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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА 

от XXX година 

за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории 
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от 

Договора 
ПРОЕКТ 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 
като взе предвид Регламент (ЕС) № 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно 
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ1, и по-специално член 
1, параграф 1, буква а) от него, 
след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи, 
като има предвид, че: 
(1) С Регламент (ЕС) № 651/2014 някои категории помощ се определят като 

съвместими с вътрешния пазар. 
(2) Предприятия, участващи в проекти по цел „Европейско териториално 

сътрудничество“, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета2 или на [новия регламент за 
Европейското териториално сътрудничество], често се сблъскват със 
затруднения при финансирането на допълнителните разходи, свързани със 
сътрудничеството между партньори, разположени в различни региони и в 
различни държави членки или трети държави. Като се има предвид важното 
значение на Европейското териториално сътрудничество за политиката на 
сближаване, поради това, че то осигурява рамка за изпълнението на съвместни 
действия и за обмен в областта на политиките между участници на национално, 
регионално и местно равнище от различни държави членки или трети държави, 
следва да се отстранят някои трудности, пред които са изправени проектите по 
цел „Европейско териториално сътрудничество“, с оглед на постигането на 
съответствие с правилата за държавната помощ. С оглед на опита на Комисията 
Регламент (EС) № 651/2014 следва по-специално да се прилага към помощи за 
проекти по цел „Европейско териториално сътрудничество“ независимо от 
размера на предприятията бенефициери. 

                                                 
1 ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1.  
2 Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 259). 
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(3) Предвид ограничения ефект, който помощите в малък размер, предоставяни на 
предприятия, които участват в проекти по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, оказват върху търговията и конкуренцията, следва да бъдат 
приети опростени правила за случаите, в които общият размер на помощта за 
предприятие за проект не надхвърля определен таван. 

(4) Проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност, които са 
получили знак за качество под формата на печат за високи постижения 
вследствие на оценка и класиране, извършени от независими експерти, и за 
които се счита, че представляват високи постижения и заслужават да получат 
публично финансиране, но не могат да бъдат финансирани по рамковата 
програма „Хоризонт“ поради липса на наличен бюджет, могат да бъдат 
подпомогнати с национални средства, включително с ресурси от европейските 
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. и от 
Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд за 
периода 2021—2027 г. Тъй като тези проекти се изпълняват от малки и средни 
предприятия, не обхващат твърде близки до пазара дейности и размерът на 
полученото от тях публично финансиране е малък, предвидените за 
подпомагането им национални ресурси при определени условия следва да се 
считат за съвместими с вътрешния пазар и следва да бъдат освободени от 
задължението за уведомяване. В допълнение към това преди присъждането на 
знака за качество под формата на печат за високи постижения не следва да се 
изисква повторна оценка на условията, които вече са оценени на равнището на 
Съюза. Въпросът дали осъществяващите проектите предприятия са със 
стопанска или нестопанска цел не следва да бъде от значение по отношение на 
ефекта върху конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Безвъзмездни 
средства, предоставени на изследователи по линия на схемата на Европейския 
научноизследователски съвет (ЕНС) „Доказване на концепцията“ и по 
действията „Мария Склодовска-Кюри“, които отговарят на критериите за 
стопански дейности, също следва да се считат за съвместими с вътрешния пазар, 
когато са удостоени със знак за качество под формата на печат за високи 
постижения. 

(5) Комбинираното публично финансиране с национални ресурси и ресурси на 
Съюза, които се управляват на централно равнище, предоставени за 
научноизследователски и развойни проекти, подбрани на равнището на Съюза 
по инструмента за съфинансиране на рамковата програма „Хоризонт“ 
вследствие на транснационални покани за представяне на предложения, в които 
участват поне три държави членки, може да допринесе за повишаване на 
конкурентоспособността на Европа в областта на научноизследователската и 
развойната дейност. Тъй като тези проекти се оценяват и подбират от 
независими експерти, отговарят на цели от общоевропейски интерес и са 
насочени към добре определени случаи на пазарна неефективност, финансовото 
участие в инструмента за съфинансиране от страна на държавите членки, което 
включва средства от европейските структурни и инвестиционни фондове за 
периода 2014—2020 г. и от Европейския фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд+ за периода 2021—2027 г., следва да се счита за 
съвместимо с вътрешния пазар и следва да бъде освободено от задължението за 
уведомяване при определени условия. В допълнение към това преди подбора на 
даден проект не следва да се изисква повторна оценка на условията, които вече 
са оценени на равнището на инструмента за съфинансиране. 
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(6) В рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт“ се 
определят действията за научни изследвания и иновации, които отговарят на 
условията за финансиране. В случаите, в които тези действия може да са 
допустими и за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност, 
е необходимо да се поясни до каква степен действия, които отговарят на 
условията за финансиране по рамковата програма „Хоризонт“, съответстват на 
категориите за фундаментални научни изследвания, промишлени научни 
изследвания или експериментално развитие, както са определени в настоящия 
регламент. За тази цел следва да се вземат предвид определенията относно 
равнището на технологична готовност („РТГ“). РТГ 1 съответства на 
фундаментални научни изследвания, РТГ 2, 3 и 4 — на промишлени научни 
изследвания, а РТГ 5, 6 и 8 — на експериментално развитие. На тази основа 
научноизследователските и иновационните действия по рамковата програма 
„Хоризонт“ следва да съответстват на РТГ 1—4, а категорията „иновационни 
действия“ по рамковата програма „Хоризонт“, с изключение на въвеждането на 
продукти на пазара, следва да съответстват на РТГ 5—8. 

(7) Финансовите продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU, могат да включват 
средства под контрола на държавите членки, включително средства на ЕС със 
споделено управление, с цел да се повиши ефектът на ливъридж и да се 
подкрепят допълнителните инвестиции в Европа. Например държавите членки 
имат възможност да участват с част от средствата на Съюза със споделено 
управление или свои собствени средства в раздел „Държави членки“ на 
гаранцията на ЕС в рамките на фонд InvestEU. Освен това държавите членки 
могат да финансират подкрепените от фонд InvestEU финансови продукти със 
свои собствени средства или чрез национални насърчителни банки. Такова 
финансиране може да се квалифицира като „ресурси на държавата“ и може да 
бъде приписано на държавата, ако държавите членки имат свобода на преценка 
по отношение на използването на тези ресурси. И обратно, когато държавите 
членки не разполагат със свобода на преценка по отношение на използването на 
ресурсите, използването на тези средства не може да се припише на държавата. 
В подобни случаи Комисията възнамерява да предостави допълнителни насоки 
за типичните сценарии, които се подкрепят по линия на фонд InvestEU.  

