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PАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
 

придружаващ 
 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../.. НА КОМИСИЯТА 
 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз към помощта de minimis 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА 

1.1. Контекст на политиката 
На 8 май 2012 г. Комисията прие Съобщение относно модернизирането на държавната помощ, 
в което се определят целите на амбициозна реформа на контрола на държавните помощи и има 
за цел да допринесе за по-широката програма на ЕС за растеж. Политиката за държавната 
помощ следва да улеснява добре планираната помощ, насочена към пазарните неефективности 
и целите от общ европейски интерес. Комисията се стреми да: 

• съсредоточи своите усилия за правоприлагане върху случаите с най-голямо 
въздействие върху вътрешния пазар; 

• рационализира правилата; и  

• приеман по-бързо решения.  
Преразглеждането на Регламента de minimis е пряко свързано с целта за определяне на 
приоритети и следователно представлява важен елемент от инициативата за модернизиране на 
държавната помощ. 

В съответствие с Регламента de minimis се приема, че мерките за помощ под определен таван не 
оказват въздействие върху конкуренцията и/или не засягат търговията на вътрешния пазар; 
следователно те не трябва да подлежат на уведомяване по член 108, параграф 3 от ДФЕС. 
Считано от влизането му в сила на 1 януари 2007 г. и с оглед на опита в прилагането на 
предишния регламент, промените в инфлацията и брутния вътрешен продукт в периода 2000—
2006 г. и вероятните промени в бъдеще, в сега действащия регламент този таван de minimis се 
увеличава от 100 000 EUR на 200 000 EUR за предприятие за период от три бюджетни години. 
Като се има предвид малката като цяло големина на предприятията с дейност в сектора на 
автомобилните превози (които преди това са били изключени от приложното поле на 
регламента), за този сектор беше определен таван от 100 000 EUR. 

Регламентът също: 

• изключва от приложното си поле някои сектори и дейности1, както и 
предприятията в затруднено положение; 

                                                            
1 Вж. член 1 от регламента; изключенията обхващат помощите в сектора на рибарството и 

аквакултурите, за първичното производство на селскостопански продукти (за което се прилага 
Регламент de minimis с по-ниски тавани), помощта за износ и за придобиване на товарни 
автомобили за сухопътен транспорт. 
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• установява правила за допустимите инструменти за помощ2;  

• съдържа правила за защитената област, които улесняват изчисляването на 
брутния еквивалент на помощта при гаранции;  

• изключва кумулирането с държавна помощ, ако общата сума по отношение на 
същите допустими разходи надхвърля интензитета на помощта, определен от 
съответния регламент за групово освобождаване или решение на Комисията; и 

• позволява на държавите членки, които желаят това, да следят и за спазването 
на тавана, чрез: 

а) система, при която предприятията изпращат декларации относно 
помощта de minimis, получена през текущата година и през 
предходните две години; или  

б) централен регистър, съдържащ пълна информация за всички 
помощи de minimis, предоставени от всеки орган в държавата 
членка. 

1.2. Ключови елементи 
Регламентът de minimis има за цел да установи баланс между опростяването, от една страна, и 
недопускането на нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар, от друга страна. При 
прилагането и след обществена консултация бяха констатирани следните елементи: 

• що се отнася до опростяването: много държави членки и заинтересовани 
страни поискаха по-висок таван, по-ясни и прости определения и разпоредби за 
защитената зона, надхвърлящи сегашното правило за гаранциите; и 

• що се отнася до ненарушаването на конкуренцията: повечето държави 
членки не бяха в състояние да предоставят на Комисията съвкупни данни за 
използването на регламента, което много затруднява оценката на 
въздействието върху търговията и конкуренцията и определянето на подходящ 
таван. Освен това следва да се анализира дали настоящата система за 
наблюдение е достатъчна, за да се гарантира спазването на тавана. 

Отговорът на ключовият въпрос „Какъв е правилният таван?“ трябва да установи за кои мерки 
за помощ може да се счита, че нямат въздействие върху търговията и конкуренцията и поради 
това не подлежат на правилата за държавна помощ. 
Регламентът е предназначен да позволи предоставянето на малка сума помощи при спазването 
на минимални условия, гарантиращи, че тяхната употреба е проста и с правна сигурност. 
Поради това регламентът следва да съдържа определения и условия, които са лесно 
приложими. 
Много държави членки и заинтересовани страни подчертаха други проблеми, свързани с 
прилагането на регламента, най-често срещаните от които могат да бъдат групирани и 
обобщени както следва: 

