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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

относно удължаването на срока на действие на Насоките на Комисията за 
регионалната помощ за периода 2014—2020 г., отнасящи се до националните 

карти на регионалните помощи, Насоките на Комисията относно държавните 
помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране, Насоките на 

Комисията относно държавните помощи за опазване на околната среда и за 
енергетика, Насоките на Комисията относно държавните помощи за оздравяване 
и преструктуриране и Съобщението на Комисията относно критериите за анализ 

на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване 
изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес 

ПРОЕКТ 
 

 



 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

относно удължаването на срока на действие на Насоките на Комисията за 
регионалната помощ за периода 2014—2020 г., отнасящи се до националните 

карти на регионалните помощи, Насоките на Комисията относно държавните 
помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране, Насоките на 

Комисията относно държавните помощи за опазване на околната среда и за 
енергетика, Насоките на Комисията относно държавните помощи за оздравяване 
и преструктуриране и Съобщението на Комисията относно критериите за анализ 

на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване 
изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес 

ПРОЕКТ 
 

(1) В края на 2020 г. предстои да изтече срокът на действие на следните правила за 
държавна помощ, приети като част от инициативата за модернизиране на 
държавната помощ от 2012 г. : 
- Насоки за регионалната помощ за периода 2014—2020 г.1, отнасящи се до 

националните карти на регионалните помощи;  
- Насоки относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в 

рисково финансиране2; 
- Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за 

енергетика3; 
- Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране4; както и 
- Съобщение относно важни проекти от общ европейски интерес (IPCEI)5. 

(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 още две години до 31 декември 2022 г. 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 други правила за 
държавна помощ, приети като част от модернизирането на държавната помощ. 
На 7 януари 2019 г. Комисията постави началото на оценяването на 
горепосочените правила под формата на „проверка за пригодност“. Въз основа 
на това в бъдеще Комисията може да реши дали да удължи допълнително срока 
на действие или евентуално да актуализира горепосочените правила. 

                                                 
1  Насоки за регионалната помощ за периода 2014—2020 г. (ОВ C 209, 23.7.2013, стр. 1—45). 
2  Съобщение на Комисията — Насоки относно държавните помощи за насърчаване на 

инвестициите в рисково финансиране (ОВ C19 22.1.2014 г., стр. 4—34). 
3  Съобщение на Комисията — Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и 

за енергетика за периода 2014—2020 г. (ОВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1—55). 
4  Съобщение на Комисията — Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на 

нефинансови предприятия в затруднено положение (ОВ C 249, 31.7.2014 г., стр. 1—28). 
5  Съобщение на Комисията — Критерии за анализ на съвместимостта с вътрешния пазар на 

държавна помощ за насърчаване на изпълнението на важни проекти от общ европейски интерес 
(OВ C 188, 20.6.2014 г., стр. 4—12). 



 

 

(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) Краткосрочното удължаване на действието на правилата за държавна помощ, 
изтичащо в края на 2020 г., е следователно целесъобразно, за да се даде 
възможност на Комисията да направи правилна оценка на правилата, както и за 
да се гарантира предвидимост и стабилност за държавите членки и 
заинтересованите страни.  

(6) Предвид гореизложеното, Комисията удължава срока на действие на Насоките за 
регионалната помощ за периода 2014—2020 г., отнасящи се до националните 
карти на регионалните помощи, Насоките относно държавните помощи за 
насърчаване на инвестициите в рисково финансиране, Насоките относно 
държавните помощи за опазване на околната среда и за енергетика, Насоките 
относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране и Съобщението 
относно важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ) до 31 декември 
2022 г. 

(7) Що се отнася до националните карти на регионалните помощи, Комисията 
приканва държавите членки да я уведомят за удължаването на валидността на 
своите национални карти за регионална помощ. Държавите членки имат 
възможност да уведомяват за корекции в своите национални карти на 
регионалната помощ за периода между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г. в 
съответствие с изложената по-долу методика. При определени условия тази 
методика позволява ограничени промени в одобрените национални карти на 
регионалните помощи.  

Като се има предвид посоченото по-горе,  
Насоките за регионалната държавна помощ за периода 2014—2020 г. се изменят, както 
следва. След параграф 178 се добавят следните параграфи:  

„1781 Предвид изтичането на 31.12.2020 г. на срока на валидност на 
националните карти на регионалните помощи, Комисията приканва 
държавите членки да ѝ съобщят за намерението си да удължат срока на 
валидност на националните карти на регионалните помощи. Държавите 
членки могат да внасят ограничени изменения в националните карти на 
регионалните помощи по условията и съгласно методиката, посочени по-долу. 
 
