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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА 

от XXX година 

за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 
за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта de minimis и Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи за 
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора по 

отношение на срока им на действие 
ПРОЕКТ 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 108, параграф 4 от него, 
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, изменен с Регламент 
(ЕС) 2018/1911 на Съвета от 26 ноември 2018 г2.  
след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,  
като има предвид, че: 
(1) Валидността на някои от правилата за държавна помощ, приети като част от 

инициативата за модернизиране на държавната помощ от 2012 г., предстои да 
изтече в края на 2020 г. По-специално, валидността на регламенти (ЕС) 
№ 1407/20133 и № 651/2014 на Комисията4 изтича на 31 декември 2020 г. 

(2) С цел да осигури предвидимост и правна сигурност, като същевременно се 
подготви за евентуално бъдещо актуализиране на правилата за държавна помощ, 
приети като част от модернизирането на държавната помощ, Комисията ще 
предприеме действия в две фази. 

(3) Първо, Комисията ще удължи с две години срока на действие на тези правила за 
държавна помощ, който в противен случай би изтекъл в края на 2020 г. Второ, в 
съответствие с Насоките на Комисията за по-добро регулиране, Комисията ще 
оцени тези правила заедно с другите правила за държавна помощ, приети като 
част от модернизирането на държавната помощ. На 7 януари 2019 г. Комисията 
започна оценяването на тези правила под формата на „проверка за пригодност“. 

                                                 
1 OB L 248, 24.9.2015 г., стр. 1—8. 
2 OB L 311, 7.12.2018 г., стр. 8. 
3 Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта 
de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1—8). 

4 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории 
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора 
(ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1—78). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_bg
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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Въз основа на това в бъдеще Комисията може да реши дали да удължи 
допълнително срока на действие или евентуално да актуализира правилата. 

(4) Предвид широкия обхват на проверката за пригодност, както и това, че 
резултатите от оценките няма да бъдат готови преди началото на 2020 г., 
политическо решение относно определянето на правилата за периода след 
2020 г. не може да бъде взето навреме, за да се гарантира правна сигурност и 
стабилност за заинтересованите страни по отношение на приложимите правила 
за периода след 2020 г. По тази причина удължаването на срока на действие ще 
даде възможност да бъде извършена подходяща оценка на правилата и ще 
гарантира предсказуемост и стабилност на правилата за държавите членки. 

(5) Предвид на гореизложеното, Комисията ще удължи с две години срока на 
действие на регламенти (ЕС) № 1407/2013 и (ЕС) № 651/2014 до 31 декември 
2022 г. 

(6) Поради това регламенти (ЕС) № 1407/2013 и (ЕС) № 651/2014 следва да бъдат 
съответно изменени. 

(7) С оглед на удължаването на срока на действие на Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията, някои държави членки може да пожелаят да удължат мерките, за 
които е предоставена обобщена информация в съответствие с член 11 от този 
регламент. С цел да се осигури прозрачност, целесъобразно е държавите членки 
да съобщят на Комисията актуализираната обобщена информация относно 
удължаването на тези мерки. 

(8) Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз. 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 
В член 8 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 втора алинея се заменя със следното: 
„Прилага се до 31 декември 2022 г.“ 

Член 2 
(1) Член 2, параграф 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 се заменя със следното: 
„подпомагани региони“ означава региони, посочени в одобрена карта на регионалните 
помощи за периода 1.7.2014—31.12.2020 г., чийто срок на действие е удължен до 
31.12.2022 г., в изпълнение на член 107, параграф 3, букви a) и в) от Договора.“ 
(2) В член 59 от Регламент (ЕС) № 651/2014 втора алинея се заменя със следното: 
„Прилага се до 31 декември 2022 г.“  

Член 3 
Когато поради изменението на Регламент (ЕО) № 651/2014 държава членка желае да 
удължи срока на мерки, по отношение на които на Комисията е била подадена 
обобщена информация в съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) № 651/2014, 
обобщената информация относно удължаването на тези мерки следва да бъде надлежно 
актуализирана и предадена на Комисията в срок от 20 работни дни след решението на 
държавите членки за удължаване. 
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Член 4 

Настоящият регламент влиза в сила в деня 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. 
Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Комисията 
 Председател 
  
  
 


