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Обяснителна бележка, придружаваща предложението за преразглеждане на Насоките за 

регионална помощ 

Целта на настоящата бележка е да се изяснят целта и обхватът на предложението за 

преразглеждане на Насоките за регионална помощ („Насоките“). Тя придружава консултацията 

по предложението за Насоки за регионална помощ, която ще продължи 10 седмици.  

Гражданите, организациите и публичните органи се приканват да представят своите становища 

по предложението на Комисията за новите насоки. В допълнение към консултацията ще се 

проведе среща с държавите членки, за да се съберат мненията им относно проекта на насоки.  

Консултацията ще започне въз основа на текста на проекта на насоки на английски език. След 

като бъдат готови, преводите на всички езици на ЕС ще бъдат постепенно добавени на 

уебсайта. Заинтересованите страни се приканват да предоставят своите мнения в електронен 

формат и следва ясно да посочат дали техният отговор е поверителен. В такъв случай следва да 

се предостави и неповерителен вариант на отговора, който може да бъде публикуван на 

уебсайта на ГД „Конкуренция“. 

1. Контекст 

Европейският съюз се характеризира със значителни регионални различия по отношение на 

икономическото благосъстояние, доходите и безработицата, които рискуват да бъдат 

изострени от икономическото въздействие на настоящото разпространение на COVID-19. 

Регионалната помощ е предназначена за подпомагане на икономическото развитие на 

регионите в неравностойно положение в Съюза, като същевременно се гарантират еднакви 

условия на конкуренция между държавите членки. Тя представлява важен инструмент, 

използван от държавите членки за укрепване на регионалното развитие.   

Настоящата структура на рамката за регионална помощ се състои от четири елемента: 

 разпоредбите на Договора1, определени в член 107, параграф 3, буква а) и член 107, 

параграф 3, буква в);  

 разпоредбите за регионална помощ, съдържащи се в Общия регламент за групово 

освобождаване (ОРГО)2; 

 Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г.3 и  

 картите на регионалните помощи за периода 2014—2020 г., одобрени с решения на 

Комисията. 

В Насоките за регионална помощ Комисията определя условията, при които регионалната 

помощ може да се счита за съвместима с вътрешния пазар, и установява критериите за 

определяне на регионите, които отговарят на условията, посочени в член 107, параграф 3, 

букви а) и в) от Договора. Картите на регионалните помощи определят регионите, които 

отговарят на условията за предоставяне на помощ (подпомагани региони). 

През 2019 г. Комисията започна оценка на рамката за регионална помощ в контекста на 

проверката за пригодност4 на пакета за модернизиране на държавната помощ от 2012 г., за да 

                                                           
1 Договор за функционирането на Европейския съюз. 
2 OВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1. През 2017 г. ОРГО беше изменен (ОВ L 156, 20.6.2017 г., стр. 1—18). 
3 ОВ C 209, 23.7.2013 г., стр. 1. На 2 юли 2020 г. беше прието удължаване с една година до края на 

2021 г. на срока на действие на Насоките.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_182
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оцени дали Насоките за регионална помощ все още са целесъобразни. Предварителните 

резултати показаха, че правилата са били ефективни като цяло, но че за периода след това са 

необходими някои адаптации по отношение на конкретни аспекти. 

На 11 декември 2019 г. Комисията публикува Съобщението относно Европейския зелен пакт, в 

което се очертават политиките за превръщане на Европа в първия в света „въглеродно 

неутрален континент“ до 2050 г. За да бъдат постигнати целите на Европейския зелен пакт, са 

необходими действия от страна на всички сектори. Освен това, на 19 февруари 2020 г. беше 

представена Европейската стратегия в областта на цифровите технологии, която има за цел да 

постави цифровата трансформация в услуга на хората и предприятията, като в същото време 

допринесе за постигането на целите за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. 

