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1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА 

1.1. Контекст на политиката 

Регионалната държавна помощ е насочена към насърчаване на развитието на 
необлагодетелстваните региони в Европа чрез подкрепа на частни производствени 
инвестиции или, в ограничен брой случаи, чрез предоставяне на оперативна помощ. 

Насоките за регионалната помощ (НРП) определят правила, съгласно които държавите 
членки могат да отпускат държавна помощ в подкрепа на регионалното икономическо 
развитие. Те включват също така карти за регионална помощ, които определят в кои 
области дружествата могат да получават регионална държавна помощ и с какъв 
интензитет.  

Правилата за регионална помощ (ПРП, Съобщението за задълбочена оценка на 
регионална помощ, Общият регламент за груповото освобождаване (ОРГО) изтичат в 
края на 2013 г. Затова Комисията се зае да ги измени.  

При изменението на правилата за регионалните помощи трябва да бъдат взети предвид 
следните основни аспекти на развитието:  

– видимото общо намаляване на регионалните различия в ЕС през периода 
2007—2013 г.1 и разнородния ефект на икономическата криза на регионално 
равнище; 

– увеличеното използване от държавите членки на регламентите за групово 
освобождаване за отпускане на регионална помощ (като така се избягва 
необходимостта от предварително уведомление на Комисията) и стартирането 
на плана за модернизиране на държавната помощ на ЕС (МДП)2, който има за 
цел да опрости и рационализира правилата за държавните помощи и да насочи 
прилагането на правилата за държавните помощи към случаите, когато се 
нарушава конкуренцията в най-голяма степен;  

– необходимостта от гарантиране на съгласуваност с реформата на политиката на 
ЕС на сближаване за периода 2014—2020 г. и от отчитане на други политики 
на ЕС в рамките на Стратегията „Европа 2020“. 

1.2. Общи проблеми на политиката 

Целта на политиката, която се преследва с контрола върху регионалната държавна 
помощ, е да се гарантира, че помощта води до положителен резултат по отношение на 
засилване на икономическата дейност в подпомаганите области3 и че тези положителни 
ефекти надвишават всички евентуални отрицателни ефекти по отношение на 
ограниченията за търговията и конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. 
Изменението на НРП следователно има за цел е да реши два основни въпроса: 

                                                            
1 Измерено на ниво NUTS 2 от стесняващото се разсейване на регионалния БВП на глава от 

населението в сравнение със средната стойност за ЕС-27. 
2 Съобщение на Комисията — Модернизиране на държавната помощ на ЕС (МДП), 8.5.2012 г., 

COM(2012) 209 final. 
3 т.е. области, определени като имащи право на регионална помощ въз основа на член 107, 

параграф 3, буква а) или буква в) от ДФЕС (региони от тип „а“ и „в“).  



 

 

(1) Ефективността на регионалната държавна помощ като инструмент на 
политиката в подкрепа на регионалното икономическо развитие: При 
отсъствие на помощ, някои дружества биха така или иначе решили да 
инвестират в подпомаганите региони. Следователно подходящ контрол на 
стимулиращия ефект е от съществено значение, за да се гарантира, че 
регионалната помощ служи за привличане на допълнителни частни инвестиции 
в подпомаганите области. Неефективната проверка на стимулиращия ефект 
води до значителен риск от неефективно разпределяне на ресурсите, което би 
могло да доведе до нарушаване на конкуренцията, и намалява добавената 
стойност на регионалната помощ като инструмент за икономическо развитие. 

(2) Ефективността на правилата за регионална държавна помощ за осигуряване 
на контрол на въздействието върху конкуренцията от Комисията и 
държавите членки: Държавите членки прилагат правилата за регионални 
помощи по различни начини, които биха могли да изложат на риск целостта на 
вътрешния пазар (с региони, които искат да „наддават“ над други региони чрез 
помощта). Контролът на Комисията на отрицателните ефекти на регионалната 
помощ понастоящем не е насочен към случаите, при които е по-вероятно да се 
появят ограничения по отношение на конкуренцията, което води до дисбаланс 
и липса на ефективност в управлението на политиките в областта на 
държавната помощи от държавите членки и Комисията. 

