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Националният орган за наблюдение, прозрачност и координация на държавните 

помощи в Република България подкрепя представения за консултации на заинтересованите 

лица „Общ регламент за блоково освобождаване”. 

Считаме, че заменяйки действащите в момента няколко регламента: 

- Регламент на Комисията (ЕО) № 70/2001 от 12 януари 2001 г. относно прилагането 

на чл. 87 и 88 от ДЕО по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия;  

- Регламент на Комисията (ЕО) № 68/2001 относно прилагането на чл. 87 и 88 на ДЕО 

по отношение на помощта за обучение; 

- Регламент на Комисията № 2204/2002 от 12 декември 2002 г. относно прилагането 

на чл. 87 и 88 от ДЕО по отношение на държавната помощ за трудова заетост; и 

- Регламент № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. относно прилагането 

на чл. 87 и 88 от ДЕО по отношение на националната регионална инвестиционна помощ,  

и кодифицирайки техните разпоредби в изпълнение на Плана за действие в областта на 

държавните помощи 2005 - 2009,  

регламентът ще допринесе за „опростяване на законодателството” и намаляване на 

административната тежест за държавите-членки.  

От друга страна включването в обхвата на Общия регламент за блоково 

освобождаване на нови области - околна среда, рисков капитал и научно-развойна дейност, 

ще допринесе за улеснено предоставяне на държавна помощ за насърчаването на дейностите 

на предприятията по опазване на околната среда и повишаване на научния капацитет на 

европейската икономика като цяло.   

Имайки предвид липсата на практика в България по прилагане на регламентите за 

блоково освобождаване нашето експертно становище е, че евентуална трудност в 

прилагането на новия Регламент би съставлявало следното:   

По член 4, пар. 1 „Интензитет на помощта и допустими разходи изразяваме 

опасения, че механизмът, по който ще се извършва сконтирането на помощта, предоставена 

чрез освобождаване от данъци или намаляване на бъдещи дължими данъци не е ясен, имайки 

предвид задължението да се използват референтните ставки „приложими към датите на 

които отделните данъчни облекчения стават ефективни”. Сконтирането предполага 
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изчисляване на т.н. „настояща стойност”, определяща елемента на помощ към определен 

момент, но в същото време трябва да бъдат използвани бъдещи стойности на референтния 

лихвен процент, неизвестни към настоящия такъв. Считаме за необходимо по-ясно да бъде 

посочено кой точно референтен процент следва да се ползва - дали този към момента на 

одобряване на мярката (съгласно т. 28 от преамбюла помощта се счита за предоставена от 

момента на възникване за бенефициера на законовото право да получи помощта според 

приложимия национален правен ред), или този приложим към момента на вноската. 

Считаме, че процесът на сконтиране би бил затруднен, доколкото се извършва в начален 

момент, ако се ползват референтните ставки приложими ефективно към момента на 

вноската/данъчното облекчение, поради факта, че самите проценти ще са известни на по-

късен етап.  

 

По чл. 5 „Прозрачност на помощта”, пар. 1, (b) – с оглед избягване на отделно 

нотифициране от страна на държавите-членки на методологията за изчисляване на брутния 

еквивалент на помощта относно помощи, представляващи гаранционни схеми, считаме за 

по-удачно Европейската комисия да изготви и приложи в Анекс към Регламента конкретна 

или примерна методология, към която държавите-членки да се придържат. А само в 

отделните случаи на използване на друга, различна от тази методология, ЕК да бъде 

уведомявана ad hoc. Предлагаме, по примера на изчисляване на нетния паричен еквивалент 

от отменените Насоки за национална регионална помощ да се разпише цялостна методика за 

изчисляване на брутния паричен еквивалент за помощи, които имат форма различна от 

субсидия (заеми при облекчени условия, данъчно облекчения и пр.). 

 

По чл. 8 „Стимулиращ ефект” считаме, че разпоредбите са много общи и тъй като 

предполагат субективна оценка, е наложително определянето на по-строги критерии за 

оценка с оглед гарантиране спазването на основното изискване за „стимулиращ ефект”. Един 

възможен вариант за това е да се изготви примерен тест, който да се прилага за всички 

държави-членки.  

 

По отношение на чл. 12 „Помощи за инвестиции за МСП и трудова заетост” 

считаме, че определените интензитети за МСП, които са по-рестриктивни от посочените в 

Насоките за национална регионална помощ 2007-2013 г., предоставяни в райони приемливи 

за регионална помощ, може да доведе до неприлагането на тези разпоредби на практика, 

отчитайки по-малкия допустим размер на помощта. 
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Относно някои разпоредби на проекта, бихме препоръчали по-детайлно определяне на 

приемливите разходи, което би довело до минимализиране на неясната държавна подкрепа, 

напр. в чл. 25, пар. 5 (а) „Помощ за научноизследователски проект” и чл. 30, пар. 4 (а) 

„Помощ за обучение” разходите за персонал не са уточнени - заплати, пътни разходи и др. 

Това би улеснило дейността по наблюдението, извършвана както от Европейската комисия, 

така и от националните органи. 

Същевременно, би могла да се обсъди възможността за включване в проекта на някои 

категории на държавна помощ за иновации, и по-специално насочените към стимулиране на 

иновативната дейност на МСП, а именно помощ за млади иновативни предприятия.  

 

 

 

 


