
Сближаване на законодателството
В съответствие с препоръката на ЕС да се преработи Правилника за прилагане на
ЗДП от 2003 г. и в тясно взаимодействие с DTI- тунинг партньор по проект ФАР
BG 0201.08 ( BG 02/IB-FI 03) вече е изготвена нова структура на нормативния
акт, както и съответните текстове, които ще се включат в преработения
правилник.
Предвижда се Министерският съвет да приеме новия нормативен акт до
31.05.2004 г. Правилникът от 2004 г. е напълно хармонизиран с acquis .
Правоприлагане
България работи усилено за по-нататъшно усъвършенстване на практиката по
приложението на Закона за държавните помощи в съответствие с acquis.
За първите четири месеца на 2004 г. са образувани 65 преписки за оценка на
държавни помощи. Комисията е постановила 25 бр. решения, вкл. едно, с което
отказва да одобри предоставянето на помощ, едно негативно, с което
постановява връщане на незаконно предоставена държавна помощ, заедно с
лихвите върху нея, едно- с което разрешава помощта, но под условие и едно, с
което открива втора фаза за допълнително проучване.
КЗК одобри с решение Националната програма за преструктуриране на
стоманодобива, с което приключи оценката на държавните помощи,
предоставяни в съответствие с Протокол № 2 към ЕСА.
Фискални мерки, разсрочвания и кумулиране
Фискални мерки
Комисията за защита на конкуренцията образува шестнадесет производства за
оценка на нотифицирани от Министерството на финансите схеми на фискални
помощи, които съществуват в действащото законодателство.
Комисията за защита на конкуренцията вече се произнесе ( в рамките на
предвидения в закона срок) по отношение на съвместимостта на всички
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нотифицирани фискални мерки с acquis. Тези оценки бяха консултирани също с
тунинг експертите от DTI.
В съответствие с оценките, в Министерския съвет са внесени за обсъждане
проекти за изменение на съответните законови текстове.
Българското правителство се ангажира да предложи отменянето на всички
несъвместими фискални мерки от 1 януари 2005г. ( което е 2 години преди
присъединяването). Приемането на тези проектозакони от Парламента е
предвидено да се осъществи до 15 юни 2004 г. , като те влязат в сила от 1януари
2005 г.
Директива за прозрачност
От 29 март 2004 г. е в сила нова Наредба № 3. Тя изменя Наредба № 6 от 2002
г. за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи и
осигурява пълното й хармонизиране с Директивата за прозрачност на ЕС.

