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Настоящият текст е изготвен само като средство за документиране и няма правно 
действие. Институциите на Съюза не поемат отговорност за неговото съдържание. 
Автентичните текстове на Временната рамка, приета на 19 март 2020 г. (C(2020) 
1863), и нейните изменения C(2020) 2215 от 3 април 2020 г., C(2020) 3156 от 8 май 
2020 г., C(2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C(2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C(2021) 
564 от 28 януари 2021 г., са текстовете, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз.  

 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

ВРЕМЕННА РАМКА ЗА МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА 
ИКОНОМИКАТА В УСЛОВИЯТА НА СЕГАШНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

НА COVID-19  
  

(КОНСОЛИДИРАНА ВЕРСИЯ) 

 

1. ЕПИДЕМИЧНИЯТ ВЗРИВ ОТ COVID-19, ОТРАЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ 
ИКОНОМИКАТА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВРЕМЕННИ МЕРКИ 

 Епидемичният взрив от COVID-19 и отражението му върху икономиката 

1. Епидемичният взрив от COVID-19 представлява тежка извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве, със случаи на зараза във всички държави — 
членки на Съюза. Той е свързан също така със сериозно сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза, поради което координираният икономически 
отговор на държавите членки и институциите на ЕС е от решаващо значение за 
смекчаването на тези отрицателни последици за икономиката на ЕС. 

2. Това сътресение засяга икономиката по различни канали. Налице е сътресение в 
предлагането в резултат на прекъсването на веригите на доставка, налице е 
сътресение в търсенето, предизвикано от по-слабото потребителско търсене и е 
налице също отрицателно отражение, свързано с несигурността за 
инвестиционните планове и ликвидните затруднения на предприятията. 

3. Различните мерки за овладяване на епидемията, приети от държавите членки, като 
например мерките за социално дистанциране, ограниченията за пътуване, 
карантините и мерките за ограничаване на движенията на гражданите извън 
техните домове, имат за цел да гарантират възможно най-кратко и най-ограничено 
сътресение. Тези мерки оказват непосредствено въздействие както върху 
търсенето, така и върху предлагането, и засягат предприятията и работниците, 
особено в секторите на здравеопазването, туризма, културата, търговията на 
дребно и транспорта. Освен непосредствените последици за мобилността и 
търговията, епидемичният взрив от COVID-19 засяга все повече и предприятия във 
всички сектори и от всякакъв тип — както малките и средните предприятия 
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(„МСП“), така и големите предприятия. Отражението му се усеща и на световните 
финансови пазари, като това е свързано преди всичко с опасения във връзка с 
ликвидността. Последиците няма да бъдат ограничени до една конкретна държава 
членка, а ще имат отрицателно въздействие върху икономиката на Съюза като 
цяло. 

4. При изключителните обстоятелства, породени от епидемични взрив от COVID-19, 
предприятия от всякакъв тип може да се сблъскат с остра липса на ликвидност. 
Както платежоспособните, така и по-малко платежоспособните предприятия могат 
да са изправени пред внезапен недостиг или дори липса на ликвидност. Особено 
голям е рискът за МСП. Следователно това може сериозно да засегне 
икономическото положение на голям брой стабилни предприятия и техните 
служители в краткосрочен и средносрочен план, като в същото време може да има 
и по-дълготрайни ефекти, като застраши оцеляването им. 

5. Банките и другите финансови посредници имат ключова роля за справянето с 
последиците от епидемичния взрив от COVID-19, защото те поддържат кредитния 
поток за икономиката. Ако потокът от кредити е силно ограничен, икономическата 
дейност ще се забави значително, тъй като предприятията ще срещат трудности при 
плащането на своите доставчици и служители. В този контекст е целесъобразно 
държавите членки да могат да вземат мерки за стимулиране на кредитните 
институции и другите финансови посредници да продължат да изпълняват своята 
роля, като продължат да подкрепят икономическата дейност в ЕС. 

6. Помощта, която се предоставя от държавите членки съгласно член 107, параграф 3, 
буква б) от ДФЕС по силата на настоящото съобщение в полза на предприятия, 
която е канализирана чрез банките като финансови посредници, е от пряка полза за 
тези предприятия. Такава помощ няма за цел да се запази или възстанови 
жизнеспособността, ликвидността или платежоспособността на банките. По същия 
начин, помощта, предоставена от държавите членки в полза на банки съгласно 
член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС за компенсиране на преки щети, 
причинени от епидемичния взрив от COVID-191, няма за цел да се запази или 
възстанови жизнеспособността, ликвидността или платежоспособността на дадена 
институция или субект. Следователно такава помощ няма да се определя като 
извънредна публична финансова подкрепа съгласно Директива 2014/59/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета („Директива за възстановяване и 
преструктуриране на банките“)2 и съгласно Регламент № 806/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета („Регламент за Единния механизъм за преструктуриране“)3 

                                                             

1 Държавите членки трябва да уведомяват Комисията за такава помощ и тя ще я оценява съгласно член 
107, параграф 2, буква б) от ДФЕС. 
2 OВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190—348. 
3 OВ L 225, 30.7.2014 г., член 3, параграф 1, точка 29 от Регламента за Единния механизъм за 
преструктуриране.  
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и също така няма да бъде оценявана съгласно правилата за държавната помощ4, 
които се прилагат за банковия сектор5.  

7. Ако поради разпространението на COVID-19 банките се нуждаят от извънредна 
публична финансова подкрепа (вж. член 3, параграф 1, точка 28 от Директивата 
за възстановяване и преструктуриране на банките и член 2, параграф 1, точка 29 
от Регламента за Единния механизъм за преструктуриране) под формата на 
ликвидност, рекапитализация или мярка за обезценени активи, ще трябва да се 
прецени дали тази мярка отговаря на условията по член 32, параграф 4, буква г), 
подточка i), подточка ii) или подточка iii) от Директивата за възстановяване и 
преструктуриране на банките и по член 18, параграф 4, буква г), подточка i), 
подточка ii) или подточка iii) от Регламента за Единния механизъм за 
преструктуриране. Ако са изпълнени последните условия, банката, получаваща 
такава извънредна публична финансова подкрепа, няма да се счита за проблемна 
институция или за институция, която има вероятност да стане проблемна. 
Доколкото такива мерки са насочени към разрешаването на проблеми, свързани с 
епидемичния взрив от COVID-19, ще се счита, че те попадат в обхвата на точка 
45 от Съобщението относно банковия сектор от 2013 г.6, в която се предвижда 
изключение от изискването за споделяне на тежестта от акционерите и 
притежателите на подчинен дълг. 

8. Някои предприятия може да се сблъскат не само с недостатъчна ликвидност, но и 
да претърпят значителни щети поради епидемичния взрив от COVID-19. 
Изключителният характер на епидемичния взрив от COVID-19 означава, че такива 
щети не са могли да бъдат предвидени, са значителни по мащаб и по този начин 
поставят предприятията в условия, които рязко се различават от пазарните 
условия, в които те обичайно извършват дейност. Дори стабилни предприятия, 

                                                             

4 Съобщение на Комисията — Рекапитализация на финансовите институции в условията на настоящата 
финансова криза: ограничаване на помощта до необходимите минимални равнища и предпазни мерки срещу 
излишното нарушаване на конкуренцията („Съобщение относно рекапитализацията“)(OВ C 10, 15.1.2009 г., 
стр. 2), Съобщение на Комисията относно обработването обезценените активи в банковия сектор на 
Общността („Съобщение относно обезценените активи“) (ОВ C 72, 26.3.2009 г., стр. 1), Съобщение на 
Комисията относно връщане на жизнеспособността и оценка на мерките за преструктуриране във финансовия 
сектор според правилата за държавна помощ в настоящата криза („Съобщение относно преструктурирането“) 
( ОВ C 195, 19.8.2009., стр. 9), Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 януари 2011 г. на правилата 
за държавни помощи за подкрепата на мерки в полза на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение 
относно удължаването от 2010 г.“) (ОВ C 329, 7.12.2010 г., стр. 7), Съобщение на Комисията относно 
прилагането от 1 януари 2012 г. на правилата за държавни помощи за подкрепата на мерки в полза на банки в 
контекста на финансовата криза („Съобщение относно удължаването от 2011 г.“) (ОВ C 356, 6.12.2011 г., стр. 
7), Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи 
към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно банковия сектор 
от 2013 г.“) (OВ C 216, 30.7.2013 г., стр. 1). 
5 Комисията трябва да бъде уведомявана за всички мерки за подкрепа на кредитни институции или други 
финансови институции, които представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от 
ДФЕС и попадат извън обхвата на настоящото съобщение, или които не попадат в обхвата на член 107, 
параграф 2, буква б) от ДФЕС, и следва да се оценяват съгласно правилата за държавната помощ, които 
се прилагат за банковия сектор. 
6 Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към 
мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза (ОВ C 216, 30.7.2013 г., стр. 1—15). 
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които са добре подготвени за рисковете, присъщи на нормалния ход на дейността, 
могат да изпитат затруднения при тези изключителни обстоятелства до такава 
степен, че тяхната жизнеспособност да намалее. 

9. Разпространението на COVID-19 поражда риск от сериозен икономически спад, 
засягащ цялата икономика на ЕС, който ще има сериозно отражение върху 
предприятията, заетостта и домакинствата. Необходима е целенасочена 
публична подкрепа, за да се гарантира, че на пазарите ще остане достатъчна 
ликвидност, за да се противодейства на щетите, нанесени на стабилни 
предприятия, и да се запази непрекъснатостта на стопанската дейност по 
време на разпространението на COVID-19 и след това. Освен това, държавите 
членки могат да решат да подкрепят предприятията в областта на 
пътническата и туристическата индустрия, за да се гарантира задоволяването 
на исковете за възстановяване, свързани с разпространението на COVID-19, с цел 
да се гарантират защитата на правата на пътниците и потребителите и 
равното третиране на пътниците и туристите. Предвид на ограничения размер 
на бюджета на ЕС основният отговор ще дойде от националните бюджети на 
държавите членки. Правилата на ЕС за държавната помощ дават възможност 
на държавите членки да предприемат бързи и ефективни действия за 
подпомагане на гражданите и предприятията, по-конкретно МСП, които са 
изправени пред икономически трудности вследствие на разпространението на 
COVID-19. 

 Необходимост от съгласуване на националните мерки за държавна помощ на 
европейско равнище 

10. Целенасоченото и пропорционално прилагане на контрола на ЕС върху 
държавната помощ има за цел да се гарантира, че националните мерки за подкрепа 
помагат ефективно на засегнатите предприятия по време на епидемичния взрив от 
COVID-19, но също така че им позволяват да се възстановят от сегашното 
положение, с оглед на важното значение на постигането на зеления и цифровия 
двоен преход в съответствие с целите на ЕС. По същия начин контролът на ЕС 
върху държавните помощи гарантира, че вътрешният пазар на ЕС не е разпокъсан 
и че не се нарушават еднаквите условия на конкуренция. Целостта на вътрешния 
пазар ще доведе и до по-бързо икономическо възстановяване. Тя също така 
предотвратява вредната надпревара за предоставяне на субсидии, при която 
държавите членки с повече средства могат да изхарчат много повече от съседните 
държави в ущърб на сближаването в Съюза.  

