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ПРИЛОЖЕНИЕ  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА 

от XXX година 
за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои 

категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на 
членове 107 и 108 от Договора  

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, и по-специално член 
1, параграф 1, буква а) от него, 
след консултация с Консултативния комитет по държавните помощи, 
като има предвид, че: 
(1) С Регламент (ЕС) № 651/2014 някои категории помощ се определят като 

съвместими с вътрешния пазар. 
(2) Предприятия, участващи в проекти по цел „Европейско териториално 

сътрудничество“ („ЕТС“), които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета2 или на [новия регламент за 
Европейското териториално сътрудничество], често се сблъскват със 
затруднения при финансирането на допълнителните разходи, свързани със 
сътрудничеството между партньори, разположени в различни региони и в 
различни държави членки или трети държави. Като се има предвид важното 
значение на ЕТС за политиката на сближаване, поради това, че то осигурява 
рамка за изпълнението на съвместни действия и за обмен в областта на 
политиките между участници на национално, регионално и местно равнище от 
различни държави членки или трети държави, следва да се отстранят някои 
трудности, пред които са изправени проектите по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, с оглед на постигането на съответствие с правилата за 
държавната помощ. С оглед на опита на Комисията Регламент (EС) № 651/2014 
следва да се прилага към помощи за проекти по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ независимо от размера на предприятията бенефициери. 

                                                 
1 ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1.  
2 Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259). 
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(3) В допълнение към това, предвид ограничения ефект, който помощите в малък 
размер, предоставяни на предприятия, участващи в проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, оказват върху търговията и конкуренцията, 
следва да бъдат предвидени опростени правила за случаите, в които общият 
размер на помощта за предприятие за проект не надхвърля определен таван. 

(4) Проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност или 
проучвания за осъществимост, които са получили знак за качество „Печат за 
високи постижения“ вследствие на оценка и класиране, извършени от 
независими експерти, и за които се счита, че представляват високи постижения и 
заслужават да получат публично финансиране, но не могат да бъдат 
финансирани по рамковата програма „Хоризонт“ поради липса на наличен 
бюджет, могат да бъдат подпомогнати с национални средства, включително с 
ресурси от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 
2014—2020 г. и от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския 
социален фонд+ за периода 2021—2027 г. Държавната помощ, предоставена на 
такива проекти за научноизследователска и развойна дейност, осъществявани от 
малки и средни предприятия, следва да се счита за съвместима с вътрешния 
пазар и при определени условия да бъде освободена от задължението за 
уведомяване. Освен това не следва да бъде необходимо повторно оценяване на 
условията за допустимост, които вече са оценени на равнището на Съюза, в 
съответствие с правилата на програма „Хоризонт 2020“ или рамкова програма 
„Хоризонт Европа“ преди присъждане на знака „Печат за високи постижения“. 
Въпросът дали осъществяващите проектите предприятия са със стопанска или 
нестопанска цел не е важен критерий по смисъла на конкурентното право.  

(5) Държавната помощ, предоставяна на определени проекти от общ интерес в 
областта на инфраструктурите за цифрова свързаност, обхванати от Регламент 
(ЕС) № XX/2020 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за МСЕ2 
(Механизъм за свързване на Европа 2), може да бъде считана за съвместима с 
вътрешния пазар и да бъде освободена от задължението за уведомяване при 
определени условия.  

(6) Безвъзмездни 
средства, предоставени на изследователи по линия на схемата на Европейския 
научноизследователски съвет (ЕНС) „Доказване на концепцията“ и по 
действията „Мария Склодовска-Кюри“, които отговарят на критериите за 
стопански дейности, също следва да се считат за съвместими с вътрешния пазар, 
когато са удостоени със знак „Печат за високи постижения“. 

(7) Комбинираното публично финансиране с национални ресурси и ресурси на 
Съюза, които се управляват на централно равнище, предоставени за проекти за 
научноизследователска и развойна дейност (като например тези, осъществявани 
в рамките на европейско институционализирано партньорство въз основа на 
член 185 или член 187 от Договора или действие за съфинансиране по 
програмата, определено в рамковата програма „Хоризонт Европа“), може да 
допринесе за подобряване на европейската конкурентоспособност в областта на 
научноизследователската и развойната дейност, тъй като за такива проекти за 
научноизследователска и развойна дейност се счита, че отговарят на целите от 
общ европейски интерес и спомагат за преодоляване на ясно определени 
неефективности на пазара. Счита се, че случаят е такъв, когато тези проекти се 
оценяват, класират и избират от независими експерти в съответствие с правилата 
на програма „Хоризонт 2020“ или рамковата програма „Хоризонт Европа“ в 
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резултат на транснационални покани за представяне на предложения, в които 
участват най-малко три държави членки (или две в случай на сформиране на 
екипи). Финансовите участия на държавите членки, включително ресурсите от 
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г., 
както и от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален 
фонд+ за периода 2021—2027 г. в тези съфинансирани проекти за 
научноизследователска и развойна дейност, следва да се считат за съвместими с 
вътрешния пазар и за освободени от задължението за уведомяване при 
определени условия. Освен това не следва да бъде необходимо повторно 
оценяване на условията за допустимост, които вече са оценени на 
транснационално равнище, в съответствие с правилата на програма 
„Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, от независими експерти 
преди избора на проект за научноизследователска и развойна дейност. 

(8) В програма „Хоризонт 2020“ и в рамковата програма „Хоризонт Европа“ се 
определят действията за научни изследвания и иновации, които отговарят на 
условията за финансиране. В тази връзка Комисията отбелязва, че действията за 
научни изследвания и иновации, определени в рамкова програма „Хоризонт“ 
обикновено съответстват на действия за фундаментални научни изследвания и 
индустриални научни изследвания, както са определени в настоящия регламент. 
Освен това действията за иновации, подпомагани по рамкова програма 
„Хоризонт“ обикновено съответстват на определението за действия за 
експериментално развитие по настоящия регламент. Опростяванията в областта 
на научните изследвания и развойната дейност, предвидени в настоящия 
регламент, обаче не следва да се използват за финансиране на дейности, които 
не са допустими съгласно правилата за държавна помощ за научни изследвания 
и развойна дейност, тоест дейности, които излизат извън обхвата на действията 
за експериментално развитие. За тази цел държавите членки могат да вземат под 
внимание също и определенията относно равнището на технологична готовност 
(„РТГ“). Комисията отбелязва, че държавната помощ за научноизследователски 
и развойни дейности на РТГ 9 се счита за излизаща извън обхвата на 
определението за експериментално развитие и следователно ще бъде изключена 
от обхвата на настоящия регламент. 

(9) С програма „Цифрова Европа“ ще се подкрепя и ускорява цифровизацията на 
европейската икономика и общество, а ползите от нея  ще бъдат предоставени  
за европейските граждани, публични администрации и предприятия в целия 
Съюз. Програмата допълва проекти за научноизследователска и развойна 
дейност и иновации, подпомагани по линия на програма „Хоризонт Европа“, 
програма „Механизъм за свързване на Европа — Цифрови технологии“ и 
InvestEU. Тя ще подпомага укрепването на цифровия капацитет (например, 
капацитета за данни, капацитета в областта на изчислителните технологии и 
киберсигурността) на публичния сектор, както и на МСП и на общностите за 
научни изследвания и иновации. Програмата ще осигури финансов принос за 
повишени изчислителни способности, включително високопроизводителни 
изчислителни технологии, изчисления в облак, периферни и квантови 
изчисления, изкуствен интелект, включително създаването на европейски 
центрове за цифрови иновации, съоръжения за изпитвания и експерименти. Тя 
ще подпомага и цифровите умения и оборудването и инструментите в областта 
на киберсигурността. 
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(10) Финансовите продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU, могат да включват 
средства под контрола на държавите членки, включително средства на ЕС със 
споделено управление, с цел да се повиши ефектът на ливъридж и да се 
подкрепят допълнителните инвестиции в Европа. Например държавите членки 
имат възможност да участват с част от средствата на Съюза със споделено 
управление в раздел „Държави членки“ на гаранцията на ЕС в рамките на фонд 
InvestEU. Освен това държавите членки могат да финансират подкрепените от 
фонд InvestEU финансови продукти със свои собствени средства или чрез 
национални насърчителни банки. Такова финансиране може да се квалифицира 
като „ресурси на държавата“ и може да бъде приписано на държавата, ако 
държавите членки имат свобода на преценка по отношение на използването на 
тези ресурси. И обратно, когато държавите членки не разполагат със свобода на 
преценка по отношение на използването на ресурсите или предприемат действия 
в съответствие с нормалните пазарни условия, използването на тези фондове не 
може да представлява държавна помощ. В подобни случаи Комисията 
възнамерява да предостави допълнителни насоки за типичните сценарии, които 
се подкрепят по линия на Регламента за InvestEU. 