(1) Несигурност относно тълкуването на „предприятие“ (особено важно, тъй като 
таванът се прилага за отделно предприятие). Настоящото определение следва 
общото определение от законодателството в областта на конкуренцията, в 
което се използват по-скоро икономически отколкото правни критерии, и 

                                                            
2 „Прозрачна помощ“, т.е. помощ, при която брутният еквивалент на безвъзмездна помощ може да 

бъде изчислен точно и предварително, без да е необходима оценка на риска. 
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следователно различни структури се считат за едно и също предприятие в 
случаи на общ контрол; 

(2) Несигурност относно тълкуването на „предприятия в затруднено положение“, 
изключени от приложното поле на регламента, и относно въпроса дали това 
изключване все още е оправдано; 

(3) Несигурност относно това какво включва „секторът на автомобилния 
транспорт“ и съмнения относно обосновката на по-ниския таван; 

(4) Несигурност относно това как да се прилагат правилата за кумулирането; 

(5) Искане на допълнителни указания за разграничаване между прозрачна3 и 
непрозрачна помощ. (напр. липса на защитена област за някои видове 
помощи); и 

(6) Въпроси за това как най-добре да се осигури наблюдение и прозрачност4.  

1.3. Основен сценарий 
В основния сценарий се предвижда срокът на настоящия регламент да бъде удължен на до 
2020 г., т.е. да се запазят таваните de minimis (200 000 EUR общ таван и 100 000 EUR за сектора 
на автомобилния транспорт), както и всички други разпоредби в сегашния им вид.  

Проблемите на правната сигурност, посочени в точка 1.2 по-горе, нямаше да бъдат решени. 
Настоящата несигурност относно тълкуването на „предприятие“ и „предприятия в затруднено 
положение“, в частност, както и относно прилагането на правилата за кумулирането могат да 
накарат публичните органи погрешно да: 

• да отпуснат повече помощ de minimis отколкото е предвидено в регламента; 

• да откажат помощ на предприятия, които отговарят на условията; или 

• да отпуснат помощ на предприятия, които не отговарят на условията. 

1.4. Оправдано ли е действие на равнище ЕС? (принцип на субсидиарност) 
Финансиране от държавата, което отговаря на критериите, посочени в член 107, параграф 1 от 
ДФЕС, представлява държавна помощ и Комисията трябва да бъде уведомена за това съгласно 
член 108, параграф 3. Съгласно член 109 обаче Съветът упълномощи Комисията5 да установи 
таван, под който мерките за помощ се считат, че не отговарят на всички критерии и 
следователно са освободени от процедурата за уведомяване. Тъй като поради това правилата 
относно помощта de minimis са от компетентността на Комисията и ЕС разполага с 

                                                            
3 Регламентът de minimis се прилага само за помощите, при които брутният еквивалент на 

безвъзмездна помощ може да бъде изчислен точно и предварително, без да е необходима оценка 
на риска („прозрачна помощ“). 

4 Повечето държави членки използват система за деклариране. Само девет държави (CZ, EE, EL, 
HR, LT, PL, PT, SK и SL) понастоящем имат централен регистър. Кипър замени своя регистър 
със система за деклариране през 2009 г.: главният проблем беше създаването на регистър с 
предприятия, който може лесно да се актуализира, ако структурата на бенефициерите се 
промени. България и Унгария използват двете системи паралелно. 

5 Вж. Регламент (EО) № 994/98, изменен с Регламент (ЕС) № 733/2013 на Съвета (ОВ L 142, 
14.5.1998 г., стр. 1). 
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изключителни правомощия в тази област6, настоящата инициатива не подлежи на проверка за 
спазване на принципа на субсидиарност7. 

2. ЦЕЛИ 
Общата цел на преразглеждането е пряко свързана с целите на модернизирането на държавната 
помощ за насърчаване на растежа в един укрепен, динамичен и конкурентен вътрешен пазар, 
като съсредоточи контрола върху случаите с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар, 
рационализиране и изясняване на правилата и по-бързо вземане на решения. 

Това може да бъде постигнато чрез съсредоточаване върху следните конкретни цели: 

а) Опростяване: таванът и условията за прилагането му възможно най-
прости ли са, без да се засяга търговията и конкуренцията на вътрешния 
пазар, или има възможност те да бъдат опростени още? 

б) Правна сигурност: ясните правила са от основно значение за правната 
сигурност, що се отнася до критериите, по които се определя, че мерките 
не представляват държавна помощ;  

в) Предотвратяване на нарушенията на конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар: важен е не само ефектът от индивидуалните мерки, но 
и съвкупните ефекти от малките мерки в един сектор; и 

г) Осигуряване на спазването на регламента: регламентът следва да 
съдържа механизъм за ефективно наблюдение и ясни и прости правила за 
осигуряване на неговото спазване, по-специално спазването на тавана. 

