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Уважаеми господине,  

1. ПРОЦЕДУРА 

1. На 28 юни 2013 г. Комисията прие нови Насоки за регионалната държавна 
помощ за периода 2014—2020 г.1 (наричани по-нататък „НРП“). Съгласно 
точка 178 от НРП всяка държава членка трябва да уведоми Комисията за 
единна карта на регионалните помощи, приложима от 1 юли 2014 г. до 31 
декември 2020 г. В съответствие с точка 179 от НРП одобрената карта на 
регионалните помощи трябва да бъде публикувана в Официален вестник 
на Европейския съюз и ще съставлява неделима част от НРП.   

2. С електронно уведомление от 28 април 2014 г., заведено в Комисията на 
същия ден (2014/046040), България уведоми съгласно процедурата по 
член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (наричан по-долу „ДФЕС“) своето предложение за карта на 
регионалните помощи в България, приложима от 1 юли 2014 г. до 31 
декември 2020 г.  

                                                           
1 ОВ С 209, 23.7.2013 г., стр. 1. 
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2. ОПИСАНИЕ  

3. В уведомлението българските органи предлагат всичките шест региона по 
NUTS ниво 2 да бъдат допуснати до получаването на регионална помощ 
съгласно дерогацията от член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС за 
периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те уточняват също 
максималния интензитет на помощ за всеки регион, приложим за 
инвестиционна помощ в полза на големи предприятия.  

4. Българските органи предлагат да прилагат максимален интензитет на 
помощ, равняващ се на 50 % от брутния еквивалент на безвъзмездна 
помощ, в пет от тези региони на ниво NUTS 2. Те предлагат максимален 
интензитет на помощ от 25 % от брутния еквивалент на безвъзмездна 
помощ за един регион на ниво NUTS 2.  

5. Предложените региони по NUTS ниво 2, които да бъдат допуснати до 
предоставяне на регионална помощ съгласно дерогацията от член 107, 
параграф 3, буква а) от ДФЕС за периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 
2020 г. са посочени в таблица I по-долу. В таблицата са посочени също 
максималните интензитети на помощ, предложени за всеки регион. 

Таблица 1: Региони, предложени от България, във връзка с член 107, параграф 
3, буква а) от ДФЕС, с предложените максимални интензитети на помощ за 
всеки регион 

Код по 
NUTS 

Наименование на регион по NUTS ниво 2 Максимален интензитет на 
помощ (% от брутния 

еквивалент на безвъзмездна 
помощ) 

BG31 Северозападен (Severozapaden) 50 % 
BG32 Северен централен (Severen тsentralen) 50 % 
BG33 Североизточен (Severoiztochen) 50 % 
BG34 Югоизточен (Yugoiztochen) 50 % 
BG41 Югозападен (Yugozapaden) 25 % 
BG42 Южен централен (Yuzhen Tsentralen) 50 % 
 
6. Българските органи посочват, че максималният интензитет на помощ, 

посочен по-горе, може да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни 
предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия2.  

3. ОЦЕНКА  

7. Съгласно приложение I към НРП шестте региона по NUTS ниво 2 в 
България отговарят на условията за предоставяне на регионална помощ 
съгласно дерогацията от член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС за 
периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г.  

8. Предложените от България региони, които да отговарят на условията за 
предоставяне на регионална помощ съгласно дерогацията от член 107, 
параграф 3, буква а) от ДФЕС за периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 
2020 г., са включените в приложение I към НРП. 

                                                           
2  Според определението в Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно 

определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). 
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9. В точка 172 от НРП е предвидено, че максималните интензитети на 
помощ, приложими за инвестиции, направени от големи предприятия в 
региони от тип „а“, не трябва да надвишават: 

- 50 % БЕБП за региони по NUTS ниво 2 с БВП на глава от населението 
под или равен на 45 % от средния за ЕС-27,  

- 25 % БЕБП за региони по NUTS ниво 2 с БВП на глава от населението 
над 60 % от средния за ЕС-27. 

10. Интензитетите на помощ, предложени от България, спазват тези 
разпоредби, както се вижда от таблица 2 по-долу: 

Таблица 2: Региони с максимални интензитети и БВП на глава от населението 
във връзка с член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС  

Код по NUTS Наименование на регион по NUTS ниво 2 Максимални интензитети на 
помощ 

(в % от БЕБП) 

БВП 
на глава от 
населението

BG31 Северозападен (Severozapaden) 50 % 27,00 % 
BG32 Северен централен (Severen тsentralen) 50 % 29,33 % 
BG33 Североизточен (Severoiztochen) 50 % 36,33 % 
BG34 Югоизточен (Yugoiztochen) 50 % 36,00 % 
BG41 Югозападен (Yugozapaden) 25 % 74,33 % 
BG42 Южен централен (Yuzhen Tsentralen) 50 % 30,00 % 
Измерено по стандарт на покупателна способност, тригодишната средна стойност за периода 2008—2010 г. (ЕС-27 = 
100,00 %). 
 