(11) Когато национални средства, включително средства на ЕС със споделено 
управление, представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 
от Договора, следва да се определи набор от условия, въз основа на които 
помощта следва да се счита за съвместима с вътрешния пазар и да бъде 
освободена от задължението за уведомяване, с цел да се улесни изпълнението на 
фонда InvestEU. 

(12) При проектирането на фонда InvestEU бяха включени редица важни предпазни 
мерки за защита на конкуренцията, като например подкрепа на инвестиции, с 
които се постигат цели на политиката на Съюза и се генерира добавена стойност 
от ЕС, както и изискването фондът InvestEU да бъде допълнителен и с него да се 
преодоляват случаи на пазарна неефективност и неоптимални инвестиционни 
ситуации. Освен това системата на управление и процесът на вземане на 
решения ще гарантират преди предоставянето на гаранцията на ЕС, че 
подпомаганите от InvestEU операции отговарят на горепосочените изисквания. 
На последно място подкрепата, която се осигурява от фонд InvestEU, ще бъде 
прозрачна и въздействието от нея ще бъде оценено. Следователно държавната 
помощ, включена във финансовите продукти, които се подкрепят от фонд 
InvestEU, следва да се счита за съвместима с вътрешния пазар и да бъде 
освободена от изискването за уведомяване въз основа на ограничен брой 
условия. 

(13) Поради това Регламент (ЕС) № 651/2014 следва да бъде съответно изменен,  
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 
Регламент (ЕС) № 651/2014 се изменя, както следва: 
(1) Член 1 се изменя, както следва: 

а) в параграф 1 букви м) и н) се заменят със следното: 
„м) помощи за регионални летища; 
н) помощи за пристанища; и“; 
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б) в параграф 1 се добавят следните букви о) и п): 
„о) помощи за проекти по цел „Европейско териториално сътрудничество“; и 
п) помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU.“; 

в) в параграф 2, буква а) се заменя със следното: 
а) схеми по раздел 1 (с изключение на член 15), раздели 2, 3, 4, 7 (с изключение на 
член 44) и раздел 10 от глава III от настоящия регламент и помощ, предоставена под 
формата на финансови продукти съгласно член 16 от тази глава, ако средният годишен 
бюджет за държавната помощ на държава членка надхвърля 150 милиона евро, след 
изтичане на шест месеца от тяхното влизане в сила. За помощта по глава III, раздел 16 
от настоящия регламент единствено финансовите участия на държава членка в раздел 
„Държави членки“ на гаранцията на ЕС, посочена в член 8, параграф 1, буква б) от 
Регламента за [програма InvestEU], предназначени за специфичен финансов продукт, се 
взема предвид с цел да се оцени дали средният годишен бюджет на държавната помощ 
на тази държава членка, свързан с финансовия продукт, надвишава 150 милиона евро. 
Комисията може да реши настоящият регламент да продължи да се прилага за по-дълъг 
период от време за всяка такава схема за помощ, след като оцени съответния план за 
оценка, изпратен от държавата членка до Комисията, в срок от 20 работни дни от 
влизането на схемата в сила;“ 

г) в параграф 3 букви а) и б) се заменят със следното: 
„а) помощи, предоставени в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с 
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета(*), с изключение 
на помощите за обучение, помощите за достъп на МСП до финансиране, помощите за 
научноизследователска и развойна дейност, помощите за иновации в полза на МСП, 
помощите за работещи в неравностойно положение и за работещи с увреждания, 
регионалните инвестиционни помощи в най-отдалечените региони, схемите за 
регионална оперативна помощ и помощите за проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество;  
б) помощи, предоставени в сектора на първично производство на селскостопански 
продукти, с изключение на регионалните инвестиционни помощи в най-отдалечените 
региони, схемите за регионална оперативна помощ, помощите за консултантски услуги 
в полза на МСП, помощите за рисково финансиране, помощите за 
научноизследователска и развойна дейност, помощите за иновации в полза на МСП, 
помощите за опазване на околната среда, помощите за обучение, помощите за 
работещи в неравностойно положение и работещи с увреждания, помощите за проекти 
по цел „Европейско териториално сътрудничество“ и помощите, включени във 
финансови продукти, подпомагани от фонд InvestEU;“; 

д) параграф 4 се заменя със следното: 
„4. Настоящият регламент не се прилага за: 
а) схеми за помощ, които не изключват изрично плащането на индивидуална помощ в 
полза на предприятие, срещу което съществува неизпълнено разпореждане за 
възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ, 
предоставена от същата държава членка, се обявява за неправомерна и несъвместима с 
вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, 
причинени от някои природни бедствия, и схемите за помощ в съответствие с раздел 2а, 
както и раздел 16 от глава III; 
б) помощи ad hoc в подкрепа на предприятие, както е посочено в буква а); 
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в) помощи за предприятия в затруднено положение, с изключение на схемите за помощ 
за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия, схемите за помощ за 
стартиращи предприятия, схемите за регионална оперативна помощ, помощите за МСП 
съгласно член 56е и помощите за финансови посредници съгласно раздел 16 от глава 
III, при условие че предприятията в затруднено положение не се третират по-
благоприятно от останалите предприятия. 
* Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно 
общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 
354, 28.12.2013 г., стр. 1)“; 

(2) Член 2 се изменя, както следва: 
а) точки 63, 64 и 65 се заличават; 
б) вмъква се следната точка 86б: 

„86б. „цифровизация“ означава приемането на технологии, които се извършват чрез 
електронни устройства и/или системи, които дават възможност да се увеличат 
функционалните възможности на продуктите, да се развият онлайн услуги, да се 
модернизират процесите или да се премине към бизнес модели, които се основават на 
премахването на посредничеството при производството на стоки и предоставянето на 
услуги, като в крайна сметка се генерира преобразяващо въздействие;“; 

в) точка 138 се заменя със следното:  
„138. „мрежи за достъп от следващо поколение (ДСП)“ означава модерни мрежи, които 
имат поне следните характеристики:  
i) те надеждно доставят услуги с много висока скорост на абонат чрез оптически пренос 
(backhaul) (или чрез еквивалентна технология) достатъчно близо до помещенията на 
потребителя, за да се гарантира действителното доставяне на много висока скорост;  
ii) те поддържат редица усъвършенствани цифрови услуги, включително конвергентни 
услуги, изцяло основани на IP; и 
iii) те имат значително по-високи скорости за качване на файловете (в сравнение с 
основни широколентови мрежи).  
На сегашния етап на развитие на пазара и на технологиите мрежите за ДСП са: а) 
оптични кабелни мрежи за достъп (FTTх), б) модерни актуализирани кабелни мрежи и 
в) някои модерни безжични мрежи за достъп, способни да доставят надеждни 
високоскоростни връзки на абоната. Мрежите за ДСП включват мрежи, способни да 
доставят скорост на качване и изтегляне от 1 Gbps. Позоваванията на мрежи за ДСП 
включват мрежи за пренос на данни от следващо поколение, когато са необходими за 
разгръщане на ДСП;“; 

г) вмъква се следната точка 138a: 
„138а. „мрежи за пренос от следващо поколение (ПСП)“ означава усъвършенствани 
мрежи за пренос, които могат да позволят разгръщането на мрежи за ДСП чрез оптични 
влакна (или еквивалентна технология);“;  

д) добавят се следните точки 166—178: 