3. ВАРИАНТИ НА ПОЛИТИКАТА 
Различните варианти на политиката8 се отнасят до: 

i) тавана; 

ii) други разпоредби за прилагането; и  

iii) наблюдението.  

3.1. Таван 
С изключение на варианта без промяна в политиката, четири варианта бяха анализирани по-
подробно: 

• адаптиране на тавана, за да се вземе предвид бъдещата инфлация; 

• значително увеличение на сегашния таван; 

• допълнително разграничаване на настоящия таван; и 

• въвеждане на горна граница или други механизми, за да се вземе предвид 
кумулативното въздействие на помощта de minimis. 

                                                            
6 Вж. член 3, параграф 1, буква б) от ДФЕС. 
7 Вж. член 5, параграф 3 от ДЕС. 
8 Вариантът Регламентът de minimis да престане да бъде в сила след изтичане на срока му на 

действие беше незабавно отхвърлен, тъй като това би имало ясен отрицателен ефект върху 
целите за опростяване и правна сигурност. 



 

6 

Следните варианти бяха анализирани за сектора на автомобилния транспорт, който 
понастоящем се ползва от по-нисък таван (100 000 EUR): 

• диференциран подход, при който общият таван се прилага за пътническия 
транспорт, а половината от него— за товарния транспорт; 

• прилагане на общ таван за целия сектор. 

3.2. Допълнително изясняване и опростяване 
Други условия за прилагане на регламента могат да доведат до практически трудности. 
Преразглеждането е насочено към преодоляването на тези трудности и към опростяване на 
правилата във възможно най-голяма степен. Те се отнасят до: 

• определението за „предприятие“; 

• определението за „предприятия в затруднено положение“; 

• правилата за кумулирането; и 

• прозрачната помощ. 

3.3. Подобряване на спазването на регламента посредством наблюдение 
Изискванията за наблюдение следва да бъдат изяснени и опростени, като същевременно се 
гарантира спазване на разпоредбите на регламента, по-специално на тавана. Обсъдените по-
долу варианти са: 

• без промяна на политиката; 

• запазване на настоящото правило (избор между централен регистър и 
система за деклариране), но с по-строго системно наблюдение и 
прилагане; и 

• въвеждане на задължителен регистър de minimis. 

4. АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ 
Регламентът de minimis е предназначен да позволява отпускането на помощи в малки размери 
при минимални условия и следователно поражда минимална административна тежест в 
сравнение с други инструменти за държавна помощ.  

Съгласно сегашния регламент основната административна тежест за предоставящия орган е да 
гарантира, че дадено предприятие не получава помощ в размер над тавана de minimis. Това 
може да се извърши чрез: 

а) получаване на предварителна декларация от предприятията за това 
дали са получили друга помощ de minimis; или 

б) създаване на централен регистър, неговата поддръжка, захранване с 
данни в него и проверка. 

По принцип регламентът не налага пряка административна тежест върху предприятията, 
включително МСП и микропредприятията. На практика обаче изглежда, че има известна тежест 
за предприятията, особено при системата с деклариране. Правилни декларации могат да се 
правят само ако предоставящите органи винаги изпълняват задължението си да информират 
бенефициерите за: 
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• факта, че получената сума представлява помощ de minimis; 

• нейния точен еквивалент на безвъзмездна помощ; и  

• датата на отпускане. 
Помощта за микропредприятията следва да не бъде изключена от тавана, тъй като: 

• член 107, параграф 7 се прилага за всички предприятия; и 

• конкуренцията и търговията могат да бъдат нарушени от съвкупните 
ефекти на помощите de minimis в секторите с голям брой малки 
предприятия. 

5. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
Екологичните въздействия са минимални, на първо място, защото помощта de minimis трябва да 
остане малка (200 000 EUR за три години) и, на второ място, защото по принцип тя се използва 
в много широк кръг от сектори, които нямат определен модел, както и за широка набор от цели 
или без цел. В повечето случаи няма специфични допустими разходи или цели, свързани с 
решението за отпускане на помощта. Следователно не може да бъде измерено конкретно 
въздействие върху околната среда и промените в Регламента de minimis не се очаква да 
причинява такива въздействия. 

