
 
 

ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ: Общ 
регламент за групово освобождаване, 
приложим от 29 август 2008 г. до 31 декември 2013 г. 
 
 

 

Цели 
 

Опростяване и по-точно насочване  на държавните 
помощи към икономически растеж и заетост. 
Автоматично одобряване на 26 вида мерки за помощ, с 
което държавите-членки спестяват време за 
отпускането на държавни помощи.  
 
 

 С този нов регламент – Общ регламент за групово освобождаване или ОРГО – се 
намаляват административните формалности за отпускането на държавни помощи, като 
броят на категориите, за които не трябва да се изпраща уведомление до Комисията, 
нараства до 26 и същевременно се хармонизират и събират в един текст правилата, 
които досега са  съществували в  пет отделни регламента.  
 

 26-те категории държавни помощи ще са от действителна полза за създаването на 
работни места и конкурентоспособността на Европа.  Освен намаляването на 
административната тежест за публичните органи и Комисията, с регламента държавите-
членки се насърчават да използват ограничените ресурси по най-ефективния начин.  
 

 ОРГО е особено важен за малките и средни предприятия (МСП), тъй като всичките 26 
мерки, включени в този регламент, могат да бъдат отпуснати на МСП, а някои от тях дори 
са специално създадени за тях. 

 
 
………………………. 
 

„С тези нови правила се създава ясна рамка, с която се позволява на държавите-членки да отпускат помощ, 
насочена към създаване на работни места, поощряване на конкурентоспособността и подобряване на 

околната среда, без да се налага Комисията да се намесва. Това показва, че Комисията изпълнява 
ангажиментите си в съответствие с плана за действие за държавните помощи и Законодателния акт за малкия 
бизнес (Small Business Act), за да могат държавите-членки да отпускат по-бързо и по-лесно правилна държавна 

помощ.“  
 

Нели Крус – Европейски комисар за конкуренцията 
 
………………………………………………………………………… 
 

1      Общи принципи на ОРГО 
 
 За да попадне в една от 26-те категории на ОРГО, помощта трябва да отговаря на някои условия, с 
което се гарантира, че тя води до създаването на нови икономически дейности, които биха били 
невъзможни без нея, както и че насърчава икономическото развитие без неправомерно нарушаване 
на конкуренцията. 
 
 Когато тези условия са изпълнени, държавата-членка може да отпусне помощта незабавно без 
предварително да уведомява Комисията. Държавите-членки трябва само да информират Комисията, 
като за това използват обикновен формуля за информация, но след като вече са отпуснали 
помощта. 
 



Регламентът се прилага само за „прозрачни“ форми на помощ, например безвъзмездни средства 
и лихвени субсидии, заеми, чийто брутен грант-еквивалент взима под внимание референтните 
лихвени проценти, гаранционни схеми, фискални мерки (с таван) и някои видове възстановяеми 
аванси.  
 
 ОРГО се прилага в почти всички икономически сектори с изключение на рибарството и 
аквакултурите, селското стопанство и част от въгледобивната промишленост. Регионалните помощи 
за стоманодобивния, корабостроителния и сектора на синтетичните влакна, както и регионални 
схеми за помощ, насочени към някои специфични сектори на стопанска дейност също са 
изключени. Не се прилага и за износ или за преимуществено използване на местни стоки за сметка 
на вносни. Не се прилага за ad hoc помощи, предназначени за големи предприятия (това 
ограничение не засяга помощите за заетост и помощите за регионални инвестиции). 
 
 Натрупването на различни мерки, предвидени в ОРГО, е възможно дотолкова, доколкото мерките се 
отнасят за различни определими допустими разходи. Натрупването не се разрешава за напълно или 
частично съвпадащи приемливи разходи, ако това натрупване би довело до надхвърляне на най-
високия интензитет на помощта или размер на помощта, приложими към тази помощ съгласно 
ОРГО. 
 
 Мерките за помощ, които не са включени в ОРГО, могат все пак да бъдат разрешени.  За тях просто 
остава да важи традиционното изискване за уведомяване: Комисията ще разглежда тези 
уведомления въз основа на съществуващите насоки и рамки. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Категории помощи, разрешени съгласно ОРГО 
 
Следните категории помощи могат да бъдат отпуснати съгласно ОРГО до максимално 
определените в регламента размери. 
 