Този двоен преход към екологична и цифрова икономика изисква също така хармонизиране на 

настоящите правила за държавна помощ. Комисията продължава да обмисля и оценява 

допълнителни мерки в правоприлагането в областта на държавната помощ, които могат да 

допринесат за постигането на целите на Зеления пакт, които трябва да се основават на ясни и 

обективни критерии. 

Срокът на действие на Насоките за регионалната помощ за 2014—2020 г. изтича в края на 

2020 г. и на 2 юли 2020 г. беше удължен до края на 2021 г.5 Приемането на новите насоки се 

предвижда за началото на 2021 г., за да се предостави на държавите членки достатъчно време 

за изготвянето и нотифицирането на техните карти на регионалните помощи с оглед на 

планираното влизане в сила на новите насоки в началото на 2022 г. 

Разпоредбите за регионална помощ в ОРГО не попадат в обхвата на настоящата консултация. 

Въпреки това, разпоредбите бяха оценени също и по време на текущата проверка за 

пригодност и резултатите ще бъдат публикувани през третото тримесечие на 2020 г. На 2 юли 

2020 г. Комисията обяви тригодишно удължаване на срока на действие на ОРГО до края на 

2023 г.6 

2. Предложени промени в проекта на текста на преразгледаните насоки за 

регионална помощ 

 

Преразглеждането на Насоките за регионална помощ разчита до голяма степен на 

предварителните резултати7, доказателствата и данните, събрани в контекста на оценката на 

Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г., включително на консултацията със 

заинтересованите страни8, ретроспективната оценка9, както и на обществената консултация 

относно всички правила, обхванати от проверката за пригодност10, в съчетание с опита на 

Комисията, натрупан в практиката ѝ. Освен това Насоките трябва да бъдат адаптирани към 

настоящите икономически условия и да бъдат съобразени с новите приоритети на политиката, 

като например Зеления пакт и Стратегията в областта на цифровите технологии.  

Като се има предвид, че става въпрос за вече съществуващи насоки, и въз основа на 

резултатите от оценката, Насоките за регионална помощ се считат като цяло за целесъобразни. 

С оглед на това промените в настоящите Насоки за регионалната помощ са ограничени и не са 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1247 
7 Работният документ на службите на Комисията все още не беше публикуван към началото на 

консултацията. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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налице значими варианти на политиката, които да бъдат оценени в рамките на отделна оценка 

на въздействието, и следователно не беше счетено, че такава е необходима за тази инициатива.  

По-конкретно промените в Насоките се съсредоточават в следните области:  

 Насоките за регионалната помощ бяха приети през 2013 г., няколко месеца преди 

ОРГО. Вследствие на това между двата текста се наблюдават известни разлики, които 

следва да се отстранят с цел съгласуваност и яснота. Поради това терминологията, 

определенията и т.н. са приведени във възможно най-голяма степен в съответствие с 

ОРГО. Ограничени промени са направени също в структурата на текста с цел 

подобряване на логиката, премахване на повторенията и т.н. Освен това са 

актуализирани разделите относно оценката и прозрачността, за да се осигури 

съгласуваност между правилата за държавна помощ. 

 Насоките за регионална помощ изключват от обхвата си секторите, за които се 

прилагат специфични насоки за държавна помощ, и сектори, които бяха изправени 

пред исторически структурен свръхкапацитет, а именно стоманодобивния сектор и 

сектора на синтетичните влакна. Секторните изключения в точка 10 от настоящите 

насоки са актуализирани, така че да отчитат развитието на секторите и пазара. В 

резултат на това синтетичните влакна вече не са изключени, тъй като предварителните 

резултати от проверката за пригодност показват, че този сектор вече не е в структурен 

свръхкапацитет. В същото време изключването на стоманодобивния сектор продължава 

да изглежда оправдано. Регионалната помощ за производството на лигнитни и каменни 

въглища не се счита за съвместима с вътрешния пазар, тъй като инвестициите в този 