1782 За периода между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г. Комисията ще 
състави до юни 2020 г. списък с региони по NUTS ниво 2 с БВП на глава от 
населението под 75 % от средния за ЕС6, които не са включени в приложение I 
към Насоките, и ще публикува съобщение относно резултатите от този 
анализ. Към този момент Комисията ще проучи дали така определените 
региони биха могли да отговарят на условията за регионална помощ съгласно 
член 107, параграф 3, буква а) от Договора, както и равнището на 

                                                 
6  Въз основа на последните налични данни за БВП в СПС на глава от населението, публикувани от 

Евростат на равнище NUTS 2, въз основа на тригодишните средни стойности. 



 

 

интензитета на помощ, съответстващо на техния БВП на глава от 
населението. Освен това Комисията ще адаптира в този момент равнището 
на интензитета на помощта на тези региони по NUTS ниво 2, които вече са 
включени в приложение I към Насоките като региони от тип „а“, в случай че 
техният БВП на глава от населението оправдава по-висок интензитет на 
помощта. Ако новоустановените региони по NUTS ниво 2 с БВП на глава от 
населението под 75 % от средния за ЕС са определени като региони от тип „в“ 
в националната карта на регионалните помощи, одобрена от Комисията за 
периода 2014—2020 г., процентът от специфичната част за населението за 
региони от тип „в“, посочени в приложение I7 към насоките, ще бъде 
съответно адаптиран8. Комисията ще публикува необходимите изменения в 
приложение 1 до юни 2020 г. 
 
1783 Държавите членки могат да изменят списъка с региони от тип „в“, 
включени в техните карти на регионалните помощи за периода от 1 януари 
2021 г. до 31 декември 2022 г., в границите на своите адаптирани специфични 
части от населението за региони от тип „в“. Тези изменения не могат да 
надвишават 50 % от адаптираното покритие от тип „в“.  
 
1784 До 1 септември 2020 г. държавите членки трябва да уведомят Комисията 
относно своето намерение да удължат срока на действие на националните 
карти на регионалните помощи и/или да внесат изменения в своите национални 
карти на регионалните помощи, произтичащи от включването на 
допълнителни региони от тип „а“, адаптирането на интензитетите на 
помощите в съществуващите региони от тип „а“ и размяната на региони от 
тип „в“. 
1785 След като бъде одобрено удължаването на националните карти на 
регионалните помощи до 31 декември 2022 г., държавите членки могат да 
решат да удължат срока на действие на съществуващите схеми, одобрени въз 
основа на настоящите насоки. Комисията трябва да бъде своевременно 
уведомена за всяко удължаване на срока на действие на тези схеми преди 
изтичането на срока им.“ 

- Точка 174 от Насоките относно държавните помощи за насърчаване на 
инвестициите в рисково финансиране се заменя със следното:  
 
„Комисията ще прилага изложените в настоящите насоки принципи при 
оценката на съвместимостта с вътрешния пазар на всички помощи за рисково 
финансиране, които се отпускат в периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 
2022 г.“ 
 

                                                 
7  Изменен със Съобщение на Комисията за изменение на приложение I към Насоките за 

регионалната помощ за периода 2014—2020 г. C/2016/3514, ОВ C 231, 25.6.2016 г., стр. 1—18. 
8  Адаптираният таван на населението се изчислява въз основа на данните за населението, 

използвани за изготвяне на първоначалната карта. Адаптираната част за населението за региони от 
тип „в“ се получава, като се извади населението на тези райони, които са били включени в 
националните карти на регионалните помощи като региони от тип „в“ в периода между 1 януари 
2017 г. и 31 декември 2020 г., но е възможно вече да отговарят на условията за регионална помощ 
по член 107, параграф 3, буква а) от Договора, за периода между 1 януари 2021 г. и 31 декември 
2022 г. 



 

 

- Точка 108 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната 
среда и за енергетика се заменя със следното:  
 
„Настоящите насоки се прилагат за периода до 2022 г. Те обаче следва да 
подготвят условията за постигането на целите, определени в рамката за 2030 
г. По-специално се очаква, че в периода между 2020 г. и 2030 г. установените 
възобновяеми енергийни източници ще станат конкурентоспособни в 
мрежата, което предполага, че субсидиите и освобождаването от 
задълженията за балансиране следва да бъдат постепенно премахнати чрез 
прогресивно намаляване. Настоящите насоки са съвместими с тази цел и ще 
гарантират прехода към ефективни от гледна точка на разходите резултати 
чрез пазарни механизми.“ 
 

- Точка 246 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната 
среда и за енергетика се заменя със следното:  
 
„Настоящите насоки ще се прилагат от 1 юли 2014 г. и заменят Насоките 
относно държавната помощ за защита на околната среда, публикувани на 1 
април 2008 г. Те ще се прилагат до 31 декември 2022 г.“ 

 
- Точка 135 от Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране 

се заменя със следното: 
 
„Комисията ще прилага настоящите насоки от 1 август 2014 г. до 31 декември 
2022 г.“ 

 
- Параграф 50 от Съобщението относно важни проекти от общоевропейски 

интерес (ВПОИ) се заменя със следното: 
 
„Настоящото съобщение се прилага от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2022 г.“ 