 Необходимост от подходящи мерки за държавна помощ  

11. В рамките на общите усилия на държавите членки за преодоляване на последиците 
от епидемичния взрив от COVID-19 за тяхната икономика, в настоящото 
съобщение се определят възможностите, които държавите членки имат съгласно 
правилата на ЕС, за осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране за 
предприятията, по-специално за МСП, които през този период са изправени пред 
внезапен недостиг на средства, за да им се даде възможност да се възстановят от 
настоящото положение.  
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12. В съобщението от 13 март 2020 г. за координирани икономически мерки в отговор 
на пандемията от COVID-197 Комисията изложи различните възможности, с които 
разполагат държавите членки, извън обхвата на извършвания от ЕС контрол на 
държавните помощи и които те могат да въведат без участието на Комисията. Тези 
възможности включват мерки, приложими за всички предприятия, във връзка със 
субсидии за заплатите, спиране на плащането на корпоративния данък и данъка 
върху добавената стойност или на социалноосигурителните вноски, или финансова 
подкрепа, предоставяна директно на потребителите за отменени услуги или 
билети, които не се възстановяват от съответните оператори.  

13. Държавите членки могат също да изготвят мерки за подкрепа в съответствие с 
регламентите за групово освобождаване8 без участието на Комисията. 

14. В допълнение на това, въз основа на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС и 
както е уточнено допълнително в Насоките за държавна помощ за оздравяване и 
преструктуриране, държавите членки могат да уведомяват Комисията за схемите за 
помощ, предназначени да задоволяват остри нужди от ликвидност и да оказват 
подкрепа на предприятия, изправени пред финансови затруднения, които се 
дължат и на епидемичния взрив от COVID-199 или се утежняват от него.  

15. Освен това, въз основа на член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС, държавите 
членки могат също да компенсират предприятия в секторите, които са били 
особено тежко засегнати от епидемичния взрив (напр. транспортът, туризмът, 
културата, хотелиерството и ресторантьорството, както и търговията на дребно), 
и/или организаторите на отменени събития за щетите, които са претърпели 
вследствие на епидемичния взрив и причинени пряко от него. Държавите членки 
могат да съобщават тези мерки за компенсация за вреди и Комисията ще ги 
разглежда пряко съгласно член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС10. Принципът на 
еднократната помощ11 от Насоките за оздравяване и преструктуриране не обхваща 

                                                             

7 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейската 
централна банка, Европейската инвестиционна банка и Eврогрупата „Координирани икономически 
мерки в отговор на пандемията от COVID-19“ (COM(2020) 112 final от 13.3.2020 г.).  
8 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 
26.6.2014 г., стр. 1), Регламент (ЕО) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране 
на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за 
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1) и Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 
16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, 
преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния 
пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 
369, 24.12.2014 г., стр. 37).  
9 Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в 
затруднено положение (ОВ C 249, 31.7.2014 г., стр. 1). Комисията е разрешила различни схеми в девет 
различни държави членки. 
10 Вж. например Решение на Комисията SA.56685, Дания — Схема за компенсация във връзка с отмяната 
на събития вследствие на COVID-19,  
 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf.  
11 Вж. точка 3.6.1 от Насоките за оздравяване и преструктуриране.  
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помощта, която Комисията обявява за съвместима съгласно член 107, параграф 2, 
буква б) от ДФЕС, тъй като последният вид помощ не е „помощ за оздравяване, 
помощ за преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране“ по 
смисъла на точка 71 от Насоките за оздравяване и преструктуриране. Поради това 
държавите членки могат да компенсират съгласно член 107, параграф 2, буква б) от 
ДФЕС за вредите, пряко причинени от епидемичния взрив от COVID-19 на 
предприятия, които са получили помощ съгласно Насоките за оздравяване и 
преструктуриране.  

15а Въпреки това помощта, предоставена въз основа на член 107, параграф 2, буква 
б) от ДФЕС, трябва да има за цел да бъдат компенсирани щети, причинени 
пряко от разпространението на COVID-19, като например щети, причинени 
пряко от ограничителни мерки, които пречат на бенефициера de jure или de facto 
да осъществява своята стопанска дейност или да осъществява конкретна и 
отделима част от своята дейност.12 

 Тези мерки могат да включват мерки, които изискват пълното спиране на 
стопанска дейност (например затваряне на барове, ресторанти или магазини за 
стоки, които не са от първа необходимост) или спиране на стопанска дейност в 
определени области (например ограничения на полетите или друг вид транспорт 
до или от определени изходни или крайни точки13). Изключването на определени 
много съществени категории потребители (например туристите по отношение 
на хотелите, училищните екскурзии, що се отнася до специалните места за 
настаняване на младежи) също принадлежи към мерките, при които е налице 
пряка връзка между извънредното събитие и щетите, произтичащи от 
изключването на тези категории потребители. Ограничителните мерки, които 
позволяват предоставянето на компенсация съгласно член 107, параграф 2, 
буква б) от ДФЕС, могат също така да включват мерки за ограничаване на броя 
на участниците в определени сектори или дейности (например развлечения, 
търговски панаири, спортни прояви) на равнища, които са явно и значително по-
ниски от тези, които биха били наложени в съответната ситуация съгласно 
общоприложимите правила за социално дистанциране или правилата относно 
капацитета в търговските пространства (например защото не изглежда 
достатъчно сигурно, че могат да бъдат изготвени протоколи, които да бъдат 
успешно приложени, за да се гарантира спазването на общоприложимите мерки 
в съответната ситуация). Това ограничаване на броя на участниците може да 
представлява de facto ограничение, когато мерките за смекчаване на 

                                                             

12 Примерен, неизчерпателен списък на решенията на Комисията относно мерки за помощ, разрешени 
съгласно член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС, може да бъде намерен на адрес: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html. 
13 Вж. например Предложение за Регламент на Европейския Парламент и Съвета за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 95/93 по отношение на временното освобождаване от правилата за използване на 
слотовете на летищата в Общността поради пандемията от COVID-19, COM/2020/818 final. 
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икономическите последици водят до спирането на цялата засегната дейност 
или на достатъчно голяма част от нея14. 

 За разлика от това други ограничителни мерки (например общи мерки за 
социално дистанциране или общи санитарни ограничения, включително мерки, с 
които тези общи изисквания се формулират в разпоредби, съответстващи на 
конкретните характеристики на определени сектори или видове прояви) 
изглежда не отговарят на изискванията на член 107, параграф 2, буква б) от 
ДФЕС. По същия начин съвместимостта на други видове помощ, която е 
насочена в по-общ план към преодоляване на икономическия спад вследствие на 
разпространението на COVID-19, следва да се оценява въз основа на член 107, 
параграф 3, буква б) от ДФЕС, и следователно по принцип въз основа на 
настоящата Временна рамка. 

15б Член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС изисква също така да няма 
свръхкомпенсация. Компенсация може да има само за щети, които произтичат 
пряко от ограничителните мерки, и тези щети трябва да бъдат прецизно 
определени в количествено изражение. Поради това е важно да се докаже, че 
помощта компенсира само за щетите, които са причинени пряко от мярката, до 
размера на печалбата, която е могла да бъде реализирана от бенефициера при 
липса на мярката, от частта от неговата дейност, която е била ограничена. С 
оглед на продължаващата криза икономическите последици от спада в 
търсенето или в броя на участниците поради по-ниското съвкупно търсене; или 
поради по-голямото нежелание на потребителите да се събират на обществени 
места, в транспортни средства или други места; или поради общоприложими 
ограничения на капацитета, мерки за социално дистанциране и т.н. не могат да 
бъдат взети предвид при изчисляването на щетите, произтичащи от 
ограничителната мярка, които могат да бъдат компенсирани съгласно член 107, 
параграф 2, буква б) от ДФЕС. 

16. За да допълни посочените по-горе възможности, в настоящото съобщение 
Комисията посочва допълнителните временни мерки за държавна помощ, които тя 
счита за съвместими съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и които 
могат да бъдат одобрени много бързо, след като съответната държава членка 
изпрати уведомление за тях. Освен това продължава да е възможно да се изпращат 
уведомления за алтернативни подходи — както схеми за помощ, така и отделни 
мерки. Целта на настоящото съобщение е да определи рамка, позволяваща на 
държавите членки да се справят с трудностите, с които предприятията се сблъскват 
понастоящем, като същевременно се запазва целостта на вътрешния пазар на ЕС и 
се осигуряват равни условия на конкуренция.  

16а. В допълнение Комисията счита, че освен мерките за помощ, разрешени по 
член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, и съществуващите възможности по 
член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, от основно значение е също така да се 

                                                             

14 Изискването за прекратяване не се прилага, когато предприятието е правно задължено да продължи 
да предоставя въпросната услуга или въпросните стоки. 
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ускори научноизследователската и развойната дейност, свързана с COVID-19, да 
се подкрепят инфраструктурите за изпитване и мащабиране, които спомагат за 
разработването на продукти, свързани с COVID-19, както и да се подкрепи 
производството на продукти, необходими, за да се отговори на епидемичния взрив. 
С оглед на това в настоящото съобщение се определят условията, при които 
Комисията ще счита такива мерки за съвместими с вътрешния пазар съгласно 
член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС. Комисията отчете надлежно общата 
цел, преследвана с такива мерки за помощ, и положителните ефекти от тях за 
справяне със здравната кризисна ситуация вследствие на разпространението на 
COVID-19, и ги съпостави с потенциалното отрицателно въздействие на такива 
мерки върху вътрешния пазар. 

16б. Помощта, предоставена съгласно настоящото съобщение въз основа на член 107, 
параграф 3, буква б) или буква в) от ДФЕС, не може да бъде обвързана с условие 
за преместването на производствена или друга дейност на бенефициера от друга 
държава в рамките на ЕИП на територията на държавата членка, която 
предоставя помощта. Такова условие би имало вредно въздействие върху 
вътрешния пазар. При това не е от значение реалният брой на закритите 
работни места в първоначалното място на установяване на бенефициера в ЕИП. 

2. ПРИЛОЖИМОСТ НА ЧЛЕН 107, ПАРАГРАФ 3, БУКВА Б) ОТ ДОГОВОРА ЗА 
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

17. Съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС Комисията може да обяви 
дадена помощ за съвместима с вътрешния пазар, ако тя е предназначена „за 
преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка“. В 
този контекст съдилищата на Съюза постановиха, че затрудненията трябва да 
засягат цялата икономика на съответната държава членка или важна част от тази 
икономика, а не само икономиката на един от регионите ѝ или на части от 
територията ѝ. Това също така съответства на необходимостта от строго тълкуване 
на всяка изключителна разпоредба, каквато е член 107, параграф 3, буква б) от 
ДФЕС15. Комисията прилага това тълкуване последователно в практиката си по 
вземане на решения16. 