сектор не са в съответствие с целите на Европейския зелен пакт: поради това се 

предлага този сектор да бъде изключен от обхвата на бъдещите насоки. На последно 

място е премахната възможността по силата на Насоките за регионална помощ да се 

предоставя помощ за широколентови и научноизследователски инфраструктури, тъй 

като Комисията не е получила доказателства за действителното използване на тези 

разпоредби и тъй като и за двата сектора са налице специфични насоки11, които също са 

в процес на преразглеждане с цел да се гарантира по-нататъшната им целесъобразност 

за целите на политиката на Комисията. Поради това изглежда за предпочитане всяка 

помощ за тези два сектора да се урежда от специфичните насоки. 

 В Насоките за регионална помощ се определят условията за подбора на регионите, 

които отговарят на условията за помощ, които ще бъдат представени в картите на 

регионалните помощи. Като цяло първият елемент, необходим за определянето на 

картите, е да се определи началната точка на общото покритие на населението, като се 

определи процентът от общото население на ЕС, който ще бъде обхванат от 

подпомагани региони. В следващите стъпки подпомаганите региони, определени като 

региони от тип „а“ и предварително определените региони от тип „в“ ще бъдат 

определени от Комисията въз основа на методиката, определена в Насоките за 

регионална помощ, и най-новите налични статистически данни за БВП и 

безработицата. Тази методика, приложена към момента на изготвяне на регионалните 

карти през 2013 г. и в по-ограничена степен по времето на междинния преглед на 

картите, работи ефективно и не беше обект на сериозни критики. Поради това се 

предлага методиката да остане непроменена. Настоящите карти на регионалните 

помощи обаче бяха определени въз основа на статистическите данни за периода 2008—

2010 г. и следователно вече не отразяват икономическата реалност. В резултат на това 

                                                           
11 Насоки на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане 

на широколентови мрежи (ОВ C 25, 26.1.2013 г., стр. 1); Рамка за държавна помощ за научни 

изследвания, развитие и иновации (ОВ C 198, 27.6.2014 г., стр. 1—29).  
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обхватът на регионалната помощ, регионите от тип „а“ и предварително определените 

региони от тип „в“ са актуализирани при използване на горепосочената методика въз 

основа на най-новите статистически данни за БВП и безработицата, което е в 

съответствие с процедурата през последния период. Горната граница на покритие на 

населението е определена на 47 %. Картите на регионалните помощи ще бъдат валидни 

за периода 2022—2027 г.  

Що се отнася до икономическите смущения, породени от разпространението на 

COVID-19, Комисията създаде по-целенасочени инструменти. В същото време шокът, 

предизвикан от пандемията, може да има по-трайни последици за някои региони. Към 

настоящия момент е твърде рано да се прогнозира въздействието на кризата, свързана с 

COVID-19, в средносрочен и дългосрочен план и кои региони ще бъдат особено 

засегнати. За справяне с трудностите за държавите членки, които бяха най-силно 

засегнати от кризата, Комисията планира междинен преглед на картите на 

регионалните помощи през 2024 г., в който ще бъдат взети предвид статистическите 

данни за периода 2020—2022 г.  

 Настоящите разпоредби за интензитета на помощта в Насоките за регионална помощ се 

основават на предположението, че високите интензитети на помощта са оправдани в 

региони с нисък БВП на глава от населението, за да се насърчи догонването от страна 

на по-слабо развитите региони. В сега действащите насоки е въведено общо намаление 

на таваните на интензитета на помощта за всички категории региони, с изключение на 

регионите в най-неравностойно положение. Това беше обосновано с различни причини, 

като например намаляването на различията в рамките на ЕС и засилената интеграция на 

вътрешния пазар (където въздействието на помощта, предоставена на едно място, е по-

вероятно да се усети на друго място). През настоящия период Насоките за регионална 

помощ бяха ефективни и регионалните различия бяха допълнително намалени. В 

предложения проект максималните интензитети на помощта са увеличени отново до 

нивата в предходните насоки за регионална помощ, за да се подпомогнат целите, 

свързани с Европейския зелен пакт и Стратегията за цифровите технологии, като се 

създадат възможности за допълнителни стимули за частни инвестиции в тези региони, 

включително за инвестиции от големи предприятия в региони от тип „а“.  

