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С помощта на Солвит:
Б изнес без граници
СОЛВИТ е безплатна услуга, създадена от ЕК, за намиране на прагматични решения на
презграничните проблеми, възникнали пред представителите на бизнеса и гражданите на една държава – членка при неправилно прилагане на правилата на вътрешния пазар от държавната администрация на друга държава от ЕС.
Вътрешният пазар на ЕС е един от най-важните елементи за създаването и функционирането му. Неоспорим
факт е, че той е в услуга на бизнеса, предоставяйки му
възможност да излезе от тесните национални граници.
В рамките на вътрешния пазар всяко европейско предприятие може да предоставя услуги, да продава стоки
и да започне нова дейност без каквато и да е дискриминация. Независимо от стриктно изработената правна
рамка в областта на вътрешния пазар, възникването на
недоразумения поради неправилното прилагане и/или
неприлагане на законодателството на Общността е неизбежно. Тогава на помощ идва СОЛВИТ.
СОЛВИТ е мрежа, чието наименование на английски
език “SOLVIT” в превод на български език означава
„разреши го” т.е. разреши проблема. Тя се състои от 30
центъра, координирани от Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” на ЕК. Като извънсъдебен механизъм, СОЛВИТ може да съдейства за разрешаването
на проблеми, възникнали пред предприятията/гражданите на ЕС на една държава – членка при неприлагане на правото на ЕС в областта на вътрешния пазар от
държавната администрация на друга държава – членка
(т.нар. „презграничен проблем”). За използване на услугите на мрежата е необходимо попълване на електронен формуляр. Българският СОЛВИТ център е установен в рамките на дирекция „Координация по въпросите
на ЕС” в администрацията на Министерския съвет.
Успешното разрешаване
на един презграничен проблем изисква активното
взаимодействие на два СОЛВИТ центъра – местен и
водещ. Центърът, който получава жалбата, е местният СОЛВИТ център. Така например, за българско

Добрата практика
Холандски гражданин закупил ремарке в Холандия, което искал да пренесе в България. Тъй като то било по-леко
от 750 кг, регистрация в Холандия не е била наложителна.
Българските власти отказали регистрацията му в страната,
поради липса на предишна регистрация, и така била създадена пречка пред свободното движение на превозни средства във вътрешния пазар на ЕС.
Благодарение на успешната намеса на българския СОЛВИТ
център, българските власти помогнали на клиента да премине преглед и да получи
сертификат от съответния технически сервиз.
Това дало възможност да
бъдат внасяни в България
и други подобни ремаркета. Проблемът е разрешен за 12,5 седмици.

предприятие, което има проблем с държавната администрация в Германия, свързан с неприлагане на
правото на ЕС в областта на вътрешния пазар, местен
е българският СОЛВИТ център. Обратно, за германско предприятие, което има проблем с българската
държавна администрация, местен е германският СОЛВИТ център. Основната задача на местния център е
да прецени доколко поставеният проблем попада в
обхвата на мрежата и дали не съществуват други поподходящи услуги във вътрешния пазар, към които
проблемът може да бъде пренасочен.
Центърът, който работи за разрешаването на презграничния проблем, е водещият СОЛВИТ център. В описания пример българският СОЛВИТ център е водещ за
германското предприятие, докато германският СОЛВИТ център е водещ за разрешаването на проблема на
българското предприятие. Веднъж приел и започнал
работа по случая, водещият център разполага с 10 календарни седмици за неговото разрешаване. Този срок
може да бъде удължен с още 4 седмици, ако и двата
центъра преценят, че в рамките на този срок може да
бъде намерено приемливо за всички страни решение.
Основните критерии за допустимост са:
наличие на спор и интерес; наличие на отношения
„предприятие/гражданин – държавна администрация”; неприлагане на конкретна норма от законодателството на ЕС; проблемът да не е представен на
вниманието на съдебен орган. За представителите
на бизнеса СОЛВИТ може да окаже съдействие при
разрешаването на презгранични проблеми в следните области: разрешение за пребиваване; право на
установяване; права в областта на заетостта; права
в областта на социалната сигурност; свидетелство за
управление на моторно превозно средство; регистриране на моторно превозно средство; данъчно облагане; свободно движение на капитали и плащания; пазарен достъп за продукти; предоставяне на услуги и др.
Подаването на оплакване до мрежата се извършва по
електронен път с формуляр за подаване на жалби. С
изпращането му той се регистрира в базата данни на
ЕК и се пренасочва автоматично към местния СОЛВИТ
център, за да започне работа по случая.
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