„Определения за помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят 
от фонд InvestEU  
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166. „Фонд InvestEU“ „гаранция на ЕС“, „финансов продукт“, „национални 
насърчителни банки или институции“ и „партньор по изпълнението“ имат значението, 
определено в член 2 от Регламента за [програма InvestEU]; 
167. „финансов посредник“ означава всяка финансова институция, различна от 
партньор по изпълнението, независимо от нейната форма и собственик, която участва в 
изпълнението на бюджетни гаранции. Такива посредници може, наред с другото, да 
включват банки, небанкови кредитни институции, инвестиционни фондове, институции 
за микрофинансиране, гаранционни дружества, лизингови дружества и национални 
насърчителни банки или институции;  
168. „търговски финансов посредник“ означава финансов посредник, който извършва 
дейност със стопанска цел и изцяло на собствен риск, без държавна гаранция. 
Националните насърчителни банки или институции не се считат за търговски 
финансови посредници;  
169. „проекти от общ интерес в областта на инфраструктурите за цифрова свързаност“ 
има значението, определено в член 8 от Регламент XX (Регламент за МСЕ2).  
170. „подходящо картографиране“ в специфичния контекст на член 56д, параграф 2, 
буква б), точка i) означава картографиране, извършено преди не повече от 18 месеца, на 
инфраструктурите за ДСП/ПСП, които обхващат помещенията на допустима движеща 
сила на социално-икономическото развитие, както и на качеството на услуга от гледна 
точка на предлаганата от такава инфраструктура скорост при обичайни условия на 
върхово натоварване. Това картографиране се извършва от компетентния публичен 
орган, като се взема под внимание цялата инфраструктура за ДСП/ПСП, която вече 
съществува или е надеждно планирано да бъде развита в следващите три години или в 
същата времева рамка като планираната финансирана намеса, и се прилага на ниво 
адрес въз основа на обхванатите от мрежата помещения (а не въз основа на 
помещенията, свързани към мрежата като абонати);  
171. „обществена консултация“ в специфичния контекст на член 56д, параграф 2, 
буква б), точка i),  означава обществена консултация, проведена от компетентния 
публичен орган чрез публикуване на съответен уебсайт, който е на разположение на 
всички заинтересовани страни в продължение най-малко на 1 месец, с цел събиране на 
обоснована информация от заинтересованите страни относно инфраструктура за 
ДСП/ПСП, която вече съществува или е надеждно планирано да бъде развита в 
следващите три години или в същата времева рамка като планираната финансирана 
намеса, която обхваща помещенията на допустима движеща сила на социално-
икономическото развитие, на базата на информация на ниво адрес въз основа на 
обхванатите от мрежата помещения; 
172. „обхванати от мрежата помещения“ в специфичния контекст на член 56д, 
параграф 2, буква б), точка i) означава помещенията, които в кратък срок могат да 
бъдат свързани на достъпни за крайния потребител цени (такси за активиране), 
независимо дали тези помещения са свързани с мрежата. Оператор може да докладва 
помещения като свързани само ако след заявка на краен потребител той свърже 
помещенията срещу обичайни такси за активиране, т.е. без допълнителни или 
извънредни разходи, ако това е стандартната търговска практика и при всички случаи 
без да се надхвърлят обичайните разходи във въпросната държава членка, които могат 
да бъдат определени от съответния орган. Освен това операторът трябва да може да 
свърже и активира услугата в конкретните помещения в рамките на 4 седмици от датата 
на заявката; 
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173. „социални услуги“ означава ясно определени услуги, които посрещат социални 
нужди, по-специално свързани със здравеопазването и дългосрочните грижи, грижите 
за децата, достъпа до пазара на труда и реинтеграцията в него, социалното жилищно 
настаняване (т.е. жилища за граждани в неравностойно положение или групи в 
неравностойно социално положение, които поради ограничената си платежоспособност 
нямат възможност да намерят жилище при пазарни условия) и грижите и социалното 
приобщаване на уязвими групи (съгласно обяснението в съображение 11 от Решение 
2012/21/ЕС* на Комисията или последващи законодателни актове, заменящи това 
решение); 
174. „градски възел на TEN-T“ означава градска зона, в която транспортната 
инфраструктура на мрежата TEN-T, например пристанищата, включително 
пътническите терминали, летищата, железопътните гари, логистичните платформи, 
товарните терминали, разположена във или около градска зона и е свързана с други 
части от тази инфраструктура и с инфраструктурата за регионален и локален трафик; 
съгласно определението в член 3, буква п) от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета**; 
175. „нов участник“ означава железопътно предприятие съгласно определението в 
член 3, параграф 1 от Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета***, което отговаря на следните условия: 
а) то е получило лиценз в съответствие с член 17, параграф 3 от Директива 

2012/34/ЕС по-малко от десет години преди предоставянето на помощта; 
б) то не е свързано по смисъла на член 3, параграф 3 от приложение I към 

настоящия регламент с железопътно предприятие, получило лиценз в която и 
да е държава членка преди 1 януари 2010 г.; 

176. „екосистема“, „биологично разнообразие“ и „доброто състояние на екосистемата“ 
имат значението, определено в член 2, параграф 1 от [(проект на) Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на 
инвестициите в устойчиво развитие]; 
177. „жилищна сграда“ означава сграда, състояща се от еднофамилни или 
многофамилни жилища, където нежилищните части не заемат повече от [25] % от 
разгънатата застроена площ; 
178. „малко дружество със средна капитализация“ означава предприятие с не повече от 
499 служители, изчислени в съответствие с членове 3—5 от приложение I, чийто 
годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не 
надвишава 86 милиона евро; няколко субекта се считат за едно предприятие, ако е 
изпълнено което и да е от условията, посочени в член 3, параграф 3 от приложение I; 
______________ 
* Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация 
за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от 
общ икономически интерес (ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3). 

** Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно 
насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 
661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1). 

*** Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на 
единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32).“; 

(3) В член 4 параграф 1 се изменя, както следва:  
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a) буква е) се заменя със следното: 
„e) за помощи за предприятия, участващи в проекти по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“: за помощи по член 20: 2 милиона евро за предприятие за проект; за 
помощи по член 20а: посочените в член 20а, параграф 2 суми за предприятие за 
проект;“ 

б) в буква и) се добавят следните точки vii) и x): 
„vii) за помощи в полза на МСП за проекти за научноизследователска и развойна 
дейност, които са получили знак за качество „Печат за високи постижения“ и които са 
изпълнени съгласно член 25а, сумата, посочена в член 25а; 
viii) за помощи в полза на действия „Мария Склодовска-Кюри“ и действия по линия на 
схемата на ЕНС „Доказване на концепцията“, изпълнени по член 25б, сумата, посочена 
в член 25б; 
ix) за помощи във връзка със съфинансирани проекти за научноизследователска и 
развойна дейност, изпълнени по член 25в, сумите, посочени в член 25в; 
x) за помощи за действия за формиране на екипи, сумите, посочени в член 25г;“ 

в) добавя се следната буква жж): 
„жж) за помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд 
InvestEU: сумите, посочени в раздел 16 от глава III.“; 
(4) В член 5, параграф 2 се добавя следната буква л):  
„л) помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU, 
ако са изпълнени условията, посочени в раздел 16 от глава III.“; 
(5) В член 6, параграф 5 се добавят следните букви и), й) и к): 
„и) помощи за предприятия, участващи в проекти по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, ако са изпълнени съответните условия, посочени в членове 20 и 20а; 
й) помощи в полза на МСП за проекти за научноизследователска и развойна дейност, 
които са получили знак за качество „Печат за високи постижения“, действия „Мария 
Склодовска-Кюри“ и действия по линия на схемата на ЕНС „Доказване на 
концепцията“, които са получили знак за качество „Печат за високи постижения“, 
помощи във връзка със съфинансирани проекти и със съфинансирани действия за 
формиране на екипи, ако са изпълнени съответните условия, посочени в членове 25а, 
25б, 25в или 25г; 
к) помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд InvestEU, 
ако са изпълнени условията, изложени в раздел 16 от глава III.“; 
(6) В член 7, параграф 1 втората алинея се заменя със следното: 
„Размерите на допустимите разходи могат да бъдат изчислени в съответствие с 
опростените варианти за разходите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета* или [новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби], в зависимост от това кой е приложим, при условие че операцията е поне 
частично финансирана от фонд на Съюза, позволяващ използването на тези опростени 
варианти за разходите, и категорията разходи е допустима съгласно съответната 
разпоредба за освобождаване.“ 
__________________________ 
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* Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).“; 