Допълнителните, вторични проблеми на политиката са свързани със съгласуваността 
между контрола на регионалните държавни помощи и други области на политиката на 
ЕС и с необходимостта от опростяване на правилата и процедурите и намаляване на 
административните формалности. 

1.3. Проблеми, свързани с проектирането и прилагането на НРП 

• Дял на подпомаганите области в ЕС: На какво равнище да се определи общото 
покритие на населението на подпомаганите области? Намаляването на 
регионалните различия оправдава ли снижаването на общото покритие или 
следва да се запази настоящото покритие, като се има предвид икономическия 
спад? Трябва ли да се предвиди общ преглед на картите за регионална помощ, 
след като стане известен пълният мащаб на кризата на регионално равнище? 

• Региони, които са в най-голяма нужда на равнище ЕС и на национално 
равнище: Как да се намери точният баланс между определянето на 
подпомаганите области от гледна точка на ЕС (различия между държавите 
членки) и предоставянето на този избор на държавите членки, въз основа на 
насоките за националните политики (различия в самите държави членки)? С 
каква гъвкавост трябва да разполагат държавите членки, за да определят 
подпомаганите области? Следва ли Комисията да определя предварително 
повече региони (напр. регионите в преход, граничните региони, островите, 
планинските региони и т.н.)?  

• Диференциране на интензитетите на помощта между категориите 
подпомагани области4: Трябва ли съществуващите тавани на интензитет на 
помощта да се запазят, да бъдат увеличени или намалени? Какви нива на 
помощ осигуряват подходящи стимули за дружествата да инвестират в 

                                                            
4 Понастоящем таваните за интензитета на помощта (с изключение на всякакви премии, например 

за МСП) варират от 10 % до 50 %, в зависимост от нивото на развитие на подпомаганите 
региони. 



 

 

подпомаганите области, като същевременно бъдат сведени до минимум 
неблагоприятните въздействия върху конкуренцията („неочаквани“ ефекти, 
изместване на инвестициите) и върху публичните финанси (неефективно 
разпределение на ресурсите)? 

• Секторен обхват на НРП Следва ли регионалната помощ да остане забранена 
в стоманодобива, производството на синтетични влакна и въгледобива? Как да 
се направи оценка на регионалната помощ в корабостроенето и следва ли за 
всяка подобна помощ да се изпраща уведомление?  

• Диференциация на правилата между МСП и големите предприятия (ГП): Как 
да се гарантира, че инвестиционната помощ води до това дружествата, по-
специално ГП, да правят инвестиции, които иначе не биха се състояли в 
подпомаганите области? Трябва ли помощта за инвестиции от ГП да бъде 
забранена в области от тип „в“ (тъй като положителните ефекти от помощта е 
по-малко вероятно да надвишат отрицателните ефекти в сравнение с области от 
тип „а“) или трябва да бъдат наложени по-строги условия за някои видове 
инвестиции? 

• Търсене на най-благоприятната правна система (т.нар. forum-shopping): 
Трябва ли да има правила за ограничаване на припокриването на НРП с други 
насоки за държавна помощ, като се налагат в НРП равностойни условия, както 
и в други приложими насоки, по-специално за да се избегнат всякакви 
проблеми, свързани с конкуренцията? За регулираните пазари, като например 
енергийния сектор, следва ли да се разреши държавна помощ съгласно НРП 
или само при специфични за сектора правила? 

• Прагове за уведомяване и прозрачност: Следва ли изискването за уведомление 
за индивидуалната помощ да бъде модифицирано, за да се избегнат 
задължението за мерките, които представляват малка заплаха за 
конкуренцията, да постъпва уведомление, докато за други, потенциално 
нарушаващи мерки, да не постъпва уведомление? Как да се отчетат 
кумулативните ефекти на нарушаване на конкуренцията от помощта по 
големите схеми? Как да се реши проблема с регионалните помощи, които 
причиняват преместване на бизнес дейността? Трябва ли изискването за 
държавите членки да публикуват подробности за предоставената помощ 
(режим на прозрачност) да се прилага за всяка помощ, независимо от нейният 
размер? 