 В същото време, тъй като беше установено, че помощта за големи предприятия е малко 

вероятно да има стимулиращ ефект по отношение на инвестициите, в Насоките за 

регионална помощ помощта за инвестиции от страна на големи предприятия в региони 

от тип „в“ е разрешена в по-малка степен, отколкото инвестициите на МСП. В 

действителност сега действащите насоки ограничават възможността за предоставяне на 

помощ на големи предприятия в региони от тип „в“ до първоначални инвестиции, 

които водят до нови икономически дейности в този регион (инвестиции на зелено; 

диверсификация с нови продукти). Сега действащите насоки въведоха възможността за 

помощ за големи предприятия в региони от тип „в“ за диверсификацията на 

съществуващи стопански обекти с нововъведения в технологичните процеси, които 

подлежат на уведомяване и одобрение от Комисията.  

Практиката на Комисията показва, че през 6-те години на прилагане на Насоките за 

регионална помощ е бил одобрен само един случай на „нововъведения в 

технологичните процеси“. Според предварителните резултати от оценката, получени от 

външното проучване за оценка и получените мнения по време на консултацията със 

заинтересованите страни и държавите членки, настоящите разпоредби за държавната 

помощ за инвестиции, свързани с нововъведения в технологичните процеси, са 

свързани с голяма административна тежест, което води до преференциално използване 

на други видове помощ. Поради това се предлага премахването на тази конкретна 

разпоредба, като същевременно се запазва възможността за получаване на помощ за 
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инвестиции на зелено и за диверсификация, която не беше поставена под въпрос в 

оценката. 

 Процесът, свързан с подбора на подпомаганите региони, включва — след определянето 

на регионите от тип „а“ и предварително определените от Комисията региони от тип 

„в“ — подбора на така наречените региони от тип „в“, които не са предварително 

определени, от държавите членки. Съгласно действащите правила (точка 168 от 

настоящите насоки за регионална помощ) има пет — доста разнородни — категории 

региони от тип „в“, които не са предварително определени: i) първите две са 

определени в зависимост от броя на населението, БВП на глава от населението и 

равнището на безработица; ii) третата категория се отнася до географски изолирани 

региони (острови, планини, полуострови), при определени условия; iii) четвъртата се 

отнася до региони в съседство с региони от тип „а“ или трета държава, при определени 

условия, и iv) петата се отнася до региони, които са в процес на значителни структурни 

промени или в сериозен относителен спад, при определени условия.  

Петте критерия по точка 168 от настоящите насоки за регионална помощ, въз основа на 

които държавите членки можеха да определят региони от тип „в“, които не са 

предварително определени, се запазват, тъй като по време на изготвянето на картите на 

регионалните помощи и в рамките на обществената консултация не бяха посочени 

сериозни проблеми в това отношение. Въпреки това, с цел да се избегне двойна работа 

за държавите членки по отношение на регионите по механизма за справедлив преход, 

се предлага държавите членки да могат да предоставят статуса на региони от тип „в“, 

които не са предварително определени, на региони по механизма за справедлив преход, 

без да се предоставя допълнителна обосновка, която обикновено се изисква за 

прилагането на критерий 5. В действителност, за регионите по механизма за 

справедлив преход наличието на структурна промяна се счита за доказано в достатъчна 

степен като част от съответния план за справедлив преход. 

В допълнение към промените, които вече бяха предложени в проекта на текст, Комисията 

приканва заинтересованите страни да представят мнения относно това дали и до каква степен 

би било подходящо в Насоките за регионална помощ да се включат допълнителни мерки въз 

основа на ясни и обективни критерии, които допринасят за постигането на целите на Зеления 

пакт.  

 