(7) Член 8 се изменя, както следва: 
а) в параграф 3 буква б) се заменя със следното: 

„б) всякаква друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, които 
се припокриват частично или напълно, само ако това натрупване не води до 
надхвърляне на най-високия интензитет на помощта или най-високия размер на 
помощта, приложими за тази помощ по силата на настоящия регламент.  
Финансирането, предоставено на крайните бенефициери чрез подкрепата от фонд 
InvestEU по раздел 16 от глава III и покритите с него разходи не се вземат предвид при 
определянето на съответствието с разпоредбите за натрупване в параграф 3. Вместо 
това сумата, свързана с въпросното съответствие, се изчислява, като от допустимите 
разходи по проекта първо се приспада номиналният размер на финансирането, 
подкрепено от фонд InvestEU, и след това се изчислява най-високият интензитет на 
помощта или най-високият размер на помощта, приложими за тази помощ по силата на 
настоящия регламент, единствено въз основа на общия размер на оставащите 
допустими разходи. Номиналният размер на финансирането, предоставено на крайните 
бенефициери чрез подкрепата от фонд InvestEU, в случаи на членове, за които прагът за 
уведомяване е изразен като максимален размер на помощта, също така не се взема 
предвид при определянето дали са спазени праговете за уведомяване по член 4. 
Като алтернатива, за привилегировани заеми или гаранциите по привилегировани 
заеми, подкрепени от фонд InvestEU съгласно раздел 16 от глава III, помощта, 
включена в такива заеми или в гаранции, предоставени на крайните бенефициери, може 
да бъде изчислена въз основа на референтния лихвен процент, преобладаващ към 
момента на предоставянето на помощта, и може да се използва, за да се гарантира, че 
натрупването с каквато и да е друга помощ за същите установими допустими разходи 
не води до надхвърляне на най-високия интензитет на помощта или най-високия размер 
на помощта, приложими спрямо помощта по силата на настоящия регламент или 
съответния праг за уведомяване по настоящия регламент.“; 

б) параграф 4 се заменя със следното: 
„4. Помощите без установими допустими разходи, които са освободени от 
задължението за уведомяване съгласно членове 20а, 21, 22 и 23 и раздел 16 от глава III, 
могат да се натрупват с всякаква друга държавна помощ с установими допустими 
разходи. Помощите без установими допустими разходи могат да се натрупват с 
всякаква друга държавна помощ без установими допустими разходи до най-високия 
съответен праг за цялото финансиране, определен в конкретните условия за всеки 
отделен случай по силата на настоящия или друг регламент за групово освобождаване 
или с прието от Комисията решение.“; 
(8) В член 9 параграфи 1 и 2 се заменят със следното: 
„1. Съответната държава членка осигурява публикуването на подробен уебсайт за 
държавна помощ на национално или регионално равнище на: 
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а) обобщената информация, посочена в член 11, в стандартизирания формат, 
определен в приложение II, или връзка, която предоставя достъп до нея; 

б) пълния текст на всяка мярка за помощ съгласно предвиденото в член 11 или 
връзка, която предоставя достъп до пълния текст; 

в) информацията, посочена в приложение III относно всяка предоставена 
индивидуална помощ, надхвърляща 500 000 EUR, или, за бенефициери, 
извършващи дейност в първичното селскостопанско производство, всяка 
индивидуална помощ, надхвърляща 60 000 EUR. 

Що се отнася до помощта, предоставена в полза на проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, посочени в член 20, информацията, посочена в 
настоящия параграф, се помества на уебсайта на държавата членка, в която е 
разположен съответният управителен орган, съгласно определението в член 21 от 
Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета или [в член 44 от 
новия Регламент за Европейското териториално сътрудничество], в зависимост от това 
кой е приложим. Като алтернативен вариант участващите държави членки могат също 
да решат, че всяка от тях следва да предоставя информацията относно мерките за 
помощ на тяхната територия на съответните уебстраници. Що се отнася до помощта, 
предоставена в полза на проекти по цел „Европейско териториално сътрудничество“, 
посочени в член 20а, не се прилагат задълженията за публикуване, изложени в 
настоящия параграф. 
2. За схемите под формата на данъчни предимства и за схемите по членове 16 и 21*, 
условията, посочени в параграф 1, буква в) от настоящия член, се считат за изпълнени, 
ако държавите членки публикуват необходимата информация за размера на 
индивидуалните помощи в следните диапазони (в милиони евро): 
0,06—05 (само за първично селскостопанско производство); 
0,5—1; 
1—2; 
2—5; 
5—10; 
10—30; и 

30 и повече.“; 
* За схемите по членове 16 и 21 от настоящия регламент изискването за публикуване на информация 
относно всяка предоставена индивидуална помощ, надхвърляща 500 000 EUR, може да бъде премахнато 
за МСП, които не са осъществили търговска продажба на пазара. 
(9) Член 11 се заменя със следния текст: 

„Член 11 

Докладване 
Държавите членки или съответно за помощи, предоставени в полза на проекти по 
цел „Европейско териториално сътрудничество“ по член 20, или държавата членка, в 
която е разположен управителният орган съгласно определението в член 21 от 
Регламент (ЕС) № 1299/2013 или [в член 44 от новия Регламент за Европейското 
териториално сътрудничество], в зависимост от това кой е приложим, предоставят 
на Комисията: 
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а) чрез електронната система на Комисията за уведомяване обобщената 
информация за всяка мярка за помощ, освободена от задължението за 
уведомяване съгласно настоящия регламент, в стандартизирания формат, 
посочен в приложение II, заедно с връзка за достъп до пълния текст на мярката 
за помощ, включително и до нейните изменения, в срок от 20 работни дни след 
влизането ѝ в сила; 

б) годишен доклад, както е посочено в изменения Регламент (ЕО) № 794/2004 на 
Комисията*, в електронен формат, относно прилагането на настоящия 
регламент, който съдържа информацията, посочена в Регламента за 
изпълнение, за всяка цяла година или всяка част от годината, през която се 
прилага настоящият регламент. 

Този член не се прилага по отношение на помощта, предоставена на проекти по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“, посочени в член 20а.“; 
__________________________ 
* Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕО) № 
659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на член 
93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 30.4.2004, стр. 1). 

(10) В член 12 параграф 1 се заменя със следното: 
„1. За да може Комисията да контролира помощите, освободени от задължението за 
уведомяване по силата на настоящия регламент, държавите членки или, за помощи, 
предоставени в полза на проекти по цел „Европейско териториално сътрудничество“, 
посочени в член 20, държавата членка, в която е разположен управителният орган, 
пазят подробна документация, съдържаща информацията и придружаващата 
документация, които са необходими, за да се установи спазването на всички условия, 
определени в настоящия регламент. Тази информация се съхранява за период от 10 
години от датата на предоставяне на помощта ad hoc или от датата на предоставяне на 
последната помощ по схемата. Този член не се прилага по отношение на помощта, 
предоставена на проекти по цел „Европейско териториално сътрудничество“, посочени 
в член 20а.“ 
(11) В член 14 параграф 15 се заменя със следното: 
„15. За първоначални инвестиции, свързани с проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 или [на новия Регламент за Европейското териториално 
сътрудничество], интензитетът на помощта на региона, в който се намира 
първоначалната инвестиция, се прилага за всички бенефициери, участващи в 
проекта. Ако първоначалната инвестиция е разположена в два или повече 
подпомагани региона, максималният интензитет на помощта е интензитетът, 
приложим в подпомагания регион, където са направени най-големите допустимите 
разходи. В подпомаганите региони, които отговарят на условията за получаване на 
помощ съгласно член 107, параграф 3, буква в) от Договора, настоящата разпоредба 
се прилага по отношение на големи предприятия само ако първоначалната 
инвестиция е свързана с нова стопанска дейност.“; 
(12) В член 16 параграф 4 се заменя със следното: 
„4. Допустимите разходи са общите разходи за проекта за градско развитие, 
доколкото те са в съответствие с членове 37 и 65 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 
или [новия Регламент за общоприложимите разпоредби], в зависимост от това кой е 
приложим.“ 
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__________________________ 
(13) След член 19 се вмъква следният дял: 

