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ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на 
Европейския съюз в областта на конкуренцията. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на ЕС към 01.01.2007. 
България не предвижда преходни периоди и дерогации в тази област. 
ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС 
Република България споделя общите принципи и цели на Европейския съюз по 
отношение на политиката на конкуренция, залегнали в Договора за създаване на 
Европейски съюз и останалите актове, които съставляват правото на ЕС в тази 
област.  
Република България е способна да прилага правото на ЕС в тази област.  
АНТИТРЪСТОВИ ПРАВИЛА 
Законодателството на Република България е хармонизирано с правото на ЕС. 
Законът за защита на конкуренцията следва текстовете на ДЕО и на вторичното 
право на ЕС. 
Методиката за извършване на проучване и определяне на пазарното положение 
на предприятията на съответния пазар транспонира редица разпоредби на 
вторичното европейско законодателство в тази област.  
Правилата за приложение на правилата за конкуренцията, валидни за 
предприятията, приети в изпълнение на чл. 64 от ЕСА създават една добра 
основа за сътрудничество между КЗК и Европейската комисия.  
Република България продължава да работи за по-нататъшно сближаване на 
законодателството с това на Европейския съюз. В периода до присъединяването 



ще бъде изменен и допълнен Законът за защита на конкуренцията. До края на 
2000 г. ще се приеме решение за освобождаване на някои категории 
споразумения, решения и съгласувани практики, в съответствие с новия 
Регламент № 2790/1999 за групово освобождаване на вертикални споразумения. 
България притежава необходимия административен капацитет и е в състояние 
ефективно да прилага правото на ЕС в областта на антитръста. 
Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд при 
мотивиране на своите решения следват отблизо практиката на ЕК и на Съда на 
ЕО. Комисията за защита на конкуренцията издаде първите решения, в които 
приложи пряко разпоредбите на чл. 64 и чл. 66 от ЕСА.  
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 
Законодателството в областта на държавните помощи е в достатъчна степен 
хармонизирано с правото на ЕС. Основните правила се съдържат в: 
Чл.20 от ЗЗК, който създава рамка за осъществяване на контрол за 
съвместимостта на отпусканите държавни помощи с критериите, установени в 
правото на ЕС.  
Законите за държавния бюджет, за БНБ, за финансово оздравяване на държавни 
предприятия, за преобразуване и приватизация на държавни и общински 
предприятия и в Наредбите за управление на субсидиите за текуща дейност, 
предоставени от републиканския бюджет за енергетиката, за вътрешноградските 
пътнически превози и междуселищните пътнически превози и др.  
 Правилата за прилагане на разпоредбите относно държавната помощ по чл. 64 
/1/ /iii/ и /2/ от ЕСА. Те са одобрени от Министерския съвет на 28.01.1999 г., а 
Европейската комисия е изготвила предложение за Решение на Съвета за 
асоцииране за приемане на тези правила (14.07.1999г.).  
Република България осъществява политика в областта на държавните помощи, 
съответстваща на задълженията, поети с ЕСА- чл.64,т.4(с) за осигуряване на 
прозрачност при предоставянето им.  
Българското правителство следва политика на ограничаване на разходите в 
бюджета и в частност на държавните помощи. Въведен е стриктен бюджетен 
контрол, строга финансова и данъчна дисциплина.  
Държавното финансово подпомагане е насочено в следните основни 
направления: 
Преструктуриране на националната икономика, оздравяване, приватизация, 
ликвидация на предприятията с лошо финансово състояние, поземлена реформа 
и преструктуриране на селското стопанство; 
Осигуряване на поносима социална цена на прехода чрез поддържане цените  на 
някои стоки и услуги в достъпни за населението граници; 
Осигуряване на икономическото развитие на райони с нисък жизнен стандарт или 
такива с голям брой безработни; 



Индивидуалните помощи за някои предприятия са под 100 000 Евро (“de minimis 
rule”).  
Държавните помощи се предоставят по изключение и в съответствие със Закона 
за държавния бюджет, Закона за БНБ и др.нормативни актове. Тези помощи имат 
временен характер. Помощта за предприятията в процес на приватизация се 
предоставят на принципа “първи и последен път”. 
Наблюдава се тенденция на намаление на относителния дял на субсидиите в 
БВП. Напр. от 2.3% за 1997 г., субсидиите намаляха на 2.1% за 1998г. Техният 
размер през 1999 г. е 1.4 %, а за 2000 г. се предвижда да намалее до  0.9 %.  
Република България започна изграждането на цялостна система за наблюдение и 
контрол на държавните помощи, която ще обхване всички сектори на икономиката 
и всички региони в страната. Изградени са структурите за прилагане на 
законодателството. Комисията за защита на конкуренцията, по силата на чл.20 от 
ЗЗК, осъществява контрол на държавните помощи. Министерството на финансите 
по силата на ПМС 263/96 осъществява наблюдение на държавните помощи. 
СПЕЦИАЛНО ТРЕТИРАНЕ 
Република България да бъде разглеждана като област идентична с областите на 
Общността по чл. 87.3.б”а” от ДЕО. 
Необходимостта от специално третиране произтича от специфичните 
икономически условия: нивото на икономическо развитие, съществуващите 
трудности в процеса на трайно утвърждаване на пазарната икономика, 
социалните и регионални проблеми, които могат да възникнат след 
присъединяването. 
ДЪРЖАВНИ МОНОПОЛИ С ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕР 
Конституцията на България изброява изчерпателно дейностите за които със закон 
може да се установява държавен монопол. ЗЗК обявява, че всяко друго 
предоставяне, осъществено в нарушение на забраните на Конституцията и закона 
е недействително. 
Практиката по прилагане на ЗЗК сочи, че поведението на държавните монополи с 
търговски характер се преценяват според принципите за свободна конкуренция. 
ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СПЕЦИАЛНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА 
Аналогична норма на чл. 86 от ДЕО, се съдържа в ЗЗК- чл. 2, ал. 1, т.3. Съгласно 
текста, предприятията, на които държавата е възложила извършването на услуги 
от обществен интерес, доколкото спазването на закона не прави невъзможно 
изпълнението на тези задачи и конкуренцията в страната не се засяга в 
значителна степен, също се подчиняват на правилата на ЗЗК.  
Република България прие редица закони и изготви проекти за закони, които 
регулират по нов начин такива важни сектори на икономиката като: транспорт, 
телекомуникации, енергетика и осигуряват условия за свобода на конкуренцията 
на съответните пазари.  



Създадени са и функционират независими регулаторни органи  (Държавна 
агенция по енергетика и енергийни ресурси, Държавна агенция по енергийна 
ефективност, Държавна комисия по далекосъобщенията).  