 

3.1. Увеличаване на максималните интензитети на помощ за МСП  

11. Предложеното увеличение на максималните интензитети на помощ с 10 
процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за 
малки предприятия е в съответствие с точка 177 от НРП.  

12. Българските органи потвърдиха, че увеличените интензитети за МСП не се 
прилагат за помощи, предоставени за големи инвестиционни проекти, 
както е определено в точка 20, буква л) от НРП. 

3.2. Други ангажименти, поети от българските органи 

13. Комисията отбелязва следните ангажименти, поети от българските органи 
в уведомлението: 

а) Българските органи потвърдиха, че ще уведомят Комисията за всяко 
свое намерение да отпуснат регионална помощ в съответствие с 
член 108, параграф 3 от ДФЕС, под формата на схема за помощ или 
индивидуално уведомление, освен ако не се прилага регламент за 
групово освобождаване. 

б) Българските органи потвърдиха, че всяка регионална инвестиционна 
помощ ще бъде отпускана съобразно таваните на помощ за 
съответния регион съгласно посоченото в картата на регионалните 
помощи, одобрена от Комисията и публикувана в Официален 
вестник на Европейския съюз. 
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в) Българските органи потвърдиха, че за големи инвестиционни 
проекти, според определението в точка 20, буква л) от НРП, таваните 
на помощ за съответния регион съгласно посоченото в картата на 
регионалните помощи, одобрена и публикувана от Комисията, ще 
бъдат адаптирани в съответствие с формулата, съдържаща се в точка 
20, буква в) от НРП. 

3.3. Заключение 

14. С оглед на гореизложеното Комисията е на мнение, че картата на 
регионалните помощи, за която България подаде уведомление за периода 
от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г., съответства на НРП.  

15. Комисията припомня, че максималните интензитети на помощ, 
определени в картата на регионалните помощи, се прилагат само по 
отношение на инвестициите, направени в секторите, които попадат в 
приложното поле на НРП, както е определено в точка 10 от тях. Тези 
тавани на помощ се прилагат по-специално за преработката и търговията 
със селскостопански продукти само до степента, определена в Насоките на 
Общността относно държавната помощ за земеделския и горския сектор3, 
или в насоките, които ги заменят. 

4. РЕШЕНИЕ 

16. С оглед на горепосоченото Комисията реши: 

– да одобри картата на регионалните помощи в България, определена в 
приложението, за периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г., тъй 
като тя изпълнява условията, посочени в Насоките за регионални 
държавни помощи за периода 2014—2020 г.  

– да публикува картата на регионалните помощи като приложение към 
настоящото решение в Официален вестник на Европейския съюз. 
Пълният текст на настоящото писмо на автентичния език ще бъде 
публикуван на следния интернет сайт:  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Всяко искане, свързано с настоящото писмо, следва да се изпраща с 
препоръчано писмо или по факс до: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Registry 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Факс: +32 2 29 61242 
 

С уважение, 
За Комисията 

 
 

                                                           
3  ОВ С 319, 27.12.2006 г., стр. 1. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Joaquín ALMUNIA 
заместник-председател  
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ПРИЛОЖЕНИЕ към решението по дело SA.38667 

Насоки за регионалната помощ за периода 2014 — 2020 г. 
 ОВ С 209, 23.7.2013 г., стр. 1. 

 
БЪЛГАРИЯ — Карта на регионалните помощи, приложима от 1.7.2014 г. до 31.12.2020 г. 

 
Региони, отговарящи на условията за получаване на помощи по член 107, параграф 3, 
буква а) от ДФЕС до 31.12.2013 г. 
Код на зона Наименование на зона Максимални интензитети на помощ, 

приложими за регионални помощи, 
отпуснати на големи предприятия4 

BG БЪЛГАРИЯ  
BG31 Северозападен (Severozapaden) 50 % 
BG32 Северен централен (Severen 

тsentralen) 
50 % 

BG33 Североизточен (Severoiztochen) 50 % 
BG34 Югоизточен (Yugoiztochen) 50 % 
BG41 Югозападен (Yugozapaden) 25 % 
BG42 Южен централен (Yuzhen 

Tsentralen) 
50 % 

 
 

                                                           
4  За инвестиционните проекти с допустими разходи, ненадвишаващи 50 милиона EUR, този 

таван се увеличава с 10 процентни пункта за средни предприятия и 20 процентни пункта за 
малки предприятия съгласно препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). За 
големи инвестиционни проекти с допустими разходи, които надвишават 50 милиона EUR, 
този таван подлежи на адаптиране в съответствие с точка 20 от Насоките за регионална 
помощ за периода 2014—2020 г.   
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