(8) Когато национални средства, включително средства на ЕС със споделено 
управление, представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 
от Договора, следва да се определи набор от условия, въз основа на които 
помощта следва да се счита за съвместима с вътрешния пазар и да бъде 
освободена от задължението за уведомяване, с цел да се улесни изпълнението на 
фонда InvestEU. 

(9) При проектирането на фонда InvestEU от страна на Комисията бяха включени 
редица важни предпазни мерки за защита на конкуренцията, като например 
подкрепа на инвестиции, с които се постигат цели на политиката на Съюза и се 
генерира добавена стойност от ЕС, както и изискването фондът InvestEU да бъде 
допълнителен и с него да се преодоляват случаи на пазарна неефективност и 
неоптимални инвестиционни ситуации. Освен това системата на управление и 
процесът на вземане на решения ще гарантират преди предоставянето на 
гаранцията на ЕС, че подпомаганите от InvestEU операции отговарят на 
горепосочените изисквания. На последно място подкрепата, която се осигурява 
от фонд InvestEU, ще бъде прозрачна и въздействието от нея ще бъде оценено. 
Следователно държавната помощ, включена във финансовите продукти, които се 
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подкрепят от фонд InvestEU, следва да се счита за съвместима с вътрешния пазар 
и да бъде освободена от изискването за уведомяване въз основа на ограничен 
брой условия. 

(10) Поради това Регламент (ЕС) № 651/2014 следва да бъде съответно изменен,  
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 
Регламент (ЕС) № 651/2014 се изменя, както следва: 
(1) Член 1 се изменя, както следва: 

а) в параграф 1 се добавят следните букви о) и п): 
„о) помощи за проекти по цел „Европейско териториално сътрудничество“;  
п) помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU.“; 

б) в параграф 3 букви а) и б) се заменят със следното: 
„а) помощи, предоставени в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с 
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета(*), с изключение 
на помощите за обучение, помощите за достъп на МСП до финансиране, помощите за 
научноизследователска и развойна дейност, помощите за иновации в полза на МСП, 
помощите за работещи в неравностойно положение и за работещи с увреждания, 
регионалните инвестиционни помощи в най-отдалечените региони, схемите за 
регионална оперативна помощ и помощите за проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество;  
б) помощи, предоставени в сектора на първично производство на селскостопански 
продукти, с изключение на регионалните инвестиционни помощи в най-отдалечените 
региони, схемите за регионална оперативна помощ, помощите за консултантски услуги 
в полза на МСП, помощите за рисково финансиране, помощите за 
научноизследователска и развойна дейност, помощите за иновации в полза на МСП, 
помощите за опазване на околната среда, помощите за обучение, помощите за 
работещи в неравностойно положение и работещи с увреждания, помощите за проекти 
по цел „Европейско териториално сътрудничество“ и помощите, включени във 
финансови продукти, подпомагани от фонд InvestEU;“; 

в) Параграф 4 се заменя със следното: 
„4. Настоящият регламент не се прилага за: 
„а) схеми за помощ, които не изключват изрично плащането на индивидуална помощ в 
полза на предприятие, срещу което съществува неизпълнено разпореждане за 
възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ, 
предоставена от същата държава членка, се обявява за неправомерна и несъвместима с 
вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, 
причинени от някои природни бедствия, и схемите за помощ в съответствие с раздел 2а 
и раздел 16 от глава III; 
б) помощи ad hoc в подкрепа на предприятие, както е посочено в буква а); 
в) помощи за предприятия в затруднено положение, с изключение на схемите за помощ 
за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия, схемите за помощ за 
стартиращи предприятия, схемите за регионална оперативна помощ, помощите за МСП 
съгласно член 56д и помощите за финансови посредници съгласно раздел 16 от глава 
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III, при условие че с тези схеми предприятията в затруднено положение не се третират 
по-благоприятно от останалите предприятия. 
* Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно 
общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 
354, 28.12.2013 г., стр. 1)“; 

(2) Член 2 се изменя, както следва: 
а) точки 63, 64 и 65 се заличават; 
б) вмъква се следната точка 83a: 

„83а. „равнище на технологична готовност“ означава измервателната система, 
отнасяща се до цялата верига за научноизследователска и развойна дейност и иновации, 
в която се използват показателите от 1 до 9, за да се осигури общо разбиране по 
отношение на нивото на развитие и технологичния статус на конкретни технологии*;“; 

в) точки 84, 85 и 86 се заменят със следното: 
„84. „фундаментални научни изследвания“ означава експериментална или теоретична 
работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за причините за 
явленията или наблюдаемите факти без очаквано пряко търговско приложение или 
използване (съответстваща на равнище на технологична готовност 1); 
85. „промишлени научни изследвания“ означава планирани научни изследвания или 
проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови 
знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги, или за 
постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. 
Те включват създаването на компоненти от сложни системи и могат да включват 
конструирането на прототипи в лабораторна среда или в среда със симулирани 
интерфейси на съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато 
това е необходимо за промишлените научни изследвания и за валидиране на 
технологии с широко приложение (съответстващи на равнища на технологична 
готовност 2, 3 и 4); 
86. „експериментално развитие“ означава придобиване, съчетаване, оформяне и 
използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и 
умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или 
услуги. То може да включва също, например, дейности, които имат за цел 
концептуалното определение, планирането и документирането на нови продукти, 
процеси или услуги (съответстващо на равнища на технологична готовност 5—8). 
Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, 
демонстрация, разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или 
усъвършенствани продукти, процеси и услуги в среда, която е представителна за 
оперативните условия в реалния живот, когато главната цел е по-нататъшното 
техническо подобряване на продукти, процеси или услуги, които не са в окончателния 
си вид. Това може да включва разработване на търговски използваеми прототипи или 
пилотни проекти, които са необходими за крайния търговски продукт и чието 
производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и 
валидиране. 
Експерименталното развитие не включва рутинни и периодични изменения, въвеждани 
в съществуващи продукти, производствени линии, производствени процеси, услуги или 
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други операции в процес на изпълнение, дори ако тези изменения може да 
представляват подобрения;“ 