• Правила за оценка на съвместимостта на мерките за регионална помощ, за 
които е постъпило уведомление: Как да се гарантира, че помощта допринася за 
една обща цел (т.е. целта за сближаване) и е подходяща за постигане на тази 
обща цел? Как да се гарантира, че помощта води до промяна в поведението на 
получателя (т.е. без помощта инвестицията не би се осъществила или би се 
осъществила на различно място) и е ограничена до необходимия минимум, за 
да се насърчи тази промяна в поведението? Как да се отговори по-добре на 
потенциално по-високия ефект на нарушаване на конкуренцията на помощта, 
за която е постъпило уведомление, и да се гарантира, че с помощта се избягват 
неоправдани негативни ефекти върху конкуренцията?  

2. АНАЛИЗ НА СУБСИДИАРНОСТТА 
Контролът на държавните помощи е от изключителната компетентност на Комисията. 
Комисията следва да оцени съвместимостта с вътрешния пазар на държавната помощ, 



 

 

отпусната от държавите членки за насърчаване на регионалното развитие или директно въз 
основа на член 107, параграф 3, буква а) или буква в) от ДФЕС или въз основа на насоки, в 
които Комисията определя процедурните и материалноправни норми, които ще прилага при 
анализа на ефекта от мерките за регионална държавна помощ. 

3. ЦЕЛИ 
С НРП се балансират две общи цели:  

– целта за сближаване: да се гарантира, че помощта, предоставяна за 
подпомагане на икономическото развитие на определени региони, не създава 
нарушаване на търговията и конкуренцията, което би било в ущърб на общия 
интерес,  

– целта за конкуренцията: осигуряване на рамка за Комисията при оценяване на 
съвместимостта на мерките за помощ, за които е постъпило уведомление, по 
начин, който е съизмерим с потенциалните им ефекти върху вътрешния пазар.  

Тази двойна обща цел може да бъде допълнително уточнена чрез следните конкретни цели:  

(1) Ефективност и ефикасност:  

– регионалната помощ да се съсредоточи върху най-необлагодетелстваните 
региони, но да позволява на държавите членки да разработят национални 
регионални политики; 

– да се гарантира, че регионалната помощ е насочена към секторите и 
дружествата, които се нуждаят от нея;  

– да се запазят равнищата на помощта до необходимия минимум за 
постигане на очакваните ползи за регионалното развитие; 

– да се съсредоточи контрола на Комисията върху мерките за държавна 
помощ, за които има най-голяма вероятност да доведат до нарушаване на 
търговията и конкуренцията; 

– да се подобрят методите за оценка на положителните и отрицателните 
ефекти на помощта (общи принципи, икономически анализ). 

(2) Опростяване на административната уредба: 

– да се сведе до минимум административната тежест за дружествата и 
националните администрации.  

– да се опростят и рационализират изискванията за прозрачност и 
докладване за държавите членки; 

(3) Съгласуваност: 

– да се изпълнят целите и принципите на инициативата „Модернизиране на 
държавната помощ (МДП)“; 

– да се допринесе за постигането на целите на политиката на сближаване на 
ЕС и да се избегнат ненужни ограничения за усвояването на средствата на 
ЕС; 

– да се осигури съгласуваност с други политики на ЕС в рамките на 
стратегията „Европа 2020“ и да се подкрепят усилията на държавите 
членки за по-ефективно използване на публичните финанси. 



 

 

4. ВАРИАНТИ НА ПОЛИТИКАТА 
Трите варианти на политиките може да бъдат обобщени както следва:  

• Основният сценарий (вариант 1) се състои от пренасочване на разпоредбите на 
действащите НРП, но като се използват най-новите налични данни на Евростат 
(данни за периода 2008—2010 г. за регионалния БВП на глава от населението, 
данни за периода 2009—2011 г. за регионалната безработица5) за създаване на 
карти на регионалната помощ за периода 2014—2020 г. 

• Вариант 2 представлява основно умерени промени на настоящите правила, 
преди всичко за рационализиране на настоящата практика и за да се засили 
оценката на ефектите върху конкуренцията, като същевременно се поддържа 
силен акцент върху целта за сближаване на регионалната помощ.  

• Вариант 3 се състои в по-радикални промени на настоящите правила, основно с 
оглед на намаляването на равнището на помощта и съсредоточаване на 
интервенционна логика на контрола на държавната помощ върху случаите, 
които най-силно нарушават конкуренцията чрез поставяне на приоритет върху 
целта за конкуренцията на регионалната държавна помощ.  