„Раздел 2a 
Помощ за проекти по цел „Европейско териториално сътрудничество“ 

(14) Член 20 се заменя със следния текст: 
„Член 20  

Помощи за разходи, извършени от предприятия при участието им в проект по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“ 

1. Помощите за разходи, извършени от предприятия при участието им в проекти по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“, попадащи в приложното поле на 
Регламент (ЕС) № 1299/2013 или [новия Регламент за Европейското териториално 
сътрудничество], са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 
от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 
3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I. 
2. Доколкото са свързани с проекта за сътрудничество, следните разходи, които имат 
значението, което им е дадено в Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията* или 
в [членове 38—43 от новия Регламент за Европейското териториално сътрудничество], в 
зависимост от това кой е приложим, представляват допустими разходи: 
а) разходи за персонал; 
б) разходи за офиси и административни разходи; 
в) пътни и квартирни разходи; 
г) разходи за външни експертни оценки и услуги; 
д) разходи за оборудване; и 
е) разходи за инфраструктура и строителство. 
3. Експертните оценки и услугите, посочени в параграф 2, буква г), не са постоянна или 
периодична дейност и не са свързани с обичайните оперативни разходи на 
предприятието, като например рутинни услуги за данъчни консултации, редовни 
юридически консултации или рутинна реклама. 
4. Интензитетът на помощта не надхвърля максималното равнище на съфинансиране, 
предвидено в Регламент (ЕС) № 1299/2013 или в [новия Регламент за Европейското 
териториално сътрудничество]. 
*Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за 
допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 45).“ 
(15) Вмъква се следният член 20a: 

„Член 20a 

Помощи в малък размер за участие на предприятия в проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 

1. Помощите за предприятия във връзка с участието им в проекти по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 или на [новия Регламент за Европейското териториално сътрудничество], 
са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се 
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освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, 
ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I. 
2. Общият размер на помощта по настоящия член, които се предоставят на предприятие 
за проект, не надхвърля 20 000 EUR.“; 
(16) В член 25 параграф 1 се заменя със следното: 
„1. Помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, включително 
проекти за научноизследователска и развойна дейност, които са получили знак за качество 
„Печат за високи постижения“ по линия на програма „Хоризонт 2020“ или програма 
„Хоризонт Европа“, са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 
от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от 
Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I.“; 
(17) Вмъкват се следните членове 25a—25г: 

„Член 25a 

Помощи за проекти, които са получили знак за качество „Печат за високи 
постижения“ 

1. Помощите за МСП за проекти за научноизследователска и развойна дейност, както и 
проучвания на осъществимостта, които са получили знак за качество „Печат за високи 
постижения“ по линия на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, 
са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се 
освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, 
ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I.  
2. Допустимите дейности на подпомагания проект за научноизследователска и развойна 
дейност или на проучването за осъществимост са тези, определени като допустими 
според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, с 
изключение на дейностите, които излизат извън обхвата на действията за 
експериментално развитие. 
3. Категориите, максималните размери и методите на изчисление на допустимите 
разходи на подпомагания проект за научноизследователска и развойна дейност или на 
проучването за осъществимост са тези, определени като допустими според правилата 
на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“. 
4. Максималният размер на помощта не надвишава 2,5 милиона евро на МСП за проект 
за научноизследователска и развойна дейност или проучване за осъществимост. 
5. Общият размер на публичното финансиране, предоставено за всеки проект за 
научноизследователска и развойна дейност или проучване за осъществимост, не 
надвишава процента на финансиране, определен за този проект за 
научноизследователска и развойна дейност или проучване за осъществимост съгласно 
правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“. 

Член 25б 

Помощ за действия „Мария Склодовска-Кюри“ и действия по линия на схемата 
на ЕНС „Доказване на концепцията“ 

1. Помощите за действия „Мария Склодовска-Кюри“ и действия по линия на схемата на 
ЕНС „Доказване на концепцията“, които са получили знак за качество „Печат за високи 
постижения“ по линия на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, 
са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се 
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освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, 
ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I. 
2. Допустимите дейности на подпомаганото действие са тези, определени като допустими 
според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“. 
3. Категориите, максималните размери и методите на изчисление на допустимите 
разходи на подпомаганото действие са тези, определени като допустими според 
правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“. 
4. Общият размер на публичното финансиране, предоставено за всяко подпомагано 
действие, не надвишава максималното равнище на подкрепа, предвидено в програма 
„Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“.  

Член 25в 

Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност 
1. Помощи, предоставени за съфинансирани проекти за научноизследователска и 
развойна дейност или проучване за осъществимост (включително проекти за 
научноизследователска и развойна дейност, изпълнявани в рамките на европейско 
институционализирано партньорство въз основа на член 185 или 187 от Договора, или 
действие за съфинансиране по програмата, определено в правилата на програма 
„Хоризонт Европа“), които се изпълняват от най-малко три държави членки и се 
оценяват, класират и избират от независими експерти в рамките на транснационални 
покани за представяне на предложения в съответствие с правилата на програма 
„Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“, са съвместими с вътрешния пазар по смисъла 
на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за 
уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, 
предвидени в настоящия член и глава I. 
2. Допустимите дейности на подпомагания проект за научноизследователска и развойна 
дейност или на проучването за осъществимост са тези, определени като допустими 
според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, с 
изключение на дейностите, които излизат извън обхвата на действията за 
експериментално развитие.  
3. Категориите, максималните размери и методите на изчисление на допустимите 
разходи са тези, определени като допустими според правилата на програма 
„Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“.  
4. Общият размер на предоставеното публично финансиране не надвишава процента на 
финансиране, определен за проекта за научноизследователска и развойна дейност или 
проучването за осъществимост след избора, класирането и оценяването съгласно 
правилата на програма „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“. 
5. Предоставеното по програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“ 
финансиране обхваща най-малко 30 % от общите допустими разходи за действие за 
научни изследвания и иновации или за действие за иновации, определено по програма 
„Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“. 

Член 25г 

Помощ за действия за формиране на екипи 
1. Помощ, предоставена за съфинансирани действия за формиране на екипи, в които 
участват най-малко 2 държави членки, и които се оценяват, класират и избират от 
независими експерти вследствие на транснационални покани за предоставяне на 
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предложения по правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт 
Европа“, са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от 
Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 
от Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I. 
2. Допустимите дейности на съфинансираните действия за формиране на екипи са тези, 
определени като допустими според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или 
програма „Хоризонт Европа“, с изключение, ако е приложимо, на дейностите, които 
излизат извън обхвата на действията за експериментално развитие. 
3. Категориите, максималните размери и методите на изчисление на допустимите разходи 
са тези, определени като допустими според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или 
програма „Хоризонт Европа“. В допълнение към това са допустими инвестиционни 
разходи за материални и нематериални активи, свързани с проекта. 
4. Общият размер на предоставеното публично финансиране не надвишава процента на 
финансиране, определен за действието за формиране на екипи след избора, класирането и 
оценяването съгласно правилата на програма „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“. В 
допълнение към това за инвестиции в инвестиционни разходи за материални и нематериални 
активи, свързани с проекта, помощта не надхвърля 70 % от инвестиционните разходи. 
5. За инвестиционни помощи за инфраструктура по линия на действие за формиране на 
екипи се прилагат следните допълнителни условия: 
а) когато инфраструктурата извършва както стопанска, така и нестопанска 

дейност, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат 
предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за 
осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани; 

б) цената за експлоатацията или използването на инфраструктурата отговаря на 
пазарната цена; 

в) достъпът до инфраструктурата е отворен за няколко ползватели и се предоставя на 
прозрачна и недискриминационна основа. Предприятията, които са финансирали 
поне 10 % от инвестиционните разходи за инфраструктурата, могат да получат 
преференциален достъп при по-изгодни условия. За да бъде избегната 
свръхкомпенсация, този достъп е пропорционален на приноса на предприятието 
към инвестиционните разходи и условията се оповестяват публично; 

г) когато инфраструктурата получава публично финансиране както за стопански, 
така и за нестопански дейности, държавите членки въвеждат механизъм за 
контрол и възстановяване на предоставените средства, за да се гарантира, че 
приложимият интензитет на помощта не е надхвърлен в резултат на 
увеличаване на дела на стопанските дейности в сравнение с очакваното 
положение към датата на предоставяне на помощта.“; 