18. Като се има предвид, че епидемичният взрив от COVID-19 засяга всички държави 
членки и че ограничителните мерки, въведени от държавите членки, пораждат 
последици за предприятията, Комисията счита, че държавната помощ е оправдана 
и може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, 

                                                             

15 Решение от 15 декември 1999 г., Freistaat Sachsen, Volkswagen AG и Volkswagen Sachsen GmbH срещу 
Комисия, съвместни дела T-132/96 и T-143/96, ECLI:EU:T:1999:326, точка 167. 
16 Решение 98/490/ЕО на Комисията по дело C 47/96 Crédit Lyonnais (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 28), 
точка 10.1; Решение 2005/345/ЕО на Комисията по дело C 28/02 Bankgesellschaft Berlin (ОВ L 116, 
4.5.2005 г., стр. 1), точка 153 и следващите; и Решение 2008/263/ЕО на Комисията по дело C 50/06 
BAWAG (ОВ L 83, 26.3.2008 г, стр. 7), точка 166. Вж. Решение на Комисията по дело NN 70/07 Northern 
Rock (ОВ C 43, 16.2.2008 г., стр. 1), Решение на Комисията по дело NN 25/08 Помощ за оздравяване на 
Risikoabschirmung WestLB (ОВ C 189, 26.7.2008 г., стр. 3), Решение на Комисията от 4 юни 2008 г. по 
държавна помощ C 9/08 SachsenLB (ОВ L 104, 24.4.2009 г., стр. 34) и Решение на Комисията от 6 юни 
2017 г. по дело SA.32544 (2011/C) Преструктуриране на TRAINOSE S.A. (ОВ L 186, 24.7.2018 г., стр. 25). 
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параграф 3, буква б) от ДФЕС за ограничен период от време, за да бъде преодолян 
недостигът на ликвидност, пред който са изправени предприятията, и да се 
гарантира, че затрудненията, причинени от епидемичния взрив COVID-19, не 
намаляват тяхната жизнеспособност, особено тази на МСП. 

19. В настоящото съобщение Комисията определя условията за съвместимост, които 
ще прилага по принцип за помощта, предоставяна от държавите членки съгласно 
член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС. Поради това държавите членки трябва да 
докажат, че мерките за държавна помощ, за които Комисията е получила 
уведомление съгласно настоящото съобщение, са необходими, подходящи и 
съразмерни за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на 
съответната държава членка и че всички условия, посочени в настоящото 
съобщение, са напълно спазени.  

20. Временните мерки за помощ, обхванати от настоящото съобщение, могат да се 
кумулират помежду си в съответствие с разпоредбите на специфичните раздели 
на настоящото съобщение. Временните мерки за помощ, обхванати от 
настоящото съобщение, могат да се кумулират с помощи в съответствие с 
регламентите за помощ de minimis17 или с помощи в съответствие с 
регламентите за групово освобождаване18, при условие че се спазват 
разпоредбите и правилата за кумулиране от посочените регламенти. 

20а. Помощта за кредитни и финансови институции не подлежи на оценка съгласно 
настоящото съобщение, с изключение на: i) непреки предимства на кредитните 
или финансовите институции, които предават помощта под формата на 
заеми или гаранции по раздели 3.1—3.3 по силата на гаранциите от раздел 3.4, 
и ii) помощ по раздел 3.10, при условие че схемата не е предназначена 
изключително за служители от финансовия сектор. 

                                                             

17 Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 
24.12.2013 г., стр. 1), Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно 
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта 
de minimis в селскостопанския сектор (OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9), Регламент (ЕС) № 717/2014 на 
Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и 
аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45) и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 
25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ 
икономически интерес (ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8). 
18 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (Общ регламент за 
групово освобождаване), Регламент (ЕО) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно 
деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските 
райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1) и Регламент (ЕС) № 1388/2014 на 
Комисията от 16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които 
произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за 
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ОВ L 369, 24.12.2014 г., стр. 37).  
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3. ВРЕМЕННИ МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  

 Помощ с ограничен размер 

21. Освен съществуващите възможности, основаващи се на член 107, параграф 3, 
буква в) от ДФЕС, временната помощ с ограничен размер за предприятията, 
изправени пред внезапен недостиг или дори липса на ликвидност, могат да бъдат 
подходящо, необходимо и целенасочено решение при сегашните обстоятелства.  

22. Комисията ще счита тази държавна помощ за съвместима с вътрешния пазар 
съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са изпълнени 
всички условия, които следват (специалните разпоредби за първичния 
селскостопански сектор, секторите на рибарството и аквакултурите са 
изложени в точка 23):  

а. Общият размер на помощта не надвишава 1,8 милиона евро на предприятие19. 
Помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни 
средства, данъчни и платежни предимства или други форми, като например 
подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми и собствен капитал, при 
условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг 
от 1,8 милиона евро на предприятие; всички използвани стойности трябва да 
бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси; 

б. помощта е предоставена въз основа на схема с прогнозен бюджет; 

в. Помощ не може да бъде предоставяна на предприятия, които вече са били в 
затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово 
освобождаване20) към 31 декември 2019 г.;  

в. а Чрез дерогация от посоченото по-горе, помощ може да се предоставя на 
микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия 
регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са 
били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по 
колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили 
помощ за оздравяване21 или помощ за преструктуриране22; 

                                                             

19 Помощи, отпуснати въз основа на схеми, одобрени съгласно настоящия раздел, които са били 
възстановени преди 31 декември 2021 г., не се вземат предвид при определянето на това дали 
съответният таван е надвишен. 
20 Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на 
членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). Когато в настоящата временна рамка се 
прави позоваване на определението за „предприятие в затруднено положение“, съдържащо се в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014, то следва да се чете като отнасящо се и до 
определенията, съдържащи се съответно в член 2, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 702/2014 и в член 
3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1388/2014.  
21 Или, ако са получили помощ за оздравяване, към момента на предоставянето на помощта съгласно 
настоящото съобщение те са възстановили заема или са прекратили гаранцията. 
22 Или, ако са получили помощ за преструктуриране, към момента на предоставяне на помощта 
съгласно настоящото съобщение те вече не са обект на план за преструктуриране. 
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г. помощта е предоставена не по-късно от 31 декември 2021 г.23; 

д. помощта, която се предоставя на предприятия, занимаващи се с преработка и 
търговия със селскостопански продукти24, е допустима, ако не се прехвърля 
частично или изцяло на първичните производители и не е определена въз основа 
на цената или количеството на продуктите, пуснати на пазара от 
съответните предприятия или закупени от първични производители, освен ако 
във втория случай продуктите не са били пуснати на пазара или са били 
използвани за нехранителни цели, като дестилация, метанизация или 
компостиране от съответните предприятия. 

23. Чрез дерогация от точка 22, буква а) следните специални условия се прилагат за 
помощ, която се предоставя на предприятия в секторите на селското 
стопанство, рибарството и аквакултурите, в допълнение към условията от 
точка 22, букви б) — д):  

а. общата помощ не надхвърля 270 000 EUR на предприятие, извършващо 
дейност в сектора на рибарството и аквакултурите25, или 225 000 EUR на 
предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански 
продукти2627; помощта може да се предостави под формата на преки 
безвъзмездни средства, данъчни и платежни предимства или под друга 
форма, като например подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, 
заеми и собствен капитал, при условие че общата номинална стойност на 
тези мерки не надхвърля общия праг от 270 000 EUR или съответно 
225 000 EUR на предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат 
в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси; 

б. помощ за предприятия, извършващи дейност в първичното производство на 
селскостопански продукти не трябва да се фиксира на основата на цената 
или количеството продукти, пуснати на пазара;  

                                                             

23 Ако помощта е предоставена под формата на данъчно предимство, данъчното задължение, по 
отношение на което се предоставя това предимство, трябва да е възникнало не по-късно от 
31 декември 2020 г. 
24 Както е определено в член 2, параграф 6 и член 2, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 702/2014 на 
Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и 
горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1). 
25 Съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 
2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 
помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45). 
26 Както е определено в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 
2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското 
стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1). 
27 Помощи, отпуснати въз основа на схеми, одобрени съгласно настоящия раздел, които са били 
възстановени преди 31 декември 2021 г., не се вземат предвид при определянето на това дали 
съответният таван е надвишен. 
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в. помощта за предприятия, осъществяващи дейност в сектора на 
рибарството и аквакултурите, не засяга никоя от категориите помощ, 
посочени в член 1, параграф 1, букви а) — к) от Регламент (ЕС) № 717/2014 
на Комисията28. 

23а. Когато предприятие извършва дейност в няколко сектора, за които се прилагат 
различни максимални размери в съответствие с точка 22, буква а) и точка 23, 
буква а), съответната държава членка гарантира чрез подходящи средства, 
като например осчетоводяване по отделни сметки, че за всяка от тези 
дейности се спазва съответният таван, както и че общият максимален размер 
от 1,8 милиона евро на предприятие не е надвишен. Когато предприятие 
извършва дейност в сектори, за които се прилага точка 23, буква а), общият 
максимален размер от 270 000 EUR не следва да се надвишава на предприятие. 

23б Мерките, предоставени съгласно настоящото съобщение под формата на 
подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми или други подлежащи на 
възстановяване инструменти, могат да бъдат преобразувани в други форми на 
помощ, като например безвъзмездни средства, при условие че преобразуването 
се извършва най-късно до 31 декември 2022 г. и са спазени условията в 
настоящия раздел. 

 Помощ под формата на гаранции по заемите 

24. За да се осигури достъп до ликвидност за предприятия, изправени пред внезапен 
недостиг, публичните гаранции по заемите29 за ограничен период от време могат 
да бъдат подходящо, необходимо и целенасочено решение при сегашните 
обстоятелства. 

24а. Помощта, предоставена съгласно раздел 3.2, не се кумулира с помощта, 
предоставена за същата основна главница на заем съгласно раздел 3.3 и 
обратното. Помощта, предоставена съгласно раздел 3.2 и раздел 3.3, може да 
се кумулира за различни заеми, ако общият размер на заемите на бенефициер не 
надвишава таваните, определени в точка 25, буква г) или точка 27, буква г). 
Бенефициерът може да се ползва едновременно от множество мерки съгласно 
раздел 3.2, при условие че общият размер на заемите на бенефициер не 
превишава таваните, посочени в точка 25, букви г) и д). 

25. Комисията ще счита тази държавна помощ, предоставена под формата на нови 
публични гаранции по индивидуални заеми в отговор на епидемичния взрив от 

                                                             

28 Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на 
рибарството и аквакултурите (ОВ L 90, 28.6.2014 г., стр. 45). 
29 За целите на настоящия раздел понятието „публични гаранции по заеми“ обхваща и гаранциите по 
някои факторинг продукти, а именно гаранции по факторинг с регрес и реверсивен факторинг, при 
които факторът има право на регресен иск срещу купувача. Допустимите продукти за реверсивен 
факторинг следва да бъдат ограничени до продукти, които се използват само след като продавачът 
вече е предоставил своята част от сделката, т.е. продуктът или услугата са доставени. 