Социалните въздействия също са минимални или не могат да бъдат измерени поради същите 
причини. Тъй като помощ de minimis може да бъде отпусната за широк набор от цели, които 
могат да бъдат или да не бъдат „социални“, това не е правилният инструмент за насърчаване на 
заетостта и социалната защита (член 9 от ДФЕС). Предприятията в „социалната икономика“ 
често трябва да спазват правилата за услугите от общ икономически интерес (УОИИ), за които 
се прилага по-висок таван de minimis, и следователно не са особено засегнати от общото 
правило de minimis. 

Тъй като инициативата няма значително екологично или социално въздействие, тези фактори 
няма да бъдат разгледани по-нататък в настоящия доклад.  

6. СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИТЕ 
Вариантите на политиката могат да бъдат сравнени чрез оценка на вероятната им ефективност 
за постигането на целите за а) опростяване, б) правна сигурност, в) недопускане на нарушаване 
на конкуренцията и г) осигуряване на спазването на регламента. 

Въздействието на вариантите спрямо основния сценарий (без промяна на политиката) е 
обобщено в таблиците по-долу, като се използва следната система за оценки: 
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+ + / — — много положително / отрицателно въздействие 

+ / — положително / отрицателно въздействие 

+/- както положително, така и отрицателно въздействие, неутрално 

0 без въздействие 

Забележка: При инструментите за държавна помощ е невъзможно да се определи количествено 
въздействието и да се сумират оценките, защото нито отклонението между тях, нито  
относителната тежест на целите са еднакви.  

6.1. Таван 
Таблица 1: Общ таван  

Варианти Опростяване Правна 
сигурност 

Предотврат
яване на 

нарушения  

Осигуряване
на 

спазването 
на 

регламента

1. Без промяна в политиката 0 0 0 0 

2. Адаптиране на тавана, за да се 
вземе предвид бъдещата 
инфлация  

+/- 0 0 0 

3. Значително увеличение на 
сегашния таван + -- -- 0 

4. Допълнително разграничаване 
на настоящия таван -- -- +/- 0 

5. Въвеждане на горна граница 
или друг механизъм -- -- +/- 0 

Предпочитаният вариант е да не се предлага промяна в политиката относно общия таван, тъй 
като Комисията счита, че няма убедителна причина за повишаване на тавана и това само би 
довело до рискове. Варианти 4 и 5 не са предпочитани, тъй като те значително ще увеличат 
административната тежест. 
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Таблица 2: Таван за сектора на автомобилния транспорт 

Варианти Опростяване 
Правна 
сигурност  

Предотвратяване 
на нарушения 

Осигуряване 
на 
спазването 
на 
регламента 

1. Без промяна в политиката 0 0 0 0 

2. Разграничение между 
пътнически и товарен 
автомобилен транспорт 

+ + + 
0 

3. Прилагане на общия таван за 
автомобилния транспорт 

+ -- -- 0 

Вторият вариант беше предпочетен, тъй като това означава, че таванът за пътническия 
автомобилен транспорт може да бъде хармонизиран с общия таван, за да се постигне целта за 
опростяване, тъй като вече няма причина да се таванът в този сектор да се различава от общия 
таван. Този вариант също така позволява запазването на по-нисък таван за товарния транспорт, 
който все още се характеризира с много малка средна големина на предприятията. 

6.2. Допълнително изясняване и опростяване 
Таблица 3: Определението за „предприятие“ 

Варианти Опростяване Правна 
сигурност 

Предотврат
яване на 

нарушения  

Осигуряване 
на 

спазването 
на 

регламента

1. Без промяна на политиката 0 0 0 0 

2. Замяна на „предприятие“ с 
„юридическо лице“ ++ -- -- - 

3. Изясняване и опростяване  ++ + ++ ++ 
Предпочетен е вариант 3. Опростяването, правната сигурност и по-доброто спазване могат да 
бъдат осигурени чрез използване на опростено определение, което се основава на главните 
критерии на съществуващото определение за свързани предприятия, съдържащо се в 
съобщението относно МСП. Вторият вариант не изглежда да е валиден вариант, тъй като той не 
е нито юридически възможен, нито е икономически обоснован.  

Таблица 4: Изключване на „предприятията в затруднено положение“ 

Варианти Опростяване Правна 
сигурност 

Предотврат
яване на 

нарушения  

Осигуряване 
на 

спазването 
на 

регламента
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1. Без промяна на политиката 0 0 0 0 

2. Изясняване и опростяване  + + + + 

3. Премахване на изключването  ++ +/- -  + 
Вторият вариант беше предпочетен. Все още е необходимо да се изключват предприятията в 
затруднено положение, тъй като помощта за такива предприятия се предоставя в съответствие с 
насоките за оздравяване и преструктуриране. Освен това „защитени области“ се изчисляват за 
предприятия, които не са в затруднено положение. Изясняване и опростяване може да се 
постигне най-добре с използване само на твърдите критериите от настоящото определение, 
както е в действащия Общ регламент за групово освобождаване, тъй като те са лесни за 
прилагане.  