(18) След член 56в се вмъква следният раздел 16: 

„Раздел 16 
Помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят от фонд 

InvestEU 
Член 56г  

Приложно поле и общи условия 
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1. Този раздел се отнася за помощи, включени във финансови продукти, подкрепяни от 
фонд InvestEU, които предоставят помощ на партньори по изпълнението, финансови 
посредници и/или крайни бенефициери. 
2. Помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от 
Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от 
Договора, ако са изпълнени условията, определени в глава I, в настоящия член, както и 
в член 56д или член 56е. 
3. Помощта отговаря на всички приложими условия, определени в Регламента [за фонд 
InvestEU] [препратка] и в Насоките за инвестиции по линия на InvestEU [препратка]. 
4. Максималните прагове, определени в член 56д и член 56е, се прилагат към общото 
оставащо финансиране, доколкото това финансиране съдържа помощ, предоставена по 
линия на който и да е финансов продукт, подкрепен от фонд InvestEU. Максималните 
прагове се прилагат: 
а) на проект в случай на помощ, обхваната от член 56д, параграфи 2 и 3, член 56д, 

параграф 4, буква а), подточка i), член 56д, параграфи 5 и 6, член 56д, 
параграф 7, букви а) и б) и член 56д, параграф 8; 

б) на краен бенефициер в случай на помощ, обхваната от член 56д, параграф 4, 
буква а), подточки ii) и iii), член 56д, параграф 7, буква г), член 56д, параграф 9 
и член 56е. 

5. Не се предоставят помощи под формата на рефинансиране или гаранции за 
съществуващи портфейли на финансови посредници. 

Член 56д 

Определения за помощи, включени във финансови продукти, които се подкрепят 
от фонд InvestEU 

1. Помощта за крайния бенефициер по линия на финансов продукт, който се подкрепя 
от фонд InvestEU, отговаря на  
а) условията, посочени в един от параграфи 2—9; и 
б) в случай че финансирането е предоставено под формата на заеми в полза на 

крайния бенефициер, то има лихвен процент, който съответства най-малко на 
базовия лихвен процент на референтния лихвен процент, приложим към 
момента на отпускане на заема. 

2. Помощите за трансевропейска инфраструктура за цифрова свързаност отговарят на 
следните изисквания: 
а) Общи кумулативни условия: 

i) Проектът е проект от общ интерес в областта на инфраструктурата за 
цифрова свързаност съгласно Регламент XX (Регламент за МСЕ2); 

ii) Номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 
бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [100] 
милиона евро; 

iii) Получателят трябва да предостави финансов принос от най-малко 25 % от 
допустимите разходи чрез свои собствени ресурси или чрез външно 
финансиране във форма, която е освободена от държавно финансово 
подпомагане. Като алтернатива, когато такова външно финансиране е 
предоставено посредством инвестиционна платформа, съчетаваща 
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различни източници на финансиране, това условие се заменя с наличието 
в такава платформа на 30 % частни инвестиции; 

iv) Допустими за помощта са само допустимите инвестиционни разходи по 
Регламент XX (Регламент за МСЕ2) за разгръщане на инфраструктурата; 

v) Проектът се подбира в съответствие с Регламент XX (Регламент за 
МСЕ2): i) от независим финансов посредник, назначен от Европейската 
комисия въз основа на общоприети насоки за инвестиции; ii) от 
Европейската комисия посредством конкурентна тръжна процедура, 
основана на ясни, прозрачни и недискриминационни критерии; или iii) от 
независими експерти, назначени от Европейската комисия; 

vi) Проектът дава възможност капацитетът за свързаност да надхвърли 
изискванията, свързани със съществуващи правни задължения, като 
например тези, които са включени в лиценз за честоти; 

vii) Проектът гарантира отворен достъп на едро за трети страни, включително 
необвързан достъп при справедливи, разумни и недискриминационни 
условия в съответствие с член 52, параграфи 5 и 6; за целите на 
настоящия член проектът може да предлага еквивалентен необвързан 
достъп вместо физически обвързан достъп, ако виртуалният продукт за 
достъп е признат от националния регулаторен орган на държава членка 
или от Комисията за еквивалентен на физически необвързан достъп;  

viii) Проектът спада към една от категориите проекти, посочени в подточка б) 
по-долу, и отговаря на съответните специални условия. 

б) Специални условия: 
i) За инвестиции в мрежи, които имат способността да осигуряват 

симетрични скорости на изтегляне и качване от най-малко 1Gbps, се 
прилагат следните кумулативни специални критерии: 

– Проектът има за цел да свързва движещите сили на социално-
икономическото развитие, както са определени в член 8, 
параграф 3, буква а) от Регламент XX (Регламент за МСЕ2), 
които са публични или частни предприятия, натоварени с 
извършването на услуги от общ икономически интерес в 
областите на образованието, социалните услуги, включително 
здравеопазване, публична администрация, транспорт, 
пощенските услуги, култура, както са определени в член 106, 
параграф 2 от Договора, и в съответствие с 
Решение 2012/21/ЕС на Комисията или последващи правни 
актове, заменящи това решение;  

– Проектът се основава на установени неефективности на 
пазара, проверени чрез налично подходящо картографиране, 
или, когато такова картографиране не е налично, чрез 
обществена консултация; 

– Допустимите движещи сили на социално-икономическото 
развитие могат да бъдат свързани с инфраструктурата на 
проекта само ако нямат достъп до инфраструктура, която вече 
съществува или е надеждно планирано да бъде развита в 
следващите три години, или в същата времева рамка като 
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планираната финансирана намеса, която има способността да 
предоставя симетрични скорости на теглене и качване от най-
малко 200 Mbps или скорост на изтегляне от най-малко 
500 Mbps. 

– Проектът демонстрира съществена промяна в това, че в 
резултат от намесата за предоставяне на субсидии i) са 
извършени значителни нови инвестиции в широколентовата 
мрежа и ii) субсидираната инфраструктура допринася 
съществени нови възможности на пазара по отношение на 
наличието, капацитета, бързината и конкурентоспособността 
на широколентовата услуга в сравнение с инфраструктурата, 
която вече съществува или е надеждно планирано да бъде 
развита в следващите три години или в същата времева рамка 
като планираната финансирана намеса. За да се счита, че 
проектът осигурява значителни нови инвестиции, тези 
инвестиции трябва да надхвърлят маргиналните инвестиции, 
свързани само с актуализирането на активните компоненти на 
мрежата. Що се отнася до доказването на съществени нови 
възможности за пазара от гледна точка на наличност и 
капацитет на широколентова услуга, скорости и конкуренция, 
субсидираната инфраструктура i) гарантира най-малко 
удвояване на скоростите на изтегляне и качване в сравнение 
със съществуващата и/или планираната инфраструктура и ii) 
може да предоставя симетрични скорости на изтегляне и 
качване от най-малко 1Gbps.  

– Помощ не се предоставя за проекти, включващи области, в 
които две мрежи за ДСП/ПСП съществуват или е надеждно 
планирано да бъдат развити през следващите три години или в 
същата времева рамка на планираната финансирана намеса, 
или включващи области, където най-малко една мрежа с много 
голям капацитет, която има способността да предоставя 
симетрични скорости на теглене и качване от най-малко 1Gbps 
съществува или е надеждно планирано да бъде развита през 
следващите три години или в същата времева рамка на 
планираната финансирана намеса. 

ii) Следните кумулативни специални критерии се прилагат за трансгранични 
инвестиции при разгръщането на коридори 5G по протежение на 
основните сухопътни транспортни маршрути:  

– С проекта се гарантира непрекъснато трансгранично покритие 
в коридор 5G по протежение на основните сухопътни 
транспортни маршрути, включително пътища, железопътни и 
вътрешни водни пътища, както са определени в Регламент XX 
(Регламент за МСЕ2); 

– Проектът се състои от трансграничен раздел, както е 
определено в Регламент XX (Регламент за МСЕ2), който i) 
включва най-малко две държави членки чрез пресичане на 
границата между две или повече държави членки или ii) 
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пресича границата на най-малко една държава членка и една 
държава от Европейското икономическо пространство;  

– С проекта се гарантират значителни нови инвестиции в 
широколентовата мрежа, надхвърлящи маргиналните 
инвестиции, свързани само с актуализирането на активните 
компоненти на мрежата.  