 
 

 

 

13 
 
 

 

 

COVID-19, за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, 
буква б) от ДФЕС, при условие че:  

а. За всеки индивидуален заем гаранционните премии се определят на 
минимално равнище, което постепенно се увеличава с увеличаването на 
срока на гарантирания заем, както е посочено в следната таблица:  

Вид получател За 1-та година За 2 — 3-та 
година 

За 4 — 6-та 
година  

МСП 25 базисни 
пункта 

50 базисни 
пункта 

100 базисни 
пункта 

Големи 
предприятия 

50 базисни 
пункта 

100 базисни 
пункта 

200 базисни 
пункта 

 

б. Като алтернатива, държавите членки могат да изпращат уведомления за 
схеми, като използват за основа горната таблица, при което обаче 
продължителността на гаранцията, гаранционните премии и 
гаранционното покритие могат да бъдат модулирани за всяка главница на 
индивидуален заем, като например по-ниското гаранционно покритие би 
могло да компенсира по-дълъг срок или да позволи по-ниски гаранционни 
премии; фиксирана премия може да се използва за цялата продължителност 
на гаранцията, ако тя е по-висока от минималните премии за 1-та година, 
посочени в таблицата по-горе за всеки вид бенефициер и е коригирана в 
зависимост от продължителността на гаранцията и гаранционното 
покритие в съответствие с настоящия параграф; 

в. Гаранцията се предоставя най-късно до 31 декември 2021 г.; 

г. За заеми с падеж след 31 декември 2021 г. общият размер на заемите на 
бенефициер не надвишава: 

i. два пъти годишната стойност на разходите за заплати на бенефициера 
(в това число социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ 
на място в предприятието, но заведен официално на заплата към 
подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година. За 
предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., максималният 
размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност 
на заплатите за първите две години на дейност; или 

ii. 25 % от общия оборот на бенефициера през 2019 г.; или 

iii. с подходяща обосновка, представена от държавата членка на 
Комисията (например във връзка с характеристиките на определен вид 
предприятия), размерът на заема може да бъде увеличен за покриване на 
нуждите от ликвидност от момента на предоставянето за следващите 
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18 месеца за МСП30 и за следващите 12 месеца за големите 
предприятия. Нуждите от ликвидност следва да бъдат установени чрез 
самостоятелно сертифициране от страна на бенефициера31; 

д. За заеми с падеж до 31 декември 2021 г. размерът на главницата може да 
бъде по-висок от този по точка 25, буква г), при условие че държавата 
членка предостави на Комисията подходяща обосновка и при условие че 
пропорционалността на помощта продължава да е гарантирана и е 
доказана на Комисията от държавата членка; 

е. Продължителността на гаранцията е ограничена до максимум шест години, 
освен ако не е модулирана в съответствие с точка 25, буква г), а публичната 
гаранция не може да надхвърля: 

i. 90 % от главницата на заема в случаите, когато загубите са понесени 
пропорционално и при същите условия от кредитната институция и от 
държавата; или 

ii. 35 % от главницата на заема, когато загубите се приписват 
първоначално на държавата и едва след това на кредитните 
институции (т.е. гаранция за първа загуба); както и 

iii. и в двата горепосочени случая, когато размерът на заема намалява с 
времето, например защото заемът започва да бъде изплащан, 
гарантираният размер трябва да намалее пропорционално; 

ж. Гаранцията е свързана с инвестиционни нужди и/или със заеми за оборотен 
капитал;  

з. Гаранцията не може да се предоставя на предприятия, които вече са били в 
затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово 
освобождаване32) към 31 декември 2019 г.; 

з. а Чрез дерогация от посоченото по-горе, помощ може да се предоставя на 
микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия 
регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са 
били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по 
колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили 
помощ за оздравяване33 или помощ за преструктуриране34. 

                                                             

30 Както е определено в приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (Общ регламент за групово освобождаване).  
31 Планът за ликвидност може да включва както оборотния капитал, така и инвестиционните разходи. 
32 Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 
107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). 
33 Или, ако са получили помощ за оздравяване, към момента на предоставянето на помощта съгласно 
настоящото съобщение те са възстановили заема или са прекратили гаранцията. 



 
 

 

 

15 
 
 

 

 

25а Гаранциите по новоемитирани дългови инструменти, които в случай на 
производство по несъстоятелност са подчинени на кредитори по обикновени 
първостепенни дългове, могат да бъдат предоставени с гаранционни премии, 
които са поне равни на гаранционните премии, посочени в таблицата в точка 25, 
буква а), плюс 200 базисни пункта за големи предприятия и 150 базисни пункта 
за МСП. Алтернативната възможност от точка 25, буква б) се прилага за 
такива гаранции по дългови инструменти. Точка 25, буква в), точка 25, буква е), 
подточки i) и iii), точка 25, буква ж) и точка 25, букви з) и з) а също следва да се 
спазват35. Размерът на гарантирания подчинен дълг не надхвърля следните два 
тавана:36 

i. Две трети от годишната стойност на разходите за заплати на 
бенефициера за големите предприятия и годишната стойност на 
разходите за заплати на бенефициера за МСП, както е определено в 
точка 25, буква г), подточка i) и 

ii. 8,4 % от общия оборот на бенефициера за 2019 г. за големи предприятия 
и 12,5 % от общия оборот на бенефициера за 2019 г. за МСП. 

 Помощ под формата на субсидиран лихвен процент 

26. За да се осигури достъп до ликвидност за предприятия, изправени пред внезапен 
недостиг, субсидирани лихвени проценти за ограничен период от време и 
ограничен размер на заема могат да бъдат подходящо, необходимо и 
целенасочено решение при сегашните обстоятелства. Освен това подчиненият 
дълг, който в случай на производство по несъстоятелност е подчинен на 
кредитори по обикновени първостепенни дългове, също може да бъде подходящо, 
необходимо и целенасочено решение при сегашните обстоятелства. Този дълг е 
инструмент, който нарушава конкуренцията в по-малка степен от собствения 
капитал или хибридния капитал, тъй като не може да бъде преобразуван 
автоматично в собствен капитал, когато дружеството е действащо 
предприятие. Следователно помощта под формата на подчинен дълг37 трябва да 
отговаря на съответните условия по раздел 3.3, които се отнасят до дългови 
инструменти. Въпреки това, тъй като то увеличава способността на 
дружествата да поемат първостепенен дълг по начин, сходен на капиталова 

                                                                                                                                                                                              

34 Или, ако са получили помощ за преструктуриране, към момента на предоставяне на помощта 
съгласно настоящото съобщение те вече не са обект на план за преструктуриране. 
35 За да се избегнат съмнения, пропускането на точка 25, буква е), подточка ii) означава, че гаранциите за 
първа загуба по дългови инструменти, които в случай на производство по несъстоятелност са подчинени на 
кредитори по обикновени първостепенни дългове, не попадат в обхвата на настоящата точка. 
36 Ако купонните плащания са капитализирани, това трябва да бъде взето предвид при определянето на 
тези тавани, при условие че тази капитализация е била планирана или предвидима към момента на 
уведомяването за мярката. В това изчисление трябва да бъде включена и всяка друга мярка за държавна 
помощ под формата на подчинен дълг, отпусната в контекста на разпространението на COVID-19, дори 
ако тя е извън обхвата на настоящото съобщение. Въпреки това подчиненият дълг, отпуснат в 
съответствие с раздел 3.1 от настоящото съобщение, не се отчита при определянето на тези тавани. 
37 С изключение на случаите, когато такава помощ отговаря на условията от раздел 3.1 от настоящото 
съобщение. 
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подкрепа, в допълнение се прилага надбавка към кредитния риск и допълнително 
ограничение по отношение на сумата в сравнение с първостепенния дълг (една 
трета за големите предприятия и половината от сумата за МСП, както е 
определена в точка 27, буква г), подточка i) или подточка ii). Над тези тавани 
подчиненият дълг следва да бъде оценен в съответствие с условията за мерките 
за рекапитализация, свързани с COVID-19, посочени в раздел 3.11, за да се 
гарантира равно третиране. 

26а. Помощта, предоставена съгласно раздел 3.3, не се кумулира с помощта, 
предоставена за същата основна главница на заем съгласно раздел 3.2 и 
обратното. Помощта, предоставена съгласно раздел 3.2 и раздел 3.3, може да се 
кумулира за различни заеми, ако общият размер на заемите на бенефициер не 
надвишава праговете, определени в точка 25, буква г) или точка 27, буква г). 
Бенефициерът може да се ползва едновременно от множество мерки съгласно 
раздел 3.3, при условие че общият размер на заемите на бенефициер не превишава 
таваните, посочени в точка 27, букви г) и д). 

27. Комисията ще счита държавна помощ под формата на субсидии за публични 
заеми в отговор на епидемичния взрив от COVID-19 за съвместима с вътрешния 
пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са 
изпълнени следните условия: 

a. Заемите могат да бъдат предоставени при по-ниски лихвени проценти, 
които са поне равни на базовия лихвен процент (1-годишен IBOR или 
еквивалентен лихвен процент, публикуван от Комисията38), приложим към 1 
януари 2020 г. или към момента на уведомяването, плюс маржовете за 
кредитен риск, както са определени в таблицата по-долу:39  

Вид получател Марж за 
кредитен риск за 
първата година 

Марж за 
кредитен риск за 
2—3-та година 

Марж за 
кредитен риск за 
4—6-та година 

МСП 25 базисни 
пункта 

50 базисни 
пункта 

100 базисни 
пункта 

Големи 
предприятия 

50 базисни 
пункта 

100 базисни 
пункта 

200 базисни 
пункта 

 

б. Като алтернатива, държавите членки могат да уведомяват за схеми, като 
използват горната таблица, при което обаче срокът до падежа на заема и 
маржовете за кредитен риск могат да бъдат модулирани. Така например, 
фиксиран марж за кредитен риск може да бъде използван за целия срок до 

                                                             

38 Основни лихвени проценти, които се изчисляват в съответствие със Съобщението на Комисията относно 
преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (ОВ C 14, 
19.1.2008 г., стр. 6) и се публикуват на уебстраницата на ГД „Конкуренция“ на адрес: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 
39 Минималният всичко включващ лихвен процент (базовият лихвен процент плюс маржовете за кредитен 
риск) за МСП и големи предприятия следва да бъде най-малко 10 базисни пункта годишно. 
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падежа на заема, ако той е по-висок от минималния марж за кредитен риск 
за 1-вата година за всеки вид бенефициер и е коригиран в зависимост от 
срока до падежа на заема в съответствие с настоящия параграф40; 

в. Договорите за заем се подписват най-късно до 31 декември 2021 г. и са 
ограничени до най-много шест години, освен ако не са модулирани в 
съответствие с точка 27, буква б); 