Основни характеристики на вариантите 

 Основният сценарий 
(Вариант 1) 

Вариант 2 Вариант 3 

1. Наименование на подпомаганите области 

Цялостно 
покритие на 
населението 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Определяне на 
области от тип „а“ 

БВП <75 % от 
средната стойност за 
ЕС 

Вж. основният 
сценарий 

БВП < 75 % или 
безработица > 150 % 
от средната стойност 
за ЕС  

Преходен режим 
между области от 
тип „а“ и „в“ 

За всички предишни 
области от тип „а“ 

Вж. основният 
сценарий 

Без преходен режим 

Предварително 
неопределено 
покритие на 
области от 
тип „в“ — метод 
за разпределение 

Предимно показатели 
на национално 
равнище 

Показатели на 
национално равнище и 
на равнище на ЕС 

Главно показатели на 
равнище на ЕС 

Предпазна мрежа 50 % 100 % за програмни 
държави; 50 %; 
минимално покритие 
на 7,5 % от 

Без предпазна мрежа 

                                                            
5 Същият набор от данни би се прилагал за варианти 2 и 3. 



 

 

националната 
популация 

Интензитети на 
помощта 

Без промяна Леко намаление, с 
изключение за най-
слабо развитите 
региони 

Силно намаление 

2. Обхват и връзка с други насоки 

Секторен обхват Корабостроенето и 
въгледобива са 
изключени; помощта 
за стоманодобива и 
производството на 
синтетични влакна е 
забранена 

Корабостроенето е 
включено; Помощта за 
въгледобив, 
стоманодобив, 
производство на 
синтетични влакна е 
забранена 

Не е забранена (за 
помощта за 
въгледобива, 
стоманодобива, 
производството на 
синтетични влакна 
трябва да постъпи 
уведомление) 

Диференциация 
между МСП и ГП 

Допуска се помощ за 
ГП в области от 
тип „в“ 

Помощ за ГП в 
области от тип „в“ 
само за нови дейности 
или продукти 

Не се предоставя 
помощ за ГП в области 
от тип „в“ 

Търсене на най-
благоприятната 
правна система 
(т.нар. forum-
shopping): 

Разрешава се Разрешено при 
наличие на ключови 
условия, внесени от 
други насоки (с 
изключение на 
енергетиката)  

Не се разрешава 

3. Задължение за уведомление и прозрачност 

Задължение за 
уведомление 

Секторни схеми; 
всички действащи 
схеми за помощ; 
индивидуална помощ 
> прага за 
уведомяване; помощ 
ad hoc 

Секторни схеми (вкл. 
корабостроенето); 
големи схеми; някои 
режими за оперативна 
помощ; индивидуална 
помощ > прага за 
уведомяване; помощ 
ad hoc; помощи, 
свързани с 
преместването; помощ 
за ГП в области от 
тип „в“ за нови 
продукти 

Някои схеми за 
оперативна помощ; 
индивидуална помощ 
> 15 млн. евро в 
областите от тип „а“ и 
> 5 млн. евро в 
областите от тип „в“; 
помощ за 
стоманодобива, 
производството на 
синтетични влакна, 
въгледобива 

Прозрачност  Само за проекти с 
допустими разходи > 
50 млн. евро (ГИП) 

За всяка индивидуална 
помощ 

Вж. основния 
сценарий (+ 
публикациите на 



 

 

уебсайта на държавите 
членки) 

4. Оценка на съвместимостта 

Принос за 
регионалното 
развитие 

Формални изисквания: 
проекти в 
подпомаганите 
региони; задълбочен 
анализ (доказване на 
регионалния принос 
само за бенефициери с 
пазарен дял > 25 % или 
ако капацитетът > 5 % 
на изоставащите 
пазари) 

По-стриктни 
изисквания: трябва да 
се демонстрира на 
равнище схема; 
проекта трябва да 
допринася за целите на 
схемата; задълбочен 
анализ за всички 
случаи, за които е 
изпратено 
уведомление 

Единствено формални 
изисквания 

Стимулиращ 
ефект 

Формални изисквания 
(задълбочен 
съпоставителен анализ 
за ГИП) 