2.1      Помощи единствено за МСП 
 
Помощи за малки и средни предприятия 
Освен категориите помощи, които са достъпни за всички предприятия, различни видове помощи са 
специално създадени, за да помогнат на МСП да превъзмогнат конкретните пазарни 
неефективности, пред които са изправени. МСП могат да бъдат субсидирани през различните етапи 
от своето развитие:  
 

 инвестиционни помощи и помощи за заетост за МСП;  
 помощи за консултантски услуги за МСП; 
 помощи за участие на МСП в панаири.  

 
Помощи под формата на рисков капитал 
Рисковият капитал представлява важен инструмент за финансирането на МСП. С ОРГО се 
освобождават от задължение за уведомяване помощите за рисков капитал под формата на 
фондове за частни капиталови инвестиции, в които държавата е партньор, инвеститор или участник 
дори и при по-неблагоприятни условия, отколкото други инвеститори. Инвестиционният фонд може 
да инвестира до 1.5 млн. EUR на целево предприятие за период от дванадесет месеца. 
 
Помощ за насърчаването на жените предприемачи 
С ОРГО на държавите-членки се разрешава да подпомагат новосъздадени малки предприятия от 
жени предприемачи с цел да им се помогне да превъзмогнат специфични пазарни 
неефективности, особено достъпа до финансиране. С регламента се разрешава подпомагането 
на различни видове оперативни разходи, включително  разходи за грижи за деца и родители. 
 

2.2      Помощи за всички предприятия 
 
Помощи за научни изследвания и развойна дейност и иновации (НИРДИ): 



Освен традиционните категории помощи за научни изследвания и развойна дейност, в ОРГО са 
включени поредица от мерки за иновации с цел да се засили конкурентоспособността на 
европейската промишленост чрез увеличаване на средствата за НИРДИ. 
 

 помощи за научноизследователски проекти;  
 помощи за проучване на техническата осъществимост;  
 помощи за покриване на разходите на МСП във връзка с правата на индустриална 
собственост;  
 помощи за млади иновативни предприятия; 
 помощи за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации; 
 помощи за заемане на висококвалифициран персонал;  
 помощи за научноизследователска и развойна дейност в селското стопанство и 
рибарството. 

 
Помощи за околната среда  
ОРГО улеснява националните органи, които отпускат голям брой мерки за подпомагане на опазване 
на околната среда и на борбата с изменението на климата:  
 

 помощи за инвестиции за надвишаване на стандартите на Общността за опазване на 
околната среда;  
 помощи за придобиване на транспортни средства, които надхвърлят стандартите на 
Общността за опазване на околната среда;  
 помощи за ранно адаптиране на МСП към бъдещи стандарти на Общността;  
 помощи за инвестиции в мерки за спестяване на енергия; 
 помощи за инвестиции във високоефективно комбинирано производство на енергия; 
 Инвестиционни помощи  за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми 
енергийни източници; 
 помощи за проучвания в областта на околната среда; 
 помощ под формата на данъчни облекчения за опазване на околната среда. 

 
Регионални помощи 
Като визира проблемите на необлагодетелстваните региони, националната регионална помощ 
насърчава икономическото, социално и териториално сближаване в ЕС:  
 

 регионални помощи за инвестиции и помощи за заетост;  
 помощи за новосъздадени малки предприятия в подпомагани региони.  

 
Помощ за обучение 
С регламента се разрешават помощи за общо и за специфично обучение. 
 

 
Помощ за работници в неравностойно положение и работници с увреждания 
ОРГО обхваща помощи, с които предприятията се насърчават да наемат работници с увреждания 
или с в неравностойно положение:  
 

 помощи за наемане на работници в неравностойно положение под формата на 
субсидии за заплати;  
 помощи за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за 
заплати;  
 помощи за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с наемането на 
работници с увреждания.  

 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Как се получават помощи, разрешени съгласно ОРГО? 
 
ОРТО се прилага за помощи, отпуснати от държавите-членки, а не от Комисията. За получаването на 
такива помощи предприятията трябва да се обърнат към публичните органи на национално или 
регионално/местно ниво. 
 
 

     
 



 
 
 

 Пълният текст на ОРГО може да бъде намерен на следния адрес: 

Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на 
някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 

от Договора. 
Официален вестник L 241, 9.8.2008 г., стр. 3 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

 За допълнителна информация относно този регламент можете да се обърнете към 
Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия, отдел А3 „Политика и 

надзор на държавните помощи“. 
 
 

Друга информация относно правилата за държавни помощи: 

Ръководство за правилата за държавни помощи 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Наръчник за прилагането на правилата за държавни помощи 
 (предстои скорошно публикуване) 

Държавни помощи: какво е възможно съгласно правилата на ЕС – преглед  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Държавни помощи: често задавани въпроси относно правилата на ЕС 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
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