г. За заеми с падеж след 31 декември 2021 г. общият размер на заемите на 
бенефициер не надвишава: 

i. два пъти годишната стойност на разходите за заплати на бенефициера 
(в това число социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ 
на място в предприятието, но заведен официално на заплата към 
подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година. За 
предприятия, създадени на 1 януари 2019 г. или след тази дата, 
максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваните 
годишни разходи за заплати за първите две години на дейност; или 

ii. 25 % от общия оборот на бенефициера през 2019 г.; или 

iii. с подходяща обосновка, представена от държавата членка на 
Комисията (например във връзка с характеристиките на определен вид 
предприятия), размерът на заема може да бъде увеличен за покриване на 
нуждите от ликвидност от момента на предоставянето за следващите 
18 месеца за МСП41 и за следващите 12 месеца за големите 
предприятия. Нуждите от ликвидност следва да бъдат установени чрез 
самостоятелно сертифициране от страна на бенефициера42; 

д. За заеми с падеж до 31 декември 2021 г. размерът на главницата може да 
бъде по-висок от този по точка 27, буква г), при условие че държавата 
членка предостави на Комисията подходяща обосновка и че 
пропорционалността на помощта продължава да е гарантирана и е 
доказана на Комисията от държавата членка; 

е. Заемът следва да е свързан с инвестиционни нужди и/или с нужда от 
оборотен капитал; 

                                                             

40 Минималният всичко включващ лихвен процент (базовият лихвен процент плюс маржовете за 
кредитен риск) следва да бъде най-малко 10 базисни пункта годишно. 
41 Съгласно определението в приложение I към Общия регламент за групово освобождаване.  
42 Планът за ликвидност може да включва както оборотния капитал, така и инвестиционните разходи. 
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ж. Заемът не може да се предостави на предприятия, които вече са били в 
затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово 
освобождаване43) към 31 декември 2019 г.; 

ж. а Чрез дерогация от посоченото по-горе, помощ може да се предоставя на 
микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия 
регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са 
били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по 
колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили 
помощ за оздравяване44 или помощ за преструктуриране45. 

27а Дългови инструменти, които в случай на производство по несъстоятелност са 
подчинени на кредитори по обикновени първостепенни дългове, могат да бъдат 
отпуснати при намалени лихвени проценти, които са поне равни на базовия 
лихвен процент и маржовете за кредитен риск, посочени в таблицата в точка 
27, буква а), плюс 200 базисни пункта за големите предприятия и 150 базисни 
пункта за МСП. Алтернативната възможност от точка 27, буква б) се прилага 
за такива дългови инструменти. Точка 27, букви в), е), ж) и ж) а също следва да 
се спазват. Ако размерът на подчинения дълг надхвърля следните два тавана46, 
съвместимостта на инструмента с вътрешния пазар се определя съгласно 
раздел 3.11: 

i.  Две трети от годишната стойност на разходите за заплати на 
бенефициера за големите предприятия и годишната стойност на 
разходите за заплати на бенефициера за МСП, както е определено в 
точка 27, буква г), подточка i) и 

ii. 8,4 % от общия оборот на бенефициера за 2019 г. за големи предприятия 
и 12,5 % от общия оборот на бенефициера за 2019 г. за МСП. 

 Помощ под формата на гаранции и заеми, отпускани чрез кредитни институции 
или други финансови институции 

28. Помощ под формата на гаранции и заеми съгласно раздел 3.1, раздел 3.2, раздел 
3.3 и раздел 3.12 от настоящото съобщение може да бъде предоставяна на 

                                                             

43 Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 
107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). 
44 Или, ако са получили помощ за оздравяване, към момента на предоставянето на помощта съгласно 
настоящото съобщение те са възстановили заема или са прекратили гаранцията. 
45 Или, ако са получили помощ за преструктуриране, към момента на предоставяне на помощта 
съгласно настоящото съобщение те вече не са обект на план за преструктуриране. 
46 Ако купонните плащания са капитализирани, това трябва да бъде взето предвид при определянето на 
тези тавани, при условие че тази капитализация е била планирана или предвидима към момента на 
уведомяването за мярката. В това изчисление трябва да бъде включена и всяка друга мярка за 
държавна помощ под формата на подчинен дълг, отпусната в контекста на разпространението на 
COVID-19, дори ако тя е извън обхвата на настоящото съобщение. Въпреки това подчиненият дълг, 
отпуснат в съответствие с раздел 3.1 от настоящото съобщение, не се отчита при определянето на 
тези тавани. 
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предприятия, изправени пред внезапен недостиг на ликвидност, пряко или чрез 
кредитни институции и други финансови институции като финансовите 
посредници. В последния случай трябва да се спазват условията, посочени по-
долу. 

29. Въпреки че тази помощ е пряко насочена към предприятия, изправени пред 
внезапен недостиг на ликвидност, а не към кредитни институции или други 
финансови институции, тя може също така да представлява непряко предимство за 
последните. Такава непряка помощ няма за цел да запази или възстанови 
жизнеспособността, ликвидността или платежоспособността на кредитните 
институции. В резултат на това Комисията счита, че такава помощ не следва да 
бъде квалифицирана като извънредна публична финансова подкрепа съгласно 
член 2, параграф 1, точка 28 от Директивата за възстановяване и преструктуриране 
на банките и член 3, параграф 1, точка 29 от Регламента за Единния механизъм за 
преструктуриране и не следва да се оценява съгласно правилата за държавна 
помощ, приложими за банковия сектор47. 

30. При всички случаи е целесъобразно да се въведат някои предпазни мерки във връзка с 
възможната непряка помощ в полза на кредитни институции или други финансови 
институции, за да се ограничат излишните нарушения на конкуренцията. 

31. Кредитните институции или другите финансови институции следва във 
възможно най-голяма степен да предават на крайните бенефициери 
предимствата, извлечени от публичните гаранции или субсидираните лихви по 
заеми. Финансовият посредник трябва да е в състояние да докаже, че използва 
механизъм, който гарантира, че предимствата са прехвърлени във възможно най-
голяма степен на крайните бенефициери под формата на по-големи обеми 
финансиране, портфейли с по-голяма степен на риск, по-ниски изисквания за 
обезпечение, по-ниски гаранционни премии или по-ниски лихви, отколкото без 
такива публични гаранции или заеми. 

 Застраховане на краткосрочни експортни кредити 

32. Съгласно Съобщението на Комисията относно застраховането на краткосрочни 
експортни кредити продаваемите рискове не се покриват чрез застраховане на 
експортни кредити с подкрепата на държавите членки. Вследствие на 
настоящия епидемичен взрив от COVID-19 и след като проведе обществената 
консултация относно наличието на застраховане на краткосрочни експортни 
кредити за износ към всички държави, считани понастоящем за държави с 
продаваеми рискове, Комисията установи, че съществува недостиг на 
достатъчен частен застрахователен капацитет за краткосрочни експортни 
кредити като цяло и че покритието за продаваемите рискове е временно 
недостъпно. 

33. В този контекст Комисията разглежда всички търговски и политически рискове, 
свързани с износ за държавите, изброени в приложението към Съобщението на 

                                                             

47 Вж. точка 6 от настоящата Временна рамка.  
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Комисията относно застраховането на краткосрочни експортни кредити, като 
временно непродаваеми до 31 декември 2021 г.. 

 Помощ за научноизследователска и развойна дейност, свързана с COVID-19 

34. Освен съществуващите възможности въз основа на член 107, параграф 3, буква в) 
от ДФЕС, от основно значение е да се улесни извършването на 
научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в областта на COVID-19 с 
цел справяне с настоящата здравна кризисна ситуация. 

35. Комисията ще счита за съвместима с вътрешния пазар помощ за проекти за 
НИРД в областта на COVID-19 и за друга научноизследователска дейност, 
насочена към борба с вирусите48, включително проекти, получили специален знак 
за качество в областта на COVID-19 под формата на печат за високи 
постижения в рамките на инструмента за МСП по линия на програма „Хоризонт 
2020“, при условие че са изпълнени всички от следните условия: 

a. Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства, 
подлежащи на възстановяване аванси или данъчни предимства до 
31 декември 2021 г.; 

б. За проекти за НИРД, започнали от 1 февруари 2020 г., или за проекти, 
получили специален печат за високи постижения в областта на COVID-19, 
се счита, че помощта има стимулиращ ефект; за проекти, започнали преди 
1 февруари 2020 г., се счита, че помощта има стимулиращ ефект, ако тя е 
необходима за ускоряване или разширяване на обхвата на проекта. В такива 
случаи са допустими само допълнителните разходи, свързани с усилията за 
ускоряване или с разширения обхват; 

в. Допустими разходи могат да са всички разходи, необходими за проекта за 
НИРД по време на неговата продължителност, в това число, наред с 
другото, разходи за персонал, разходи за цифрово и електронно оборудване, 
разходи за инструменти за диагностика, разходи за инструменти за 
събиране и обработка на данни, разходи за услуги за НИРД, разходи за 
предклинични и клинични изпитвания (фази на изпитване I—IV), разходи за 
получаване, валидиране и защита на патенти и други нематериални активи, 
разходи за получаване на оценката на съответствието и/или разрешенията, 
които се изискват за пускането на пазара на нови и подобрени ваксини и 
лекарствени продукти, медицински изделия, болнична и медицинска 
апаратура, дезинфектанти и лични предпазни средства; изпитванията по 
фаза IV са допустими, при условие че те водят до по-нататъшен научен или 
технически напредък; 

                                                             

48 Научноизследователската дейност в областта на COVID-19 и научноизследователската и развойна 
дейност, насочена към борба с вирусите, е свързана с изследвания във връзка с ваксини, лекарствени 
продукти и лечение, медицински изделия и болнична и медицинска апаратура, дезинфектанти и 
защитно облекло и оборудване, както и във връзка с иновации на процеси за ефективно производство на 
необходимите продукти. 
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г. Интензитетът на помощта за всеки бенефициер може да покрива 100 % от 
допустимите разходи за фундаментални научни изследвания и не надвишава 
80 % от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и 
експериментално развитие49;  

д. Интензитетът на помощта за индустриални научни изследвания и 
експериментално развитие може да бъде увеличен с 15 процентни пункта, 
ако повече от една държава членка подкрепя научноизследователския 
проект или той се провежда в трансгранично сътрудничество с 
научноизследователски организации или други предприятия;  

е.  Помощта по тази мярка може да бъде съчетана с подкрепа от други 
източници за същите допустими разходи, при условие че комбинираната 
помощ не надвишава праговете, определени в букви г) и д) по-горе; 

ж.  Бенефициерът на помощта се ангажира да предостави на трети страни в 
ЕИП неизключителни лицензии при недискриминационни пазарни условия; 

з.  Помощ не може да бъде предоставяна на предприятия, които вече са били в 
затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово 
освобождаване50) към 31 декември 2019 г.; 

з. а Чрез дерогация от посоченото по-горе, помощ може да се предоставя на 
микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия 
регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са 
били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по 
колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили 
помощ за оздравяване51 или помощ за преструктуриране52. 