– С проекта се подпомага разгръщането на нова пасивна 
инфраструктура само ако няма възможност за повторно 
използване на съществуващата пасивна инфраструктура. 

iii) Следните кумулативни специални критерии се прилагат за трансгранични 
терабитови опорни проекти, които свързват определени изчислителни 
системи, свръхмощни компютърни съоръжения и инфраструктура за 
данни, както са определени по-долу:  

– Проектът подпомага междусистемните връзки с неограничена 
свързаност от край до край от минимум 1Tbps или чрез пряка 
връзка, или чрез разгръщане на необходимите елементи за 
включване към общоевропейска опорна мрежа на най-малко 
две изчислителни системи, свръхмощни компютърни 
съоръжения или инфраструктура за данни, i) които участват в 
Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни 
изчислителни технологии, учредено по  Регламент (ЕС) 
2018/1488 на Съвета (Регламент (ЕС) 2018/1488 на Съвета от 
28 септември 2018 г. за създаване на Съвместно предприятие 
за европейски високопроизводителни изчислителни 
технологии ST/10594/2018/INIT, ОВ L 252, 8.10.2018 г., стр. 
1—34), научноизследователски инфраструктури, 
научноизследователски водещи инициативи и мисии, 
определени с Регламент XX/XXXX (Регламент за „Хоризонт 
Европа“) и Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 
2009 г. относно правната рамка на Общността за консорциум 
за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) 
(ОВ L 206, 8.8.2009 г., стр. 1.); и ii) които са разположени в 
най-малко две държави — членки на ЕС, или в държава — 
членка на ЕС и членка на европейското 
научноизследователско пространство;  

– С проекта се гарантират значителни нови инвестиции в 
широколентовата мрежа, които надхвърлят маргиналните 
инвестиции, като например инвестициите, свързани с 
обикновени актуализации или лицензиране на софтуер; 

– Проектът се изпълнява чрез закупуването на капацитет и/или 
оборудване, което се извършва чрез обществена поръчка; 

– С проекта се подпомага разгръщането на нова пасивна 
инфраструктура само ако няма възможност за повторно 
използване на съществуващата пасивна инфраструктура. 

iv) Следните кумулативни специални критерии се прилагат за трансгранични 
проекти за опорни мрежи, които свързват облачни инфраструктури:  
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– Проектът свързва облачните инфраструктури на движещите 
сили на социално-икономическото развитие, както са 
определени в член 8, параграф 3, буква а) от Регламент XX 
(Регламент за МСЕ2), които са публични или частни 
предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 
икономически интерес в областите на образованието, 
социалните услуги, включително здравеопазване, публична 
администрация, транспорт, пощенските услуги, култура, както 
са определени в член 106, параграф 2 от Договора, и в 
съответствие с Решение 2012/21/ЕС на Комисията или 
последващи правни актове, заменящи това решение; 

– Проектът се състои в разгръщането на нови или значителната 
актуализация на съществуващи трансгранични опорни мрежи, 
които i) включват най-малко две държави членки чрез 
пресичане на границата между две или повече държави членки 
или ii) пресичат границата между най-малко една държава 
членка и една държава от Европейското икономическо 
пространство; 

– Проектът обхваща най-малко три субекта от допустимите 
движещи сили на социално-икономическото развитие, които 
изпълняват дейност в различна държава членка от останалите; 

– С проекта се гарантират значителни нови инвестиции в 
широколентовата мрежа, които надхвърлят маргиналните 
инвестиции, като например инвестициите, свързани с 
обикновени актуализации или лицензиране на софтуер. 
Проектът има способността да предоставя симетрични 
скорости на изтегляне и качване от най-малко няколко 10Gbps; 

– С проекта се подпомага разгръщането на нова пасивна 
инфраструктура само ако няма възможност за повторно 
използване на съществуващата пасивна инфраструктура.  

v) Следните кумулативни специални критерии се прилагат за инвестиции в 
трансгранични подводни кабели: 

– Проектът се състои от трансгранични раздели, както са 
определени в Регламент XX (Регламент за МСЕ2), които i) 
включват най-малко две държави членки чрез пресичане на 
границата между две или повече държави членки или ii) 
пресичат границата на най-малко една държава членка и една 
държава от Европейското икономическо пространство. Като 
алтернатива финансираната инфраструктура е мрежа, чрез 
която се предоставя единствено достъп на едро, и подобрява 
свързаността на най-отдалечените европейски региони или 
отвъдморски територии, дори и в една държава членка.  

– Помощ не се отпуска за проекти в маршрути, които вече се 
обслужват от две съществуващи или планирани опорни 
инфраструктури. 

– С проекта се гарантират значителни нови инвестиции в 
широколентовата мрежа чрез разполагане на нов или 
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свързване със съществуващ подводен кабел, отстраняване на 
случаи на повреди по резервния маршрут и надхвърляне на 
маргиналните инвестиции. Проектът има способността да 
предоставя симетрични скорости на изтегляне и качване от 
най-малко 1Gbps.  

– С проекта се подпомага разгръщането на нова пасивна 
инфраструктура само ако няма възможност за повторно 
използване на съществуващата пасивна инфраструктура. 

3. Помощите за производство на енергия и енергийна инфраструктура отговарят на 
следните изисквания: 
а) помощ се предоставя само за инвестиции в газова и електроенергийна 

инфраструктура, която подлежи на достъп до трети страни, тарифно 
регулиране и необвързан достъп в съответствие със законодателството за 
вътрешния пазар на електроенергия за следните категории проекти:  
i) що се отнася до съхранението на енергия, проекти, включени в списъка на 

Съюза с проекти от общ интерес, съдържащ се в приложение VII към 
Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета*; 

ii) що се отнася до проекти за енергийна инфраструктура, различни от 
съхранение:  

– интелигентни мрежи;  
– проекти, изпълняващи който и да е от критериите, посочени в 

член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 347/2013;  
– проекти, включени в списъка на Съюза с проекти от общ 

интерес, съдържащ се в приложение VII към Регламент (ЕС) 
№ 347/2013;  

– проекти в подпомаганите региони; 
б) инвестиционните помощи за производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници, отговарят на следните изисквания: 
i) помощ се предоставя само за нови инсталации, подбрани на конкурентна, 

прозрачна, обективна и недискриминационна основа; 
ii) помощи не се предоставят за водноелектрическите инсталации, които не 

отговарят на условията, изложени в Директива 2000/60/ЕС**; 
iii) в случай на инсталации за производство на биогорива, помощ се 

предоставя само за съоръжения, в които се произвеждат устойчиви 
биогорива, които не са произведени на основата на хранителни култури. 

в) Номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 
бенефициер на проект, посочен в буква а) от настоящия параграф, по линия на 
фонд InvestEU, не надхвърля 150 милиона евро. Номиналният размер на 
общото финансиране, предоставено на краен бенефициер на проект, посочен в 
буква б) от настоящия параграф, по линия на фонд InvestEU, не надхвърля 75 
милиона евро. 

4. Помощта за социални, образователни, културни инфраструктури и инфраструктури 
на природното наследство и дейности отговаря на следните изисквания:  
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а) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 
бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля:  
i) 100 милиона евро за проект за инвестиции в инфраструктура, използвана 

за предоставяне на социални услуги, за образование или за културни цели 
и дейности, определени в член 53, параграф 2, включително природно 
наследство; 

ii) 30 милиона евро за дейностите, свързани със социални услуги и култура; 
iii) 5 милиона евро за образование и обучение. 

б) Не се предоставят помощи за обучение, насочено към спазване на 
националните изисквания за задължително обучение. 