По-строги изисквания 
за стимулиращ ефект; 
задълбочен анализ за 
всяка индивидуална 
помощ 

Единствено формални 
изисквания 

Пропорционалност Спазване на 
интензитета на 
помощта (задълбочен 
анализ относно 
допълнителните нетни 
разходи за ГИП) 

За МСП: интензитет на 
помощта; за ГП: 
допълнителните нетни 
разходи; задълбочен 
анализ за всяка 
индивидуална помощ, 
за която е постъпило 
уведомление 

Единствено 
интензитет на 
помощта 

Балансиращ тест Само за ГИП, 
подлежащи на 
задълбочен анализ 

За всяка индивидуална 
помощ, за която е 
постъпило 
уведомление 

Без балансиращ тест 
(забрана на повечето 
нарушаваща помощ) 

5. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 

5.1. Наименование на подпомаганите области 

• Географски обхват: 

Въпрос Въздействие6

 
Причини 

Вариант 2: + Малко по-голям географски обхват 1. Ефективност при 
насърчаването на 
регионалното 

Вариант 3: − 
− 

Силно намален географски обхват 

                                                            
6 ++: силно положително въздействие; +: положително въздействие; 0: без особено въздействие; −: 

отрицателно въздействие; − −: силно отрицателно въздействие. 



 

 

икономическо развитие 
Вариант 2: 0 : 2. Ефективност при 

контрола на 
нарушаването на 
конкуренцията и 
търговията 

Вариант 3: + 
+ 

Много по-ниско общо ниво на помощта 

Вариант 2: 0 : 3. Съгласуваност с 
други политики на ЕС Вариант 3: − 

− 
Несъответствие с политиката на ЕС на 
сближаване  

Вариант 2: 0 : 4. Намаление на 
административния 
товар 

Вариант 3: 0 : 

• Интензитети на помощта:  

Въпрос Въздействие Причини 
Вариант 2: − Леко намалени интензитети на помощ 1. Ефективност при 

насърчаването на 
регионалното 
икономическо развитие 

Вариант 3: − 
− 

Силно намалени интензитети на помощта 

Вариант 2: + Вж. по-горе 2. Ефективност при 
контрола на 
нарушаването на 
конкуренцията и 
търговията 

Вариант 3: +  Вж. по-горе (но с повече области от тип „а“) 

Вариант 2: − Леко ограничава финансирането чрез други 
политики на ЕС 

3. Съгласуваност с 
други политики на ЕС 

Вариант 3: − 
− 

Силно ограничава финансирането чрез други 
политики на ЕС 

Вариант 2: 0 : 4. Намаление на 
административния 
товар 

Вариант 3: 0 : 

5.2. Обхват и връзка с други инструменти за държавна помощ  

Въпрос Въздействие Причини 
Вариант 2: + Включване на корабостроенето; акцент върху 

новите дейности/продукти в области от тип „в“ 
1. Ефективност при 
насърчаването на 
регионалното 
икономическо развитие 

Вариант 3: − Риск от помощ за западащи индустрии; 
ограничен обхват 

Вариант 2: + Малко по-голям обхват и адаптирани гаранции 
за търсене на най-благоприятната правна 
система (т.нар. forum-shopping) 

2. Ефективност при 
контрола на 
нарушаването на 
конкуренцията и 
търговията 

Вариант 3: + Липса на помощ в полза на ГП (избягване на 
потенциални високи отрицателни ефекти); без 
търсене на най-благоприятната правна система 
(т.нар. forum-shopping) 

Вариант 2: 
+/− 

По-добра съгласуваност с политиките на ЕС в 
областта на енергетиката и на околната среда; 
по-малка съгласуваност с политиката на 
сближаване на ЕС и индустриалната политика 

3. Съгласуваност с 
другите политики на 
ЕС 

Вариант 3: 
+/− 

По-добра съгласуваност с политиките на ЕС в 
областта на енергетиката и на околната среда; 



 

 

По-малка съгласуваност с политиката на 
сближаване на ЕС и с политиката в областта на 
околната среда 