 Инвестиционна помощ за инфраструктури за изпитване и мащабиране 

36. Освен съществуващите възможности, които се основават на член 107, параграф 
3, буква в) от ДФЕС, от основно значение е да се подкрепят инфраструктурите 
за тестване и мащабиране, които спомагат за разработването на продукти, 
свързани с COVID-19. 

37. Следователно Комисията ще разглежда инвестиционна помощ за изграждане или 
модернизиране на инфраструктури за изпитване и мащабиране, необходими за 
разработването, изпитването и мащабирането, до първото промишлено 

                                                             

49 Както е определено в член 2, параграфи 84, 85 и 86 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 
17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на 
членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). 
50 Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 
107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). 
51 Или, ако са получили помощ за оздравяване, към момента на предоставянето на помощта съгласно 
настоящото съобщение те са възстановили заема или са прекратили гаранцията. 
52 Или, ако са получили помощ за преструктуриране, към момента на предоставяне на помощта 
съгласно настоящото съобщение те вече не са обект на план за преструктуриране. 
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внедряване преди етапа на масово производство, на лекарствени продукти, 
свързани с COVID-19, както е посочено в раздел 3.8, като съвместима с 
вътрешния пазар, при условие че са изпълнени следните условия: 

a. Помощта се предоставя за изграждането или модернизирането на 
инфраструктури за изпитване и мащабиране, необходими за 
разработването, изпитването и мащабирането, до първото промишлено 
внедряване преди етапа на масово производство, на свързани с COVID-19 
лекарствени продукти (включително ваксини) и лечения, техните междинни 
продукти, активни фармацевтични съставки и суровини; медицински 
изделия, болнична и медицинска апаратура (включително вентилатори и 
защитно облекло и оборудване, както и инструменти за диагностика) и 
необходимите суровини; дезинфектанти и техните междинни продукти и 
суровините, необходими за тяхното производство; както и инструменти за 
събиране/обработка на данни;  

б. Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства, 
данъчни предимства или подлежащи на възстановяване аванси до 31 
декември 2021 г.; 

в. За проекти, започнали от 1 февруари 2020 г., се счита, че помощта има 
стимулиращ ефект; за проекти, започнали преди 1 февруари 2020 г., се 
счита, че помощта има стимулиращ ефект, ако тя е необходима за 
ускоряване или разширяване на обхвата на проекта. В такива случаи са 
допустими само допълнителните разходи, свързани с усилията за ускоряване 
или с разширения обхват; 

г. Инвестиционният проект следва да е приключил в срок от шест месеца след 
датата на предоставяне на помощта. Инвестиционен проект се счита за 
приключен, когато националните органи го приемат за такъв. Когато 
шестмесечният срок не е спазен, на месец закъснение трябва да се 
възстановят 25 % от размера на помощта, отпусната под формата на 
преки безвъзмездни средства или данъчни предимства, освен ако 
закъснението се дължи на фактори извън контрола на бенефициера на 
помощта. Когато крайният срок е спазен, помощта под формата на 
подлежащи на възстановяване аванси се преобразува в безвъзмездни 
средства; в противен случай подлежащият на възстановяване аванс се 
връща на равни годишни вноски в срок от пет години след датата на 
предоставяне на помощта; 

д. Допустими разходи са инвестиционните разходи, необходими за изграждане 
на инфраструктурите за изпитване и мащабиране, които са необходими за 
разработването на продуктите, изброени в буква а) по-горе. Интензитетът 
на помощта не надхвърля 75 % от допустимите разходи; 

е. Максималният позволен интензитет на помощта на преките безвъзмездни 
средства или данъчното предимство може да бъде увеличен с допълнителни 
15 процентни пункта, ако инвестицията е приключена в срок от два месеца 
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след датата на предоставяне на помощта или датата на прилагане на 
данъчното предимство, или ако подкрепата се предоставя от повече от 
една държава членка. Ако помощта е отпусната под формата на подлежащ 
на възстановяване аванс и инвестицията е приключена в срок от два месеца, 
или ако подкрепата се предоставя от повече от една държава членка, могат 
да бъдат предоставени допълнителни 15 процентни пункта; 

ж. Помощта по тази мярка не се комбинира с друга инвестиционна помощ за 
същите допустими разходи;  

з. Гаранция за покриване на загуби може да бъде предоставена в допълнение 
към преки безвъзмездни средства, данъчно предимство или подлежащ на 
възстановяване аванс, или като независима мярка за помощ. Гаранцията за 
покриване на загуби е издадена в срок от един месец, след като 
предприятието е кандидатствало за нея; размерът на подлежащата на 
компенсация загуба се установява пет години след приключване на 
инвестицията. Размерът на компенсацията се изчислява като разликата 
между, от една страна, сбора от инвестиционните разходи, разумна 
печалба от 10 % годишно върху инвестиционните разходи за период от пет 
години и оперативните разходи, и, от друга страна, сбора от получените 
преки безвъзмездни средства, приходите за петгодишния период и крайната 
стойност на проекта; 

и. Начислената цена за предоставените услуги от инфраструктурата за 
изпитване и мащабиране отговаря на пазарната цена;  

й. Инфраструктурите за изпитване и мащабиране са отворени за няколко 
ползватели и достъп се предоставя на прозрачна и недискриминационна 
основа. Предприятия, които са финансирали поне 10 % от инвестиционните 
разходи, могат да получат преференциален достъп при по-благоприятни 
условия; 

к. Помощ не може да бъде предоставяна на предприятия, които вече са били в 
затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово 
освобождаване53) към 31 декември 2019 г.; 

к. а Чрез дерогация от посоченото по-горе, помощ може да се предоставя на 
микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия 
регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са 
били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по 

                                                             

53 Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 
107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). 
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колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили 
помощ за оздравяване54 или помощ за преструктуриране55. 

 Инвестиционна помощ за производството на продукти, свързани с COVID-19 

38. Освен съществуващите възможности, които се основават на член 107, параграф 
3, буква в) от ДФЕС, от съществено значение е да се улесни производството на 
продукти, свързани с COVID-19. Това включва: съответни лекарствени продукти 
(включително ваксини) и лечения, техните междинни продукти, активни 
фармацевтични съставки и суровини; медицински изделия, болнична и медицинска 
апаратура (включително вентилатори и защитно облекло и оборудване, както и 
инструменти за диагностика) и необходимите суровини; дезинфектанти и 
техните междинни продукти и суровините, необходими за тяхното 
производство; инструменти за събиране/обработка на данни.  

39. Комисията ще счита, че инвестиционна помощ за производството на продукти, 
свързани с COVID-19, е съвместима с вътрешния пазар, ако са изпълнени 
следните условия: 

a. Инвестиционната помощ се предоставя за производството на продукти, 
свързани с COVID-19, като например лекарствени продукти (в това число 
ваксини) и лечения, техните междинни продукти, активни фармацевтични 
съставки и суровини; медицински изделия, болнична и медицинска апаратура 
(включително вентилатори и защитно облекло и оборудване, както и 
инструменти за диагностика) и необходимите суровини; дезинфектанти и 
техните междинни продукти и суровините, необходими за тяхното 
производство; инструменти за събиране/обработка на данни; 

б. Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства, 
данъчни предимства или подлежащи на възстановяване аванси до 
31 декември 2021 г.; 

в. За проекти, започнали от 1 февруари 2020 г., се счита, че помощта има 
стимулиращ ефект; за проекти, започнали преди 1 февруари 2020 г., се 
счита, че помощта има стимулиращ ефект, ако тя е необходима за 
ускоряване или разширяване на обхвата на проекта. В такива случаи са 
допустими само допълнителните разходи, свързани с усилията за ускоряване 
или с разширения обхват; 

г. Инвестиционният проект е приключен в срок от шест месеца след датата 
на предоставяне на помощта. Инвестиционен проект се счита за приключен, 
когато националните органи го приемат за такъв. Когато шестмесечният 
срок не е спазен, на месец закъснение трябва да се възстановят 25 % от 

                                                             

54 Или, ако са получили помощ за оздравяване, към момента на предоставянето на помощта съгласно 
настоящото съобщение те са възстановили заема или са прекратили гаранцията. 
55 Или, ако са получили помощ за преструктуриране, към момента на предоставяне на помощта 
съгласно настоящото съобщение те вече не са обект на план за преструктуриране. 
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размера на помощта, отпусната под формата на преки безвъзмездни 
средства или данъчни предимства, освен ако закъснението се дължи на 
фактори извън контрола на бенефициера на помощта. Когато крайният 
срок е спазен, помощта под формата на подлежащи на възстановяване 
аванси се преобразува в безвъзмездни средства; в противен случай 
подлежащият на възстановяване аванс се връща на равни годишни вноски в 
срок от пет години след датата на предоставяне на помощта; 

д. Допустимите разходи са свързани с всички инвестиционни разходи, 
необходими за производството на продуктите, изброени в буква а), и с 
разходите за пробни пускания на нови производствени съоръжения. 
Интензитетът на помощта не надхвърля 80 % от допустимите разходи;  

е. Максималният позволен интензитет на помощта на преките безвъзмездни 
средства или данъчното предимство може да бъде увеличен с допълнителни 
15 процентни пункта, ако инвестицията е приключена в срок от два месеца 
след датата на предоставяне на помощта или датата на прилагане на 
данъчното предимство, или ако подкрепата се предоставя от повече от 
една държава членка. Ако помощта е отпусната под формата на подлежащ 
на възстановяване аванс и инвестицията е приключена в срок от два месеца, 
или ако подкрепата се предоставя от повече от една държава членка, могат 
да бъдат предоставени допълнителни 15 процентни пункта; 

ж. Помощта по тази мярка не може да се комбинира с друга инвестиционна 
помощ за същите допустими разходи; 

з. Гаранция за покриване на загуби може да бъде предоставена в допълнение 
към преки безвъзмездни средства, данъчно предимство или подлежащ на 
възстановяване аванс, или като независима мярка за помощ. Гаранцията за 
покриване на загуби е издадена в срок от един месец, след като 
предприятието е кандидатствало за нея; размерът на подлежащата на 
компенсация загуба се установява пет години след приключване на 
инвестицията. Размерът на компенсацията се изчислява като разликата 
между, от една страна, сбора от инвестиционните разходи, разумна 
печалба от 10 % годишно върху инвестиционните разходи за период от пет 
години и оперативните разходи, и, от друга страна, сбора от получените 
преки безвъзмездни средства, приходите за петгодишния период и крайната 
стойност на проекта; 

и. Помощ не може да бъде предоставяна на предприятия, които вече са били в 
затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово 
освобождаване56) към 31 декември 2019 г.; 

                                                             

56 Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 
107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). 
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и. а Чрез дерогация от посоченото по-горе, помощ може да се предоставя на 
микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия 
регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са 
били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по 
колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили 
помощ за оздравяване57 или помощ за преструктуриране58. 

 Помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на 
социалноосигурителни вноски 

40. Отсрочването на плащането на данъци и/или социалноосигурителни вноски може 
да бъде ценен инструмент за намаляване на ликвидните затруднения на 
предприятията (в това число самостоятелно заетите лица) и за запазване на 
заетостта. Когато отсрочването е общоприложимо и не поставя в по-
благоприятно положение определени предприятия или производството на 
определени стоки, то не попада в обхвата на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Ако 
отсрочването е ограничено например до определени сектори, региони или видове 
предприятия, то включва помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС59.  

41. Комисията ще счита за съвместими с вътрешния пазар въз основа на член 107, 
параграф 3, буква б) от ДФЕС схеми за помощ, които предвиждат временно 
отсрочване на данъци или социалноосигурителни вноски, което се прилага за 
предприятия (в това число самостоятелно заети лица), които са особено 
засегнати от епидемичния взрив от COVID-19, например в конкретни сектори, 
региони или предприятия с определена големина. Това се отнася и за мерките, 
предвидени във връзка с фискалните и социалноосигурителните задължения, 
които мерки са предназначени да облекчат ликвидните затруднения, с които се 
сблъскват бенефициерите, включително, но не само, отсрочване на дължимите 
плащания на вноски, по-лесен достъп до планове за плащане на данъчни 
задължения и предоставяне на периоди, през които не се дължат лихви, 
преустановяване на събирането на данъчни задължения и ускорено 
възстановяване на данъци. Помощта се отпуска преди 31 декември 2021 г., като 
крайната дата за отсрочването е не по-късно от 31 декември 2022 г. 

 Помощ под формата на субсидии за заплати на наетите лица за избягване 
на съкращения по време на разпространението на COVID-19 

42. За да запазят заетостта, държавите членки могат да предвидят финансов 
принос към разходите за заплати на предприятия, които иначе биха съкратили 
персонал вследствие на разпространението на COVID-19, или към приравнените 
към заплати доходи на самостоятелно заети лица, за които националните мерки 

                                                             

57 Или, ако са получили помощ за оздравяване, към момента на предоставянето на помощта съгласно 
настоящото съобщение те са възстановили заема или са прекратили гаранцията. 
58 Или, ако са получили помощ за преструктуриране, към момента на предоставяне на помощта 
съгласно настоящото съобщение те вече не са обект на план за преструктуриране. 
59 Вж. също точка 118 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в 
член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, C/2016/2946 (ОВ C 262, 
19.7.2016 г., стр. 1—50). 
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в отговор на разпространението на COVID-19 са довели до преустановяване или 
намаляване на тяхната стопанска дейност. Ако подобни схеми за подкрепа се 
прилагат за цялата икономика, те не попадат в обхвата на контрола на Съюза 
върху държавната помощ, тъй като не са избирателни. Ако обаче тези схеми са 
ограничени до определени сектори, региони или видове предприятия, се счита, че 
те предоставят на предприятията избирателно предимство.  

43. Ако тези мерки представляват помощ, Комисията ще ги счита за съвместими с 
вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при 
условие че са спазени следните условия:  

а. целта на помощта е да се избегнат съкращения, докато трае 
разпространението на COVID-19 (и да се гарантира продължаването на 
стопанската дейност на самостоятелно заетите лица); 

б. помощта се предоставя под формата на схеми за предприятия в конкретни 
сектори, региони или с определен размер, които са особено засегнати от 
епидемичния взрив от COVID-19;  

в. индивидуалните помощи по схемата за субсидии за заплати се предоставят не 
по-късно от 31 декември 2021 г. за наети лица, които в противен случай биха 
били съкратени поради преустановяването или намаляването на стопанската 
дейност вследствие на разпространението на COVID-19 (или за 
самостоятелно заети лица, чиято стопанска дейност е била повлияна 
неблагоприятно от разпространението на COVID-19), и при условие че 
персоналът, който се възползва от мярката, запазва постоянната си заетост 
през целия период, за който се предоставя помощта (или при условие че 
съответната стопанска дейност, извършвана от самостоятелно заетото 
лице, се запазва за целия период, за който се предоставя помощта); 

г. месечната субсидия за заплати не надвишава 80 % от месечната брутна 
заплата (включително социалноосигурителните вноски за сметка на 
работодателя) на персонала, който се възползва от мярката (или 80 % от 
средния месечен приравнен към заплати доход на самостоятелно заетото 
лице). Държавите членки могат също така да уведомят, по-специално в 
интерес на категориите ниски заплати, за алтернативни методи за 
изчисляване на интензитета на помощта, като например използване на 
националната средна работна заплата, минималната работна заплата или 
месечните брутни разходи за заплати на съответните служители (или 
месечния еквивалент на заплата на самостоятелно заетите лица) преди 
избухването на пандемията от COVID-19, при условие че се запази 
пропорционалността на помощта; 

д. субсидията за заплати може да се комбинира с други общодостъпни или 
избирателни мерки в подкрепа на заетостта, при условие че комбинираната 
подкрепа не води до свръхкомпенсиране на разходите за заплати на съответния 
персонал. Освен това субсидиите за заплати могат да бъдат съчетани с 
отсрочване на плащането на данъци и на социалноосигурителни вноски. 
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43а. Доколкото такава схема включва и служители на кредитни или финансови 
институции, всяка помощ за тези институции няма за цел да запази или 
възстанови тяхната жизнеспособност, ликвидност или платежоспособност 
предвид на социалната цел на тази помощ60. В резултат на това Комисията 
счита, че такава помощ не следва да бъде квалифицирана като извънредна 
публична финансова подкрепа съгласно член 2, параграф 1, точка 28 от 
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките и член 3, 
параграф 1, точка 29 от Регламента за Единния механизъм за преструктуриране 
и не следва да се оценява съгласно правилата за държавна помощ, приложими за 
банковия сектор61. 

 Мерки за рекапитализация  

44. С настоящата временна рамка се определят критериите съгласно правилата на 
ЕС за държавна помощ, въз основа на които държавите членки могат да 
предоставят публична подкрепа под формата на капиталови и/или хибридни 
капиталови инструменти на предприятия, които се сблъскват с финансови 
затруднения в резултат на разпространението на COVID-1962. Тя има за цел да 
гарантира, че сътресението за икономиката не води до ненужно излизане от 
пазара на предприятия, които са били жизнеспособни преди разпространението 
на COVID-19. Следователно рекапитализациите не трябва да надвишават 
необходимия минимум, за да се гарантира жизнеспособността на бенефициера, и 
не трябва да надхвърлят възстановяването на капиталовата структура на 
бенефициера в състоянието ѝ отпреди разпространението на COVID-19. 
Големите предприятията трябва да докладват как получената помощ подкрепя 
техните дейности в съответствие с целите на ЕС и задълженията на 
национално равнище, свързани със зелената и цифровата трансформация, в това 
число целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. 

45. В същото време Комисията подчертава, че публична подкрепа на национално 
равнище под формата на капиталови и/или хибридни капиталови инструменти 
като част от схеми или в индивидуални случаи трябва да се предоставя 
единствено когато не може да се намери друго подходящо решение. Освен това 
емитирането на такива инструменти следва да подлежи на строги условия, тъй 
като те нарушават конкуренцията между предприятията в голяма степен. 
Следователно такива намеси трябва да бъдат предмет на ясно формулирани 
условия по отношение на влизането, възнаграждението и излизането на 
държавата от капитала на съответните предприятия, на разпоредби за 
управление и подходящи мерки за ограничаване на нарушаването на 
конкуренцията. В този контекст Комисията отбелязва, че разработването на 

                                                             

60 Вж. по аналогия Решение на Комисията по дело SA.49554 — CY- Кипърска схема за необслужвани 
кредити, обезпечени с основни жилища (Estia), съображение 73 и Решение на Комисията по дело 
SA.53520-EL — Схема за защита на основното жилище, съображение 71. 
61 Вж. точка 6 от настоящото съобщение.  
62 Възможността за предоставяне на помощ под формата на капиталови и/или хибридни капиталови 
инструменти, но за много по-ниски номинални суми, вече е предвидена при условията на раздел 3.1 от 
настоящото съобщение. 
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национални мерки за подкрепа по начин, който да отговаря на целите на 
политиката на ЕС, свързани със зелената и цифровата трансформация на 
техните икономики, ще даде възможност за по-устойчив растеж в дългосрочен 
план и ще насърчи трансформацията, свързана с постигането на договорената 
цел на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. 

3.11.1. Приложимост 

46. Следните условия се прилагат по отношение на схемите и индивидуалните мерки 
на държавите членки за рекапитализация на нефинансови предприятия (наричани 
заедно „мерки за рекапитализация, свързани с COVID-19“) съгласно настоящото 
съобщение, които не са обхванати от раздел 3.1 от настоящото съобщение. Те 
се прилагат за мерки за рекапитализация, вързани с COVID-19, за големи 
предприятия и МСП63. 

47. Следните условия се прилагат също за подчинените дългови инструменти, които 
надвишават и двата тавана, посочени в точка 27а, подточки i) и ii) в раздел 3.3 
от настоящото съобщение.  

48. Мерките за рекапитализация, свързани с COVID-19, следва да се предоставят не 
по-късно от 31 декември 2021 г. 

3.11.2 Условия за допустимост и за влизане 

49. Мярката за рекапитализация, свързана с COVID-19, трябва да отговаря на 
следните условия: 

a. без намесата на държавата бенефициерът би преустановил дейността си 
или би бил изправен пред сериозни трудности да поддържа своите операции. 
Тези затруднения биха могли да се докажат по-специално с влошаването на 
коефициента дълг/собствен капитал на бенефициера или на сходни 
показатели;  

б. намесата е в общ интерес. Този интерес може да е свързан с избягването на 
социални трудности и пазарна неефективност поради значителна загуба на 
работни места, излизането на новаторско предприятие от пазара, 
излизането от пазара на предприятие със системно значение, риска от 
прекъсване на важна услуга или подобни ситуации, надлежно обосновани от 
съответната държава членка;  

в. бенефициерът не е в състояние да намери финансиране на пазарите при 
достъпни условия и съществуващите в съответната държава членка 
хоризонтални мерки за покриване на нуждите от ликвидност са 
недостатъчни, за да се гарантира неговата жизнеспособност; и  

                                                             

63 Както е посочено в точка 16 от Съобщението, уведомяването за алтернативни подходи остава 
възможно в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС. 
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г. бенефициерът не е предприятие, което вече е било в затруднено положение 
към 31 декември 2019 г. (по смисъла на Общия регламент за групово 
освобождаване64); 

г. а Чрез дерогация от посоченото по-горе, помощ може да се предоставя на 
микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия 
регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са 
били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по 
колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили 
помощ за оздравяване65 или помощ за преструктуриране66. 