5. Помощите за транспорт и транспортна инфраструктура отговарят на следните 
изисквания: 
а) помощ за инфраструктура, с изключение на пристанища, се предоставя само за 

следните проекти: 
i) проекти от общ интерес съгласно определението в член 3, буква а) от 

Регламент (ЕС) № 1315/2013, с изключение на проекти, свързани с 
летищна инфраструктура; 

ii) връзки с градските възли на трансевропейската транспортна мрежа; 
iii) подвижен състав само за предоставяне на железопътни транспортни 

услуги, които не са обхванати от обществена поръчка за услуги по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/207***, при условие че бенефициерът 
е нов участник; 

iv) градски транспорт; 
v) инфраструктура за алтернативни горива или инфраструктура за 

мобилност с нулеви/ниски емисии. 
б) помощите за проекти за пристанищна инфраструктура отговарят на следните 

изисквания: 
i) помощ се предоставя само за инвестиции в инфраструктура за достъп и 

пристанищна инфраструктура, които се предоставят на заинтересованите 
ползватели на равноправна и недискриминационна основа при пазарни 
условия; 

ii) всяка концесия или друг вид възлагане на трета страна на изграждането, 
модернизацията, управлението или наемането на подпомагана 
пристанищна инфраструктура се извършва на конкурентна, прозрачна, 
недискриминационна и безусловна основа; 

iii) помощ не може да се предоставя за инвестиции в пристанищни 
суперструктури. 

в) Номиналният размер на общото финансиране, предоставено по букви а) или б) 
от настоящия параграф на краен бенефициер на проект по линия на фонд 
InvestEU, не надхвърля 150 милиона евро. 

6. Помощите за други видове инфраструктури отговарят на следните изисквания: 
а) помощ се предоставя само за следните проекти: 



BG 24  BG 

i) инвестиции в инфраструктура за водоснабдяване и отпадъчни води; за 
широката общественост; 

ii) инвестиции в отпадъци, рециклиране и подготовка за повторно 
използване в съответствие с член 47, параграфи 1—6 от настоящия 
регламент, доколкото те имат за цел управление на отпадъците, 
генерирани от други предприятия;  

iii) инвестирането в научноизследователската инфраструктура; 
iv) инвестиции в изграждането или осъвременяването на съоръжения за 

иновационни клъстери; 
б) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 

бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля 100 милиона 
евро. 

7. Помощите за опазване на околната среда, включително защита на климата, отговарят 
на следните изисквания: 
а) помощ се предоставя само за следните проекти: 

i) инвестиции, които дават възможност на предприятията да отстраняват 
или предотвратяват щети върху физическата среда (включително 
измененията на климата) или природните ресурси, дължащи се на 
собствените дейности на бенефициера, доколкото инвестициите 
надхвърлят стандартите на Съюза за опазване на околната среда или 
повишават нивото на опазване на околната среда при липсата на 
стандарти на Съюза, или представляват ранно адаптиране към бъдещи 
стандарти на Съюза за опазване на околната среда; 

ii) мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието, 
доколкото подобренията в енергийната ефективност не се предприемат, 
за да се гарантира, че предприятието спазва вече приетите стандарти на 
Съюза, дори и ако те все още не са влезли в сила;  

iii) саниране на замърсени обекти, доколкото не е установено юридическо 
или физическо лице, отговорно за щетите върху околната среда, съгласно 
приложимото право в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, 
посочен в член 45, параграф 3; 

iv) проучвания в областта на околната среда; 
v) подобряване и възстановяване на биологичното разнообразие и 

екосистемите, когато тази дейност допринася за защитата, съхранението 
или възстановяването на биологичното разнообразие и за постигане на 
добро състояние на екосистемите или за защита на екосистемите, които 
вече са в добро състояние. 

б) доколкото мярката за помощ е свързана с мерки за подобряване на енергийната 
ефективност в жилищни сгради и в сгради, предназначени за осигуряване на 
дейности, свързани със социални услуги, тя може да бъде отпускана и за мерки, 
които едновременно подобряват енергийната ефективност на жилищните 
сгради и интегрират инсталации, които генерират възобновяема енергия на 
място във въпросната жилищна сграда посредством мярката за помощ за 
енергийна ефективност, предмет на следните условия: 
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i) интегрираната инсталация за генериране на възобновяема енергия на 
място е свързана с производството на електричество и/или топлина; тя 
може да бъде комбинирана с оборудване за съхранение; 

ii) полезната мощност на инсталацията, която генерира възобновяема 
енергия на място, не надвишава с повече от 20 % от цялостното 
агрегирано потребление на живущите в сградата; 

iii) инсталираната мощ на инсталацията, която генерира възобновяема 
енергия, не надвишава 500 kW; 

iv) крайният бенефициер на помощта може да бъде или собственикът на 
сградата, или наемател; 

в) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 
бенефициер на проект, посочен в букви а) и б) от настоящия параграф, по 
линия на фонд InvestEU, не надхвърля 50 милиона евро; 

г) помощта за мерки, които подобряват енергийната ефективност на сградите, 
може да се отнася и до улесняване на сключването на договори за 
енергоспестяване, предмет на следните условия: 
i) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 

бенефициер по линия на фонд InvestEU, не надхвърля [30] милиона евро;  
ii) подкрепата е под формата на заем или гаранция;  
iii) подкрепата се предоставя на МСП или малки дружества със средна 

пазарна капитализация;  
iv) подкрепата се предоставя само за сключване на договори за 

енергоспестяване по смисъла на член 2, параграф 27 от 
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност****. 

8. Помощите за научни изследвания, развойна дейност, иновации и цифровизация 
отговарят на следните изисквания:  
а) помощ може да се предоставя за: 

i) фундаментални научни изследвания; 
ii) промишлени научни изследвания;  
iii) експериментално развитие; 
iv) иновации на процеси или организации за МСП; 
v) консултантски услуги в областта на иновациите и услуги за подкрепа на 

иновациите за МСП; 
vi) цифровизация за МСП; 

б) за проекти, попадащи в обхвата на буква а), точки i), ii) и iii) от настоящия 
параграф, номиналният размер на общото финансиране, предоставено на който 
и да е краен бенефициер на проект по линия на фонд InvestEU, не надхвърля 75 
милиона евро. За проекти, попадащи в обхвата на буква а), точки iv), v) и vi) от 
настоящия параграф, номиналният размер на общото финансиране, 
предоставено на който и да е краен бенефициер на проект по линия на фонд 
InvestEU, не надхвърля [30] милиона евро. 
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9. МСП или малките дружества със средна пазарна капитализация, освен основанията 
за съвместимостта, посочени в параграфи 2—8 от настоящия член, също получават 
помощ под формата на финансирана подкрепа от фонд InvestEU, при условие че:  
а) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 

бенефициер по линия на фонд InvestEU, не надхвърля 15 милиона евро и се 
предоставя на: 
i) микропредприятия; 
ii) МСП, които не упражняват дейност на който и да било пазар или 

упражняват дейност от по-малко от 7 години след първата си търговска 
продажба; 

iii) МСП, които навлизат на нов продуктов или географски пазар, като 
първоначалната инвестиция за навлизане на нов продуктов или 
географски пазар надхвърля 50 % от средния годишен оборот за 
предходните 5 години;  

iv) иновационни предприятия; 
v) МСП или малки дружества със средна пазарна капитализация, чиито 

основни дейности са разположени в подпомагани региони, при условие че 
финансирането не се използва за преместване на дейности, както е 
определено в член 2, параграф 61а; или 

б) номиналният размер на общото финансиране, предоставено на краен 
бенефициер по линия на фонд InvestEU, не 2 милиона евро. 

Член 56е 

Условия за помощите, включени в търговски финансови продукти, които се 
подкрепят от фонд InvestEU  

1. Финансирането на крайните бенефициери се предоставя от търговски финансови 
посредници, които се подбират по открит, прозрачен и недискриминационен начин въз 
основа на обективни критерии. 
2. Търговският финансов посредник, който предоставя финансиране на крайния 
бенефициер, запазва минимална рискова експозиция от 20 % за всяка сделка за 
финансиране.  
3. Номиналният размер на общото финансиране, предоставено на всеки краен 
бенефициер от търговския финансов посредник, не надхвърля 7,5 милиона евро. 
__________________________ 
* Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно 
указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, 
както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (ОВ L 115, 
25.4.2013 г., стр. 39). 

** Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване 
на рамка за действията на общността в областта на политиката за водите (ОВ L XXX). 

*** Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1). 

**** Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на 
директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1). 
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Член 2 
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден 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 в съответствие с Договорите. 
Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Комисията 
 Председател  
 Ursula VON DER LEYEN   
 