г) вмъква се следната точка 86б: 
„86б. „цифровизация“ означава приемането на технологии, които се извършват чрез 
електронни устройства и/или системи, които позволяват да се увеличат 
функционалните възможности на продуктите, да се развият онлайн услуги, да се 
модернизират процесите или да се премине към бизнес модели, които се основават на 
премахването на посредничеството при производството на стоки и предоставянето на 
услуги, като в крайна сметка се генерира преобразяващо въздействие;“; 

д) вмъква се следната точка 138a: 
„138а. „мрежи за пренос от следващо поколение (NGN)“ означава усъвършенствани 
мрежи за пренос, които могат да позволят разгръщането на мрежи за достъп от 
следващо поколение чрез оптични влакна (или еквивалентна технология);“; 

е) добавят се следните точки 166—182: 

„Определения за помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят 
от фонд InvestEU  
166. „гаранция от ЕС“ съгласно определението, дадено в Регламент [позоваване] за 
[програма InvestEU], означава гаранция, предоставена от бюджета на Съюза, при която 
бюджетните гаранции в съответствие с [член 219, параграф 1 от Финансовия 
регламент] пораждат действие чрез подписването на отделни гаранционни 
споразумения с партньорите по изпълнението;  
167. „фонд InvestEU“ означава фонд, създаден с Регламент [позоваване] за [програма 
InvestEU], за предоставяне на гаранция от ЕС за подпомагане на операции по 
финансиране и инвестиране, осъществявани от партньорите по изпълнението; 
168. „финансов продукт“ съгласно определението в Регламент [позоваване] за 
[програма InvestEU] означава финансов механизъм или договореност, съгласно които 
партньорът по изпълнението предоставя пряко или чрез посредник финансиране на 
крайните бенефициери в някоя от формите, посочени в [член 13 от Регламента за 
програмата за InvestEU]; 
169. „национални насърчителни банки или институции“ съгласно определението в 
Регламент [позоваване] за [програма InvestEU] означава правни субекти, извършващи 
финансови дейности на професионална основа, на които е възложено от държава 
членка или образувание на държава членка на централно, регионално или местно 
равнище да извършват дейности в областта на развитието или насърчаването; 
170. „финансов посредник“ означава всяка финансова институция, независимо от 
нейната форма и собственост, което може да включва, наред с другото, банки, 
небанкови кредитни институции, инвестиционни фондове, институции за 
микрофинансиране, гаранционни дружества, лизингови дружества и национални 
насърчителни банки или институции;  
171. „търговски финансов посредник“ означава финансов посредник, който извършва 
дейност със стопанска цел и изцяло на собствен риск, без държавна гаранция, с 
изключение на националните насърчителни банки или институции;  
172. „партньор по изпълнението“ съгласно определението в Регламент [позоваване] за 
[програма InvestEU] означава отговарящият на условията за допустимост партньор, 
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като например финансова институция или друг посредник, с които Комисията подписва 
гаранционно споразумение; 
173. „пазарни средства“ означава средства от търговски финансови посредници и от 
други пазарни инвеститори, независимо от това чия собственост са те, които извършват 
дейност със стопанска цел и изцяло на собствен риск, без държавна гаранция, и които 
са независими от крайните бенефициери. Това включва средства от „бизнес ангели“, 
групата на ЕИБ, ЕБВР и от други многостранни банки за развитие, като в тях не влизат 
средствата на национални насърчителни банки или институции; 
174. „бели райони“ означава райони, определени с помощта на подходящо 
картографиране или въз основа на резултатите от обществена консултация, в които 
няма широколентова инфраструктура от една и съща категория (основен широколентов 
достъп или мрежи от следващо поколение/мрежи за достъп от следващо поколение) и 
няма планове такава да бъде развита при търговски условия в срок до три години; 
175. „сиви райони“ означава райони, определени с помощта на подходящо картографиране 
или въз основа на резултатите от обществена консултация, в които има само една 
широколентова инфраструктура от една и съща категория (основен широколентов достъп 
или мрежи от следващо поколение/мрежи за достъп от следващо поколение) или се 
планира такава да бъде развита при търговски условия в срок до три години;  
176. „черни райони“ означава райони, определени с помощта на подходящо 
картографиране или въз основа на резултатите от обществена консултация, в които има 
най-малко две широколентови инфраструктури от една и съща категория (основен 
широколентов достъп или мрежи от следващо поколение/мрежи за достъп от следващо 
поколение) или се планира такава да бъде развита при търговски условия в срок до три 
години; 
177. „съществена промяна“ е налице, ако в резултат от намесата за предоставяне на 
субсидии избраният проект генерира значителни нови инвестиции в широколентовата 
мрежа и субсидираната инфраструктура допринася съществени нови възможности на 
пазара по отношение на наличието, капацитета, бързината и конкурентоспособността 
на широколентовата услуга в сравнение със съществуващи или планираните в срок до 
три години мрежи в района на намесата. Съществена промяна ще бъде налице, когато 
се демонстрира кумулативното изпълнение на следните условия: субсидираният проект 
осигурява двойно по-високи скорости на сваляне и качване в сравнение със 
съществуващата и/или планираната инфраструктура и най-малко симетрични скорости 
над 300 Mbps, в зависимост от това коя стойност е по-висока, и осигурява резултати, 
които стимулират конкуренцията в много по-голяма степен в сравнение с настоящата 
и/или планираната инфраструктура, като например условия за изцяло открит достъп и 
по-подходящи и достъпни услуги за крайните потребители; 
178. „подходящо картографиране“ означава картографиране на район, включващ 
съответния целеви район, което е извършено преди по-малко от [X] години от 
компетентните национални органи и включва цялата инфраструктура от една и съща 
категория (тоест основни широколентови мрежи или мрежи за достъп от следващо 
поколение/мрежи от следващо поколение, включително мрежи с много голям капацитет), 
която вече съществува или се планира да бъде развита в следващите три години, и което се 
извършва на равнище помещения въз основа на обхванатите от мрежата помещения (а не 
въз основа на помещенията, свързани към мрежата като абонати);  
179. „обществена консултация“ означава обществена консултация, проведена от 
компетентните национални органи чрез публикуване на съответен уебсайт, който е на 
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разположение на всички заинтересовани страни в продължение на 1 месец, с цел 
събиране на обоснована информация от заинтересованите страни за инвестиции в 
инфраструктура от една и съща категория, която вече съществува или се планира да 
бъде развита през следващите три години в район, включващ съответния целеви район; 
180. „социални услуги“ означава ясно определени услуги, които посрещат социални 
нужди, свързани със здравеопазването и дългосрочните грижи, грижите за децата, 
достъпа до пазара на труда и реинтеграцията в него, социалното жилищно настаняване 
(т.е. жилища за граждани в неравностойно положение или групи в неравностойно 
социално положение, които поради ограничената си платежоспособност нямат 
възможност да намерят жилище при пазарни условия) и грижите и социалното 
приобщаване на уязвими групи (съгласно определението в съображение 11 от Решение 
2012/21/ЕС на Комисията); 
181. „градски възел на TEN-T“ означава градска зона, в която транспортната 
инфраструктура на мрежата TEN-T, например пристанищата, включително 
пътническите терминали, летищата, железопътните гари, логистичните платформи, 
товарните терминали, разположена във или около градска зона и е свързана с други 
части от тази инфраструктура и с инфраструктурата за регионален и локален трафик; 
съгласно определението в член 3, буква п) от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета*; 
182. „нов участник“ означава железопътно предприятие съгласно определението в 
член 3, параграф 1 от Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета**, което отговаря на следните условия: 
а) то е получило лиценз в съответствие с член 17, параграф 3 от Директива 