Таблица 5: Правила за кумулирането 

Варианти Опростяване Правна 
сигурност 

Предотврат
яване на 

нарушения  

Осигуряване 
на 

спазването 
на 

регламента

1. Без промяна в политиката 0 0 0 0 

2. Изясняване и опростяване  + + +/- + 

3. Свободно кумулиране  ++ + - - 
Предпочитаният вариант е да се въведе допълнително изясняване, като същевременно се 
запазят принципите на правилото за кумулирането, за да се ограничи рискът от заобикаляне на 
други инструменти за държавна помощ. 

Таблица 6: Разпоредби относно прозрачната помощ 

Варианти Опростяване Правна 
сигурност 

Предотврат
яване на 

нарушения  

Осигуряване 
на 

спазването 
на 

регламента

1. Без промяна в политиката 0 0 0 0 

2. Адаптиране на правилата за 
заемите и гаранциите  +  + + + 

3. Разширяване на набора от 
инструменти за помощ  - - - - 

Вторият вариант беше предпочетен. В него се предвижда главно въвеждането на защитена 
област за заемите, като същевременно се запази и изясни защитената област за гаранциите. 

6.3. Подобряване на спазването на регламента посредством наблюдение 
Таблица 7: Наблюдение 
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Варианти Опростяване Правна 
сигурност 

Предотврат
яване на 

нарушения  

Осигуряване
на 

спазването

1. Без промяна в политиката 0 0 0 0 

2. Настоящата система, но по-
строго системно наблюдение и 
прилагане  

- 0 + + 

3. Задължителен регистър de 
minimis  -- ++ ++ ++ 

Първият вариант беше предпочетен, тъй като вторият вариант не би довел до опростяване, а 
създава допълнителна административна тежест за държавите членки без централен регистър. 
Въпреки че задължителният регистър (трети вариант) би осигурил по-добро спазване на 
правилата и следователно би имал положително въздействие по отношение на правната 
сигурност и предотвратяването на нарушаването на конкуренцията, той все пак би довел до 
съществена административна тежест, по-специално при създаването на регистъра. Ето защо се 
счита за по-предпазливо и уместно най-напред да се проучи по-подробно неговата 
целесъобразност.  

7. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 
Понастоящем държавите членки са задължени само да вписват и събират всички данни, които 
се отнасят за помощта de minimis, и не трябва да изпращат доклади на Комисията. Тези данни, 
които трябва да се съхраняват за срок от десет години, им позволяват да изпращат информация 
на Комисията по нейно искане. 

Наблюдението и оценката бяха включени в настоящата оценка на въздействието и бяха 
разгледани варианти за подобряване на съответните разпоредби в новия регламент. В крайна 
сметка обаче беше предпочетен вариантът, при който на този етап не се променя системата за 
наблюдение, главно поради съображения за пропорционалност с оглед на значителната 
административна тежест, която това би създало за помощите много малък размер.  

Вместо това се предлага наблюдението в рамките на настоящата система да се подобри чрез по-
подробни проверки с позоваване на Регламента de minimis в определени случаи или когато 
съществуват съмнения.  При прилагането на регламента (2014—2020 г.) ще бъде проведено 
проучване, за да се подготви почвата за следващия преглед на политиката. Проучването може 
да включва данни и анализ на осъществимостта и подробни правила за въвеждането на 
задължителен регистър на равнището на държавите членки или на равнището на ЕС. То може 
също така да включва събиране на допълнителни данни, по-специално за държавите членки, 
които нямат централен регистър.  

Планира се също, оценката да започне около две години преди края на периода, като най-
напред се проведе   обществена консултация въз основа на подробен въпросник относно 
прилагането на различните правила. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение, въз основа на своята оценка на въздействието Комисията би предпочела 
следните варианти: 

• запазване на настоящите тавани на помощта de minimis, освен в случая 
на пътническия автомобилен транспорт, при който ще се прилага общият 
таван; 

• въвеждане на допълнително опростяване и яснота по отношение на 
понятията „предприятие“ и „предприятия в затруднено положение“; 

• изясняване на правилата за кумулирането; 

• адаптиране на правилата за прозрачните инструменти за помощ (заеми 
и гаранции), така че, inter alia, да се въведе допълнителна защитената 
област за заемите; и 

• по отношение на наблюдението, запазване на сегашния избор между 
централен регистър и система за декларации. 
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