Вариант 2: 0 : 4. Намаление на 
административния 
товар 

Вариант 3: + Опростено прилагане 

5.3. Задължение за нотифициране и прозрачност 

Въпрос Въздействие Причини 
Вариант 2: 0 : 1. Ефективност при 

насърчаването на 
регионалното 
икономическо развитие 

Вариант 3: 0 : 

Вариант 2: +  Широка гама от мерки, нарушаващи 
конкуренцията, които подлежат на 
уведомление 

2. Ефективност при 
контрола на 
нарушаването на 
конкуренцията и 
търговията 

Вариант 3: − Само мерките, нарушаващи конкуренцията в 
най-голяма степен, подлежат на уведомление 

Вариант 2: 0 : 3. Съгласуваност с 
другите политики на 
ЕС 

Вариант 3: + Дава възможност за групово освобождаване 
на по-голям обхват от мерки, които улесняват 
усвояването на фондовете на ЕС 

Вариант 2: + По-малко мерки, подлежащи на уведомление; 
по-широки изисквания за прозрачност 

4. Намаление на 
административния 
товар Вариант 3: − По-малко на брой случаи, подлежащи на 

уведомление, но по-строги изисквания за 
мерките за групово освобождаване 

5.4. Оценка на съвместимостта 

Въпрос Въздействие Причини 
Вариант 2: + 
+ 

По-строги изисквания за принос към 
регионалното развитие и стимулиращ ефект 

1. Ефективност при 
насърчаването на 
регионалното 
икономическо развитие 

Вариант 3: 0 : 

Вариант 2: + 
+ 

По-строги изисквания, задълбочен анализ за 
всяка индивидуална помощ, за която постъпва 
уведомление 

2. Ефективност при 
контрола на 
нарушаването на 
конкуренцията и 
търговията 

Вариант 3: + Забрана на помощ, която нарушава в най-
голяма степен конкуренцията 

Вариант 2: 0 : 3. Съгласуваност с 
другите политики на 
ЕС 

Вариант 3: 0 : 

Вариант 2: − По-строги изисквания за ГП 4. Намаление на 
административния 
товар 

Вариант 3: 0 : 

6. СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИТЕ 
Степен на въздействията (в сравнение с основния сценарий) 

Варианти Ефективност Ефективност Съгласуваност с Намаление на 



 

 

при 
насърчаването 
на регионалното 
икономическо 

развитие 

при контрола на 
нарушаването на 
конкуренцията и 

търговията 

другите 
политики на ЕС 

административния 
товар 

1a. Наименование на подпомаганите области 
Опция 2  + 0 0 0 
Опция 3 − − + + − − 0 
1б. Интензитети на помощта: 
Опция 2  − + − 0 
Опция 3 − − + − − 0 
2. Обхват и връзка с други инструменти за държавна помощ 
Опция 2  + + + / − * 0 
Опция 3 − + + / − * + 
3. Задължение за нотифициране и прозрачност 
Опция 2  0 + 0 + 
Опция 3 0 − + − 
4. Оценка на съвместимостта 
Опция 2  + + + + 0 − 
Опция 3 0 + 0 0 
* В зависимост от областта на политиката на ЕС. 

Предпочитаната комбинация от варианти за всички въпроси е вариант 2. 

7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

ГД „Конкуренция“ ще продължи своята практика на общ мониторинг на държавната 
помощ (годишен мониторинг на извадката със случаи, Доклад за държавните помощи). 
Освен това тя ще разработи специфични показатели за мониторинг на НРП за периода 
2014—2020 г.  

Комисията може да изиска от държава членка да ограничи продължителността на някои 
схеми, за които е изпратено уведомление (обикновено до четири години или по-малко). 
Задължителните оценки ще се извършват от независими експерти за схеми, които биха 
могли да доведат до значително ограничаване на конкуренцията, по-специално схеми с 
голям годишен бюджет или тези, при които могат да възникнат промени в пазарната, 
технологичната или регулаторната среда. Тези оценки следва да се основават на обща 
методология и ще бъдат публикувани.  

Комисията възнамерява да направи преглед на НРП през първата половина на 2017 г. 
въз основа на консултация с държавите членки, с други заинтересовани страни и 
евентуално въз основа на независима оценка. Тя също така ще провежда последваща 
оценка от НРП, по време на тяхното изменение за периода след 2020 г. 
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