2012/34/ЕС по-малко от десет години преди предоставянето на помощта; 
б) то не е свързано по смисъла на член 3, параграф 3 от приложение I с 

железопътно предприятие, получило лиценз в която и да е държава членка 
преди 1 януари 2010 г.; 

183. „иновационно МСП“ означава МСП, чиито разходи за НИРД и иновации 
представляват поне 15 % от общите му оперативни разходи поне през една от 
предходните 3 години или поне 10 % от общите му оперативни разходи през всяка от 
предходните 3 години. Предприятие със специално предназначение, което може да се 
счита за „самостоятелно предприятие“ съгласно определението в приложение I и за 
което няма исторически данни, може да се счита за иновационно МСП, ако неговите 
разходи за НИРД и иновации, включени в надежден бизнес план, отговарят на един от 
горепосочените критерии; 
184. „иновационно дружество със средна пазарна капитализация“ означава голямо 
предприятие с до 1500 служители, което може да се счита за „независимо предприятие“ 
съгласно определението в приложение I, чиито разходи за НИРД и иновации 
представляват поне 15 % от общите му оперативни разходи поне през една от 
предходните 3 години или поне 10 % от общите му оперативни разходи през всяка от 
предходните 3 години. Предприятие със специално предназначение, което може да се 
счита за „самостоятелно предприятие“ съгласно определението в приложение I и за 
което няма исторически данни, може да се счита за иновационно дружество със средна 
пазарна капитализация, ако неговите разходи за НИРД и иновации, включени в 
надежден бизнес план, отговарят на един от горепосочените критерии; 
185. „малко дружество със средна пазарна капитализация“ означава голямо 
предприятие с до 499 служители и годишен оборот до 100 милиона евро или годишен 
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счетоводен баланс до 86 милиона евро, което може да се счита за самостоятелно 
предприятие съгласно определението в приложение I. 
______________ 
* Вж. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за главните базови технологии — 
мост към растеж и заетост“, COM (2012) 341 final, 26.6.2012 г. 

** Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно 
насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение 
№ 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1). 

*** Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на 
единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32)“; 
(3) Член 4, параграф 1 се изменя, както следва:  

а) буква е) се заменя със следното: 
„е) за помощи за предприятия, участващи в проекти по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“: за помощи по член 20: 2 милиона евро за предприятие за проект; за 
помощи по член 20а: посочените в член 20а, параграф 2 суми за предприятие за 
проект;“ 

б) В буква и) се добавят следните точки vii) и viii): 
„vii) за помощи за проекти, които са получили знак за качество под формата на печат за 
високи постижения, определените в член 25a суми; 
viii) за помощи във връзка със съфинансирани проекти и с действия за формиране на 
екипи, определените в член 25б прагове;“ 

в) добавя се следната буква жж): 
„жж) за помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд 
InvestEU: сумите, посочени в раздел 16 от глава III.“; 
(4) В член 5, параграф 2 се добавя следната буква л):  
„л) помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU, 
ако са изпълнени условията, посочени в раздел 16 от глава III.“; 
(5) В член 6, параграф 5 се добавят следните букви и), й) и к): 
„и) помощи за предприятия, участващи в проекти по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, ако са изпълнени съответните условия, посочени в членове 20 и 20а; 
й) помощи за проекти, които са получили знак за качество под формата на печат за високи 
постижения, и помощи, включени в съфинансирани проекти и с действия за формиране на 
екипи, ако са изпълнени съответните услови, посочени в членове 25а и 25б; 
к) помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU, 
ако са изпълнени условията, изложени в раздел 16 от глава III.“; 
(6) В член 7, параграф 1 втора алинея се заменя със следното: 
„Размерите на допустимите разходи могат да бъдат изчислени в съответствие с 
опростените варианти за разходите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета* или [новия регламент за общоприложимите 
разпоредби], в зависимост от това кой е приложим, при условие че операцията е поне 
частично финансирана от фонд на Съюза, позволяващ използването на тези опростени 
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варианти за разходите, и категорията разходи е допустима съгласно съответната 
разпоредба за освобождаване.“ 
__________________________ 
* Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).“; 

(7) Член 8 се изменя, както следва: 
а) в параграф 3 буква б) се заменя със следното: 

