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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  

ИЗМЕНЕНИЕ НА ВРЕМЕННАТА ОБЩНОСТНА РАМКА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО 

ФИНАНСИРАНЕ ПРИ НАСТОЯЩАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА 
КРИЗА 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на 
достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза се прилага 
от 17 декември 2008 г. до 31 декември 2010 г.1 

В заключителните разпоредби на временната рамка се предвижда, че ако счете за 
полезно, Комисията може също да предостави допълнителни пояснения относно 
подхода си по конкретни въпроси.  

При прилагането на временната рамка пролича необходимостта от въвеждане на 
допълнителни пояснения по отношение на прилагането на член 87, параграф 3, буква б) 
от Договора, на съществуващата рамка за определяне на референтните и сконтови 
лихвени проценти и на прилагането на помощите под формата на гаранции. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА ОБЩНОСТНА РАМКА  

Следните изменения на Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за 
подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа 
криза ще влязат в сила 25 февруари 2009 г.:  

(1) Към точка 4.1 се добавя следния абзац:  

„Затова държавите-членки трябва да докажат, че мерките за държавна помощ, за 
които Комисията е получила уведомление според настоящата рамка, са 
необходими, подходящи и съразмерни за преодоляването на сериозни 
затруднения в икономиката на държава-членка и че всички условия са напълно 
спазени.“  

(2) Точка 4.3.2 се изменя по следния начин: 

а) Букви a) и б) се заменят със следния текст:  

„а) за МСП държавите-членки отпускат намаление, достигащо до 25 % от 
годишната премия, която трябва да се плати за нови гаранции в съответствие с 
разпоредбите за годишната минимална премия (премия в защитената област) 
(safe-harbour), посочени в приложението*.  

                                                 
1 ОВ С 16, 22.1.2009 г., стр. 1. 
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б) за големите предприятия държавите-членки предоставят също за нови 
гаранции намаление, достигащо до 15% от годишната премия, изчислено въз 
основа на същата годишна минимална премия, посочена в приложението“. 

* Чрез премиите в приложението се уточняват разпоредбите за годишната минимална 
премия от известието на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от 
Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на гаранции (OВ C 
155, 20.6.2008 г.) , като се отчитат различните нива на обезпеченост. Те могат също да 
се използват като отправна точка за изчисляване на съвместимия елемент на помощ, 
съдържащ се в гаранциите по т. 4.2 от настоящата рамка.  

Изчислението на годишните минимални премии се основава на маржовете от 
съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на 
референтните и сконтови лихвени проценти (OВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6), като се взема 
предвид допълнително намаление от 20 базисни пункта (вж. бележка под линия 11 от 
горепосоченото съобщение). Обаче за всяка рейтингова категория годишната 
минимална премия, определена в известието на Комисията относно прилагането на 
членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата 
на гаранции (OВ C 155, 20.6.2008 г.), остана таванът на премията. Относно 
определението на различните нива на обезпеченост вж. на стр. 3 бележка под линия 2 
от съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на 
референтните и сконтови лихвени проценти (OВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6). 

б) Буква е) се заменя със следния текст:  

 „е) Гаранцията не надхвърля 90 % от заема през периода на продължителност 
на заема“. 

в) буква з) се заменя със следния текст:  

 „з) Намалението на премията на гаранцията се прилага през период от най-
много 2 години след предоставянето на гаранцията. Ако продължителността на 
свързания с нея заем надхвърли 2 години, държавите-членки могат да прилагат 
за допълнителен максимален период от 8 години без намаление годишните 
минимални премии, посочени в приложението.“ 

(3) Точка 4.4.1 се заменя със следния текст:  

„4.4.1 В съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за 
определяне на референтните и сконтови лихвени проценти* се установява метод 
за изчисляване на референтния лихвен процент въз основа на междубанковия 
лихвен процент (inter-bank offered rate — IBOR) за една година, увеличен с марж 
от 60 до 1 000 базисни пункта в зависимост от кредитоспособността на 
дружеството и нивото на предложеното обезпечение. Методът за изчисляване на 
референтните и сконтовите лихвени проценти може да бъде изменен от 
Комисията, за да се отразят пазарните условия в дадения момент. Ако 
държавите-членки прилагат метода за изчисляване на референтните и 
сконтовите лихвени проценти, посочен в съобщението на Комисията в сила в 
момента на отпускане на заема, и спазват условията, заложени в това 
съобщение, лихвеният процент по принцип не съдържа държавна помощ. 

* ОВ С 14, 19.1.2008 г., стр. 6.“ 
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(4) Точка 4.5.1 се заменя със следния текст:  

„4.5.1 В съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за 
определяне на референтните и сконтови лихвени проценти* се установява метод 
за изчисляване на референтния лихвен процент въз основа на междубанковия 
лихвен процент (inter-bank offered rate — IBOR) за една година, увеличен с марж 
от 60 до 1 000 базисни пункта в зависимост от кредитоспособността на 
дружеството и нивото на предложеното обезпечение. Методът за изчисляване на 
референтните и сконтовите лихвени проценти може да бъде изменен от 
Комисията, за да се отразят пазарните условия в дадения момент. Ако 
държавите-членки прилагат метода за изчисляване на референтните и 
сконтовите лихвени проценти, посочен в съобщението на Комисията в сила в 
момента на отпускане на заема, и спазват условията, заложени в това 
съобщение, лихвеният процент по принцип не съдържа държавна помощ. 

* ОВ С 14, 19.1.2008 г., стр. 6.“ 

 

(5) Добавя се следното приложение:  

„ПРИЛОЖЕНИЕ 

Временна рамка за годишните минимални премии в базисни пунктове* 

Обезпеченост Рейтингова категория 
(Standard & Poor's) 

Висока  Нормална Ниска 

AAA 40 40 40 

AA+ 

AA 

AA- 

40 40 40 

A+ 

A 

A- 

40 55 55 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

55 80 80 

BB+ 

BB 
80 200 200 

BB- 

B+ 
200 380 380 

B 

B- 
200 380 630 
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CCC and below 380 630 980 

 

* За предприятия, които нямат кредитно минало или рейтинг, основан на балансов 
подход (като някои дружества със специална цел или новообразувани предприятия), 
държавите-членки могат да отпускат намаление до 15 % (25 % за МСП) върху 
специфичната годишна минимална премия, определена на 3,8 % в известието на 
Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на 
държавните помощи под формата на гаранции (OВ C 155, 20.6.2008 г.). Премията не 
може обаче да бъде по-ниска от тази, която би била приложима за дружеството майка 
или дружествата майки.“ 
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