50. Държавите членки предоставят мерки за рекапитализация, свързани с COVID-19, 
в рамките на одобрена от Комисията схема за помощ, само въз основа на 
писмено искане за такава помощ от страна на предприятията потенциални 
бенефициери. Що се отнася до помощите, за които трябва да се изпрати 
индивидуално уведомление, държавите членки представят на Комисията 
доказателства за това писмено искане като част от уведомлението за 
индивидуалната мярка за помощ. 

51. Изискванията в настоящия раздел и в раздели 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 и 3.11.7 се 
прилагат както за схемите за рекапитализация, така и за индивидуалните мерки за 
помощ, свързани с COVID-19. При одобряването на дадена схема Комисията ще 
изисква за всяка индивидуална помощ над прага от 250 милиона евро да се изпраща 
отделно уведомление. За такива уведомления Комисията ще оцени дали 
съществуващото финансиране на пазара или хоризонталните мерки за покриване на 
нуждите от ликвидност са недостатъчни, за да се гарантира жизнеспособността 
на бенефициера; дали избраните инструменти за рекапитализация и свързаните с 
тях условия са подходящи за преодоляване на сериозните затруднения на 
бенефициера; дали помощта е пропорционална; и дали са изпълнение условията в 
настоящия раздел и в раздели 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 и 3.11.7.  

3.11.3. Видове мерки за рекапитализация 

52. Държавите членки могат да предоставят мерки за рекапитализация, свързани с 
COVID-19, като използват два отделни набора от инструменти за 
рекапитализация:  

a. инструменти на собствения капитал, по-специално емитиране на нови общи 
или привилегировани акции; и/или 

                                                             

64 Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 
107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). 
65 Или, ако са получили помощ за оздравяване, към момента на предоставянето на помощта съгласно 
настоящото съобщение те са възстановили заема или са прекратили гаранцията. 
66 Или, ако са получили помощ за преструктуриране, към момента на предоставяне на помощта 
съгласно настоящото съобщение те вече не са обект на план за преструктуриране. 
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б. инструменти с капиталов компонент (наричани „хибридни капиталови 
инструменти“)67, по-специално права на участие в печалбата, непреки 
дялови участия и конвертируеми обезпечени или необезпечени облигации. 

53. Държавната намеса може да бъде под формата на всякакви варианти на 
горепосочените инструменти или на комбинация от капиталови и хибридни 
капиталови инструменти. Държавите членки могат също така да поемат 
емисията на гореспоменатите инструменти в контекста на предлагане на 
пазара, при условие че всяка произтичаща от това държавна намеса в даден 
бенефициер отговаря на условията, определени в настоящия раздел 3.11 от 
Съобщението. Държавата членка трябва да гарантира, че избраните 
инструменти за рекапитализация и свързаните с тях условия са подходящи за 
посрещане на нуждите от рекапитализация на бенефициера, като в същото 
време нарушават конкуренцията в най-малка степен. 

 3.11.4. Размер на рекапитализацията  

54. За да се гарантира пропорционалността на помощта, размерът на 
рекапитализацията, свързана с COVID-19, не трябва да надвишава необходимия 
минимум, за да се гарантира жизнеспособността на бенефициера, и не следва да 
надхвърля необходимото за възстановяването на капиталовата структура на 
бенефициера до положението, предхождащо разпространението на COVID-19, 
т.е. към 31 декември 2019 г. При оценката на пропорционалността на помощта 
се взема предвид държавната помощ, получена или планирана в контекста на 
разпространението на COVID-1968. 

3.11.5. Възнаграждение и излизане на държавата  

Общи принципи 

55. Държавата получава подходящо възнаграждение за инвестицията. Колкото по-
близко е възнаграждението до пазарните условия, толкова по-малко е 
потенциалното нарушаване на конкуренцията, причинено от държавната намеса. 

56. Когато икономиката се стабилизира, рекапитализацията, свързана с COVID-19, 
следва да бъде изкупена обратно. Комисията счита, че е целесъобразно на 
бенефициера да се предостави достатъчно време за обратното изкупуване на 
рекапитализацията. Държавата членка трябва да въведе механизъм за 
постепенно стимулиране на обратното изкупуване. 

                                                             

67 Хибридните капиталови инструменти са инструменти, които притежават характеристики както 
на дълг, така и на собствен капитал. Например конвертируемите облигации получават възнаграждение 
като за облигации до момента на тяхното преобразуване в собствен капитал. Следователно оценката 
на общото възнаграждение по хибридните капиталови инструменти зависи, от една страна, от 
тяхното възнаграждение през периода, през който те са инструменти, наподобяващи дългови 
инструменти, и от друга страна, от условията на преобразуване в инструменти, наподобяващи 
капиталови инструменти. 
68 За целите на настоящия подраздел 3.11.4 хибридните инструменти, предоставени от държавата, 
следва да се считат за собствен капитал. 
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57. Възнаграждението по мярката за рекапитализация, свързана с COVID-19, следва 
да бъде увеличено, за да достигне пазарните цени, с цел да се осигури стимул за 
бенефициера и другите акционери да изкупят обратно мярката за държавна 
рекапитализация и да се сведе до минимум рискът от нарушаване на 
конкуренцията.  

58. От това следва, че мерките за рекапитализация, свързани с COVID-19, трябва да 
съдържат подходящи стимули за предприятията за обратно изкупуване на 
рекапитализацията и за търсене на алтернативен капитал, когато пазарните 
условия позволяват това, като се изисква достатъчно високо възнаграждение за 
рекапитализацията.  

59. Като алтернатива на посочените по-долу методики за определяне на 
възнагражденията държавите членки могат да уведомяват за схеми или 
индивидуални мерки, при които методиката за определяне на възнаграждението е 
адаптирана в съответствие с характеристиките и ранга на капиталовия 
инструмент, при условие че като цяло те водят до сходен резултат по отношение 
на стимулиращия ефект върху излизането на държавата от капитала и до подобно 
общо въздействие върху възнаграждението на държавата. 

Възнаграждение по капиталови инструменти 

60. Вливането на капитал от държавата или еквивалентна намеса се извършва на 
цена, която не надхвърля средната цена на акциите на бенефициера през 15-те 
дни, предхождащи искането за вливане на капитал. Ако бенефициерът не е 
дружество, регистрирано на фондовата борса, оценката на неговата пазарна 
стойност следва да бъде установена от независим експерт или чрез други 
пропорционални средства. 

61. Всяка мярка за рекапитализация включва механизъм за поетапно увеличаване на 
възнаграждението на държавата, за да се стимулира бенефициерът да изкупи 
обратно държавните вливания на капитал. Това увеличение на възнаграждението 
може да бъде под формата на допълнителни акции69, предоставени на 
държавата, или под формата на други механизми, и следва да съответства на 
минимално увеличение от 10 % на възнаграждението на държавата (за 
участието в резултат на вливането на капитал от държавата, свързано с 
COVID-19, което не е било изплатено), за всяка стъпка на поетапно увеличаване:  

a. Ако четири години след вливането на капитал, свързано с COVID-19, 
държавата не е продала поне 40 % от своето участие в капитала в 
резултат на вливането на капитал, свързано с COVID-19, ще бъде 
задействан механизмът за поетапно увеличаване. 

                                                             

69 Допълнителни акции могат да бъдат предоставени например чрез емитирането на конвертируеми 
облигации на датата на рекапитализацията, които ще бъдат преобразувани в собствен капитал на 
датата на задействане на механизма за поетапно увеличаване. 



 
 

 

 

33 
 
 

 

 

б. Ако шест години след вливането на капитал, свързано с COVID-19, 
държавата не е продала изцяло своето участие в капитала в резултат на 
вливането на капитал, свързано с COVID-19, механизмът за поетапно 
увеличаване ще бъде задействан отново70.  

Ако бенефициерът не е дружество, регистрирано на фондовата борса, 
държавите членки могат да решат да приложат всяка от двете стъпки една 
година по-късно, т.е. съответно пет и седем години след предоставянето на 
мярката за вливане на капитал, свързана с COVID-19.  

62. Комисията може да приеме алтернативни механизми, при условие че те като 
цяло водят до сходен резултат по отношение на стимулиращия ефект върху 
излизането на държавата от капитала и до подобно общо въздействие върху 
възнаграждението на държавата. 

63. Бенефициерът следва да разполага по всяко време с възможността да изкупи 
обратно дяловото участие, което държавата е придобила. За да се гарантира, 
че държавата получава подходящо възнаграждение за инвестицията, цената за 
обратно изкупуване следва да бъде по-високата стойност от i) номиналната 
инвестиция на държавата, увеличена с годишно лихвено възнаграждение, по-
високо с 200 базисни пункта от представеното в таблицата 1 по-долу;71 или ii) 
пазарната цена към момента на обратното изкупуване. 

64. Като алтернатива държавата може да продаде по всяко време дяловото си 
участие по пазарни цени на купувачи, различни от бенефициера. Такава продажба 
по принцип изисква открита и недискриминационна консултация с потенциални 
купувачи или продажба на фондовата борса. Държавата може да предостави на 
съществуващите акционери, тоест на акционерите преди рекапитализацията, 
свързана с COVID-19, права на приоритет за изкупуване на цената, определена в 
резултат на консултацията. Ако държавата продаде своето дялово участие на 
цена, по-ниска от минималната цена, посочена в точка 63, правилата относно 
управлението, определени в раздел 3.11.6, продължават да се прилагат поне до 
четири години след предоставянето на мярката за вливане на капитал, свързана 
с COVID-19. 

64а Ако държавата е единственият съществуващ акционер, обратното изкупуване на 
рекапитализацията, свързана с COVID-19, може да приеме следната форма, 
независимо от точка 64. При условие че са изминали две години от 
предоставянето на рекапитализацията, свързана с COVID-19: 

                                                             

70 Например, ако поетапното увеличаване е под формата на предоставянето на допълнителни акции на 
държавата. Ако участието на държавата в капитала на даден бенефициер е 40 % в резултат на 
нейното вливане на капитал и ако държавата не е продала участието си преди определената дата, 
участието на държавата се увеличава с най-малко 0,1x40 % = 4 %, като достигне 44 % четири години 
след вливането на капитал, свързано с COVID-19, и да достигне 48 % шест години след това вливане на 
капитал, което води до съответно намаляване на стойността на дяловете на другите акционери. 
71 Увеличението с 200 базисни пункта не се прилага през 8-мата година и след това.  
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a. не се изисква процесът на продажба, посочен в точка 64, и 

б. откритата и недискриминационна консултация, посочена в точка 64, може 
да бъде заменена от оценка на бенефициера, извършена от субект, който е 
независим от този бенефициер и от държавата. Ако при тази независима 
оценка се установи положителна пазарна стойност, се счита, че 
държавата е напуснала рекапитализацията, свързана с COVID-19, дори ако 
бенефициерът продължава да бъде държавна собственост. Въпреки това, 
ако положителната пазарна стойност е по-ниска от минималната цена, 
посочена в точка 63, правилата относно управлението, определени в