„б) всякаква друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, които 
се припокриват частично или напълно, само ако това натрупване не води до 
надхвърляне на най-високия интензитет на помощта или най-високия размер на 
помощта, приложими за тази помощ по силата на настоящия регламент.  
Финансирането, предоставено на крайните бенефициери чрез подкрепата от фонд 
InvestEU по раздел 16 от глава III и покритите с него разходи не се вземат предвид при 
определянето на съответствието с разпоредбите за натрупване в параграф 3. Това се 
постига, като от допустимите разходи по проекта първо се приспада номиналният 
размер на финансирането, подкрепено от фонд InvestEU, и след това се изчислява най-
високият интензитет на помощта или най-високият размер на помощта, приложими за 
тази помощ по силата на настоящия регламент, единствено въз основа на общия размер 
на оставащите допустими разходи. Номиналният размер на финансирането, 
предоставено на крайните бенефициери чрез подкрепата от фонд InvestEU, също така 
не се взема предвид при определянето дали е спазен определеният в настоящия 
регламент праг за уведомяване. 
Като алтернатива, за привилегировани заеми или гаранциите по привилегировани 
заеми, подкрепени от фонд InvestEU съгласно раздел 16 от глава III, помощта, 
включена в привилегировани заеми или в гаранции по привилегировани заеми, 
предоставени на крайните бенефициери, може да бъде изчислена въз основа на 
референтния лихвен процент, преобладаващ към момента на предоставянето на 
помощта, и може да се използва, за да се гарантира, че натрупването с каквато и да е 
друга помощ за същите установими допустими разходи не води до надхвърляне на най-
високия интензитет на помощта или най-високия размер на помощта, приложими за 
помощта, или на прага за уведомяване по силата на настоящия регламент или друг 
регламент или решение за групово освобождаване, приети от Комисията.“; 

б) параграф 4 се заменя със следното: 
„4. Помощите без установими допустими разходи, които са освободени от 
задължението за уведомяване съгласно членове 20а, 21, 22 и 23 и раздел 16 от глава III, 
могат да се натрупват с всякаква друга държавна помощ с установими допустими 
разходи. Помощите без установими допустими разходи могат да се натрупват с 
всякаква друга държавна помощ без установими допустими разходи до най-високия 
съответен праг за цялото финансиране, определен в конкретните условия за всеки 
отделен случай по силата на настоящия или друг регламент за групово освобождаване 
или с прието от Комисията решение.“; 
(8) В член 9 параграфи 1 и 2 се заменят със следното: 
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„1. Съответната държава членка осигурява публикуването на подробен уебсайт за 
държавна помощ на национално или регионално равнище на: 
а) обобщената информация, посочена в член 11, в стандартизирания формат, 

определен в приложение II, или връзка, която предоставя достъп до нея; 
б) пълния текст на всяка мярка за помощ съгласно предвиденото в член 11 или 

връзка, която предоставя достъп до пълния текст; 
в) информацията, посочена в приложение III относно всяка предоставена 

индивидуална помощ, надхвърляща 500 000 EUR, или, за бенефициери, 
извършващи дейност в първичното селскостопанско производство, всяка 
индивидуална помощ, надхвърляща 60 000 EUR. 

Що се отнася до помощта, предоставена в полза на проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, информацията, посочена в настоящия параграф, се 
помества на уебсайта на държавата членка, в която е разположен съответният 
управителен орган, съгласно определението в член 21 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 
на Европейския парламент и на Съвета или [в член 44 от новия регламент за 
Европейското териториално сътрудничество], в зависимост от това кой е приложим. 
Като алтернативен вариант участващите държави членки могат също да решат, че всяка 
от тях следва да предоставя информацията относно мерките за помощ на тяхната 
територия на съответните уебстраници. 
2. За схемите под формата на данъчни предимства и за схемите по членове 16 и 21(**), 
условията, посочени в параграф 1, буква в) от настоящия член, се считат за изпълнени, 
ако държавите членки публикуват необходимата информация за размера на 
индивидуалните помощи в следните диапазони (в млн. EUR): 
0,06—05 (само за първично селскостопанско производство); 
0,5—1; 
1—2; 
2—5; 
5—10; 
10—30; както и 

30 и повече.“; 
* За схемите по членове 16 и 21 от настоящия регламент изискването за публикуване на информация 
относно всяка предоставена индивидуална помощ, надхвърляща 500 000 EUR, може да бъде премахнато 
за МСП, които не са осъществили търговска продажба на пазара. 
(9) В член 11 уводното изречение се заменя със следното изречение: 
„Държавите членки или съответно за помощи, предоставени в полза на проекти по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“, държавата членка, в която е разположен 
управителният орган съгласно определението в член 21 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 
или [в член 44 от новия регламент за Европейското териториално сътрудничество], в 
зависимост от това кой е приложим, предоставят на Комисията:“; 
(10) В член 14 параграф 15 се заменя със следното: 
„15. За първоначални инвестиции, свързани с проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 или [на новия регламент за Европейското териториално сътрудничество], 
интензитетът на помощта на региона, в който се намира първоначалната инвестиция, се 
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прилага за всички бенефициери, участващи в проекта. Ако първоначалната инвестиция 
е разположена в два или повече подпомагани региона, максималният интензитет на 
помощта е интензитетът, приложим в подпомагания регион, където са направени най-
големите допустимите разходи. В подпомаганите региони, които отговарят на 
условията за получаване на помощ съгласно член 107, параграф 3, буква в) от Договора, 
настоящата разпоредба се прилага по отношение на големи предприятия само ако 
първоначалната инвестиция е свързана с нова стопанска дейност.“; 
(11) В член 16 параграф 4 се заменя със следното: 
„4. Допустимите разходи са общите разходи за проекта за градско развитие, доколкото 
те са в съответствие с членове 37 и 65 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета или [на новия регламент за общоприложимите разпоредби], в 
зависимост от това кой е приложим.“ 
(12) След член 19 се вмъква следният дял: 

„Раздел 2a 
Помощ за проекти по цел „Европейско териториално сътрудничество“ 

(13) Член 20 се заменя със следния текст: 
„Член 20  

Помощи за разходи, извършени от предприятия при участието им в проект по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“ 

1. Помощите за разходи, извършени от предприятия при участието им в проекти по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“ в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета или [новия регламент за 
Европейското териториално сътрудничество], са съвместими с вътрешния пазар по 
смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за 
уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, 
определени в настоящия член и в глава I. 
2. Доколкото са свързани с проекта за сътрудничество, следните разходи, които имат 
значението, което им е дадено в Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията* 
или в [членове 38—43 от новия регламент за Европейското териториално 
сътрудничество], в зависимост от това кой е приложим, представляват допустими 
разходи: 
а) разходи за персонал; 
б) разходи за офиси и административни разходи; 
в) разходи за път и настаняване; 
г) разходи за външни експертни оценки и услуги; 
д) разходи за оборудване; както и 
е) разходи за инфраструктура и строителство. 
3. Експертните оценки и услугите, посочени в параграф 2, буква г), не са постоянна или 
периодична дейност и не са свързани с обичайните оперативни разходи на 
предприятието, като например рутинни услуги за данъчни консултации, редовни 
юридически консултации или рутинна реклама. 
4. Интензитетът на помощта не надхвърля 65 % от допустимите разходи. Интензитетът 
на помощта може да се увеличи с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на 
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средни предприятия, и с 15 процентни пункта за помощи, предоставени на малки 
предприятия. 

*Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за 
допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 45).“ 
(14) Вмъква се следният член 20a: 

„Член 20a 

Помощи в малък размер за участие на предприятия в проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 

1. Помощите за предприятия за участието им в проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1299/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета или [новия регламент за Европейското 
териториално сътрудничество], са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 
107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по 
член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия 
член и в глава I. 
2. Общият размер на помощта по настоящия член, които се предоставят на предприятие 
за проект, не надхвърля 20 000 EUR.“; 
(15) В член 25 параграф 1 се заменя със следното: 
„1. Помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, включително 
проекти, които са получили знак за качество под формата на печат за високи 
постижения в рамките на инструмента за МСП по линия на програма „Хоризонт 2020“ 
или програма „Хоризонт Европа“, са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 
107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по 
член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия 
член и в глава I.“; 
(16) Вмъкват се следните членове 25a и 25б: 

„Член 25a 

Помощи за проекти, които са получили знак за качество под формата на печат за 
високи постижения 

1. Помощите за МСП за проекти за научноизследователска и развойна дейност, които 
са получили знак за качество под формата на печат за високи постижения по линия на 
програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, са съвместими с 
вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от 
задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени 
условията, определени параграфи 3—6 от настоящия член и в глава I. 
2. Помощите за действия „Мария Склодовска-Кюри“ и действия на ЕНС за доказване 
на концепцията, които са получили знак за качество под формата на печат за високи 
постижения по линия на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, 
са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се 
освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, 
ако са изпълнени условията, определени параграфи 4 и 7 от настоящия член и в глава I. 
3. Подпомаганата част от проекта попада изцяло в рамките на една или повече от 
следните категории: 
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а) фундаментални научни изследвания; 
б) промишлени научни изследвания; 
в) експериментално развитие; 
г) проучвания на осъществимостта. 
4. Категориите, максималните размери и методите за изчисляване на допустимите 
разходи са тези, определени по инструмента за МСП по линия на програма „Хоризонт 
2020“ или програма „Хоризонт Европа“. 
5. Максималните интензитети на помощта са процентите на финансиране, определени 
по инструмента за МСП по линия на програма „Хоризонт 2020“ или програма 
„Хоризонт Европа“, и не надхвърлят 100 % за фундаментални научни изследвания или 
промишлени научни изследвания и 70 % за експериментално развитие или проучвания 
на осъществимостта. 
6. Максималният размер на помощта за МСП за проекти за научноизследователска и 
развойна дейност, които са получили знак за качество под формата на печат за високи 
постижения по линия на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, 
не надхвърлят 2,5 милиона евро за предприятие за проект. 
7. Максималният размер на помощта за действия „Мария Склодовска-Кюри“ и 
действия на ЕНС за доказване на концепцията, които са получили знак за качество под 
формата на печат за високи постижения по линия на програма „Хоризонт 2020“ или 
програма „Хоризонт Европа“, не надхвърлят максималното равнище на подкрепа за 
такива действия, предвидено в програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт 
Европа“. Интензитетът на помощта не превишава 100 %. 

Член 25б 

Помощи, включени в съфинансирани проекти, включително действия за 
формиране на екипи 

1. Помощи, предоставени за съфинансирани проекти, които са предмет на независима 
оценка и са подбрани вследствие на транснационални покани за представяне на 
предложения по програма „Хоризонт Европа“, включително по действия за формиране 
на екипи, които са предмет на независима оценка и са подбрани по линия на действията 
за формиране на екипи вследствие на транснационални покани за представяне на 
предложения по програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, са 
съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се 
освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, 
ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I. 
2. Подпомаганата част от проекта попада изцяло в рамките на една или повече от 
следните категории: 
а) фундаментални научни изследвания; 
б) промишлени научни изследвания; 
в) експериментално развитие; 
г) проучвания на осъществимостта. 
За проекти по линия на действията за формиране на екипи подпомаганата част от 
проекта може в допълнение към това да включва инвестиции за инфраструктура, 
свързана с проекта. 
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3. Категориите, максималните размери и методите за изчисляване на допустимите 
разходи са тези, определени в програма „Хоризонт Европа“. В допълнение към това за 
действия за формиране на екипи са допустими инвестиционни разходи за материални и 
нематериални активи, свързани с проекта. 
4. Общият размер на публичното финансиране, предоставено за даден проект, не 
надхвърля 100 % от допустимите разходи за фундаментални научни изследвания и 
промишлени научни изследвания и 70 % от допустимите разходи за експериментално 
развитие. За проекти по линия на действията за формиране на екипи помощите за 
инвестиции за инфраструктура, свързана с проекта, не надхвърлят 70 % от 
инвестиционните разходи за материални и нематериални активи. 
5. Финансирането, предоставено по линия на програма „Хоризонт Европа“, покрива 
най-малко 30 % от допустимите разходи за експериментално развитие и най-малко 
35 % от допустимите разходи за фундаментални научни изследвания или промишлени 
научни изследвания. 
6. За помощи за инфраструктура по линия на действията за формиране на екипи се 
прилагат следните допълнителни условия: 
а) когато инфраструктурата извършва както стопанска, така и нестопанска 

дейност, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат 
предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за 
осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани; 

б) цената за експлоатацията или използването на инфраструктурата отговаря на 
пазарната цена; 

в) достъпът до инфраструктурата е отворен за няколко ползватели и се предоставя 
на прозрачна и недискриминационна основа. Предприятията, които са 
финансирали поне 10 % от инвестиционните разходи за инфраструктурата, 
могат да получат преференциален достъп при по-изгодни условия. За да бъде 
избегната свръхкомпенсация, този достъп е пропорционален на приноса на 
предприятието към инвестиционните разходи и условията се оповестяват 
публично; 

г) когато инфраструктурата получава публично финансиране както за стопански, 
така и за нестопански дейности, държавите членки въвеждат механизъм за 
контрол и възстановяване на предоставените средства, за да се гарантира, че 
приложимият интензитет на помощта не е надхвърлен в резултат на 
увеличаване на дела на стопанските дейности в сравнение с очакваното 
положение към датата на предоставяне на помощта.“; 

(17) След член 56в се вмъква следният раздел: 

„Раздел 16 
Помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU 

Член 56г  

Приложно поле и общи условия 
1. Настоящият раздел се прилага за помощи, включени в което и да е от следните: 
а) гаранцията на ЕС от раздел „Държави членки“ на фонд InvestEU; 
б) финансови продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU; 
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в) помощи по букви а) и б), прехвърлени към финансови посредници и крайни 
бенефициери. 

2. Помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от 
Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от 
Договора, ако са изпълнени условията, определени в глава I, в настоящия член, както и 
в член 56д или член 56е. 
3. Помощта отговаря на всички приложими условия, определени в Регламента [относно 
фонд InvestEU] [препратка] и в Насоките за инвестиции по линия на InvestEU 
[препратка]. 
4. Максималните прагове, определени в членове 56д и член 56е, се прилагат към 
общото оставащо финансиране, предоставено на крайния бенефициер по линия на 
който и да е финансов продукт, подкрепен от фонд InvestEU. 
5. Не се предоставят помощи под формата на рефинансиране или гаранции за 
съществуващи портфейли на финансови посредници. 

Член 56д 

Определения за помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят 
от фонд InvestEU 

1. Финансирането, предоставено на крайните бенефициери по линия на финансовия 
продукт, подкрепян от фонд InvestEU, трябва да отговаря на едно от следните условия: 
а) за заеми с фиксиран лихвен процент, лихвеният процент е най-малко общият 

среден суапов лихвен процент за съответния срок до падежа и валутата, в която 
е деноминиран заемът. Ако такъв процент не е на разположение, лихвеният 
процент е поне лихвеният процент на държавните облигации, емитирани от 
държавата, в чиято валута е деноминиран заемът; 

б) за заеми с плаващ лихвен процент, лихвеният процент е най-малко EURIBOR 
или съответният междубанков лихвен процент IBOR за съответния срок до 
падежа;  

в) за гаранции, гаранционната такса е нулева или по-голяма; 
г) за собствен капитал, придобитото дялово участие отговаря на инвестираната 

сума. 
2. В допълнение, помощта за крайния бенефициер отговаря на условията, определени в 
един от параграфи 3—11.  
3. Помощите за широколентови инфраструктури отговарят на следните изисквания: 
а) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 

бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [70] милиона 
евро; 

б) в белите райони помощ се предоставя само за проекти, които: 
i) са подбрани въз основа на прозрачен и недискриминационен процес 

на подбор при спазване на принципа за технологична неутралност и 
са открити за всички ползватели при справедливи, разумни и 
подходящи условия, включително пълен и ефективен необвързан 
достъп в съответствие с член 52, параграфи 5 и 6; както и 



BG 17  BG 

ii) се основават на установена необходимост от инвестиции, на 
налично подходящо картографиране или, когато такова не е налице, 
на обществена консултация, за да се избегне изтласкването от 
пазара на частните инициативи; 

в) в сивите райони помощ се предоставя само за проекти, които: 
i) представляват съществена промяна; както и 
ii) са подбрани въз основа на прозрачен и недискриминационен процес 

на подбор при спазване на принципа за технологична неутралност, 
който е отворен за участие за всички ползватели при справедливи, 
разумни и подходящи условия, включително пълен и ефективен 
необвързан достъп в съответствие с член 52, параграфи 5 и 6; както и 

iii) се основават на установена нужда от инвестиции, на налично 
подходящо картографиране или, когато такова не е налице, на 
обществена консултация, за да се избегне изтласкването от пазара 
на частните инициативи; 

г) проекти, които са насочени както към бели, така и към сиви райони, когато 
районите не могат лесно да бъдат отделени, отговарят на приложимите условия 
за проекти в сиви райони; 

д) помощ не може да се предоставя за проекти, които включват черни райони по 
отношение на мрежите от следващо поколение и мрежите за достъп от 
следващо поколение или райони, в които вече съществува или в следващите 
три години е планирано изграждането на поне една мрежа с изключително 
голям капацитет. 

4. Помощите за пристанища отговарят на следните изисквания: 
а) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 

бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [100] милиона 
евро; 

б) помощ се предоставя само за инвестиции в инфраструктура за достъп и 
пристанищна инфраструктура, които се предоставят на заинтересованите 
ползватели на равноправна и недискриминационна основа при пазарни 
условия; 

в) всяка концесия или друг вид възлагане на трета страна на изграждането, 
модернизацията, управлението или наемането на подпомагана пристанищна 
инфраструктура се извършва на конкурентна, прозрачна, недискриминационна 
и безусловна основа; 

г) помощ не може да се предоставя за инвестиции в пристанищни 
суперструктури. 

5. Помощите за производство на енергия и енергийна инфраструктура отговарят на 
следните изисквания: 
а) помощ се предоставя за инвестиции в газова и електроенергийна 

инфраструктура, която подлежи на достъп до трети страни, тарифно 
регулиране и необвързан достъп в съответствие със законодателството за 
вътрешния пазар на електроенергия за следните категории проекти:  
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i) за съхранение на енергия, помощ се предоставя само за проекти, 
включени в списъка с проекти от общ интерес [xxx, препратка], 

ii) за проекти за енергийна инфраструктура, различна от съхранение, 
помощ се предоставя за: интелигентни мрежи, проекти, в които 
участва повече от една държава членка, проекти, включени в списъка с 
проекти от общ интерес, или проекти в подпомагани региони. 

Номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 
бенефициер на проект от този вид по линия на фонд InvestEU, не надхвърля 
[100] милиона евро;  

б) инвестиционна помощ за производство на енергия от възобновяеми източници 
на енергия се предоставя само за нови инсталации, подбрани посредством 
конкурентна тръжна процедура, основана на ясни, прозрачни и 
недискриминационни критерии. Номиналният размер на общото финансиране, 
предоставено на краен бенефициер на проект от този вид по линия на фонд 
InvestEU, не надхвърля [30] милиона евро. 

6. Помощта за социални, образователни и културни инфраструктури и дейности 
отговаря на следните изисквания:  
а) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 

бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля:  
i) [100] милиона евро за проект за инвестиции в инфраструктура, 

използвана за предоставяне на социални услуги, за образование или 
за културни цели и дейности, определени в член 53, параграф 2; 

ii) [30] милиона евро за предоставяне на социални услуги и културни 
дейности; 

iii) [2] милиона евро за образование и обучение. 
б) Не се предоставят помощи за обучение, насочено към спазване на 

националните изисквания за задължително обучение. 
7. Помощите за транспорт и транспортна инфраструктура отговарят на следните 
изисквания: 
а) помощ се предоставя само за следните проекти: 

i) проекти от общ интерес съгласно определението в член 3, буква а) 
от Регламент (ЕС) № 1315/2013 относно основната трансевропейска 
транспортна мрежа (TEN-T), с изключение на проекти, свързани с 
летищна инфраструктура; 

ii) връзки с градски възли на TEN-T; 
iii) безплатна пътна инфраструктура, както и платена пътна 

инфраструктура, когато операторът е подбран въз основа на 
конкурентна, прозрачна, недискриминационна и безусловна тръжна 
процедура в съответствие с принципите за възлагане на обществени 
поръчки, залегнали в Договора; 

iv) железопътна инфраструктура; 
v) подвижен състав за предоставяне на железопътни услуги по 

напълно отворени за конкуренция линии, при условие че 
бенефициерът е нов участник; 
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vi) градски транспорт; 
vii) инфраструктура за алтернативни горива или инфраструктура за 

мобилност с нулеви/ниски емисии; 
б) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 

бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [100] милиона 
евро. 

8. Помощите за други видове инфраструктури отговарят на следните изисквания: 
а) помощ се предоставя само за следните проекти: 

i) инфраструктура за водоснабдяване и отпадъчни води; 
ii) инфраструктура за управление на отпадъците, доколкото тя е 

насочена към управлението на отпадъци от други предприятия;  
iii) научноизследователска инфраструктура; 

б) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 
бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [100] милиона 
евро. 

9. Помощите за опазване на околната среда и климата отговарят на следните 
изисквания: 
а) помощ се предоставя само за инвестиции, които надхвърлят задължителните 

стандарти на Съюза за опазване на околната среда, за повишаване на 
равнището на опазване на климата или околната среда в отсъствието на 
приложими стандарти на Съюза или за ранно адаптиране към бъдещи 
стандарти на Съюза; 

б) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 
бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [50] милиона 
евро. 

10. Помощите за научни изследвания, развойна дейност, иновации и цифровизация 
отговарят на следните изисквания:  
а) помощ може да се предоставя за: 

i) фундаментални научни изследвания; 
ii) промишлени научни изследвания;  
iii) експериментално развитие; за големи предприятия, с изключение на 

малки дружества със средна пазарна капитализация в подпомагани 
региони и иновационни дружества със средна пазарна 
капитализация, помощи за експериментално развитие могат да се 
предоставят само ако проектът надхвърля последните достижения в 
съответния отрасъл в ЕИП и предоставеното на крайния бенефициер 
финансиране не надхвърля необходимия минимум, така че проектът 
да бъде достатъчно рентабилен;  

iv) иновации на процеси или организации за МСП; 
v) цифровизация за МСП; 

б) за проекти, попадащи в обхвата на параграф 10, буква а), точки i)—iii), 
номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 
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бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [50] милиона 
евро. За проекти, попадащи в обхвата на параграф 10, буква а), точки iv) и v), 
номиналният размер на общото финансиране, предоставено на крайния 
бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [30] милиона 
евро. 

11. МСП, малките или иновационните дружества със средна капитализация могат да 
получават финансиране по линия на фонд InvestEU, при условие че: 
а) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 

бенефициер по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [30] милиона евро и се 
предоставя на: 

i) микропредприятия; 
ii) МСП, които упражняват дейност от по-малко от 7 години след 

първата си търговска продажба; 
iii) МСП, които навлизат на нов продуктов или географски пазар, като 

първоначалната инвестиция за навлизане на нов продуктов или 
географски пазар надхвърля 50 % от средния годишен оборот за 
предходните 5 години;  

iv) иновационни МСП или иновационни дружества със средна пазарна 
капитализация; 

v) МСП или малки дружества със средна пазарна капитализация в 
подпомагани региони, при условие че финансирането не се използва 
за преместване на дейности;  

vi) МСП за културни цели и дейности, определени в член 53, параграф 2;  
б) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 

бенефициер чрез подкрепата от фонд InvestEU, не надхвърля: 
i) 1 милион евро за 5-годишни заеми; 
ii) 500 000 EUR за 10-годишни заеми; 
iii) 1,5 милион евро за гаранции по заеми до 5 години; 
iv) 750 000 EUR за гаранции по заеми до 10 години; 
v) 200 000 EUR за собствен капитал.“. 

Член 56е 

Условия за помощите, включени в търговски финансови продукти, които се 
подкрепят от фонд InvestEU:  

1. Финансирането на крайните бенефициери се предоставя от търговски финансови 
посредници, които се подбират по открит, прозрачен и недискриминационен начин въз 
основа на обективни критерии. 
2. Във всеки портфейл от операции по финансиране, предоставен на крайните 
бенефициери от търговските финансови посредници, са изпълнени следните условия: 
а) В случай на портфейл от операции по финансиране без рискови траншове: 

i) пазарните средства съставляват поне 30 % от портфейла от 
операции по финансиране, като те са с еднакъв ранг на този на 
други средства по отношение на рисковата експозиция; или  
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ii) търговският финансов посредник запазва най-малко 20 % от 
рисковата експозиция на портфейла от операции по финансиране, 
като тези средства са с еднакъв ранг на този на други средства по 
отношение на рисковата експозиция. 

б) В случай на портфейл от операции за финансиране с рискови траншове: 
i) един рисков транш, който не надвишава 25 % от портфейла от 

операции по финансиране, може да бъде напълно покрит с други 
средства; както и 

ii) във всеки оставащ рисков транш пазарните средства възлизат на 
поне 30 %, като те са с еднакъв ранг на този на други средства по 
отношение на рисковата експозиция и възвращаемостта. 

3. Номиналният размер на общото финансиране, предоставено на всеки краен 
бенефициер от финансовия посредник, който извършва стопанска дейност, не 
надхвърля [6] милиона евро или [10] милиона евро, ако пазарните средства 
представляват поне 50 % от всеки транш в портфейла за финансиране. 

Член 2 
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите 
членки в съответствие с Договорите. 
Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Комисията 
 Председател 
 Jean-Claude JUNCKER  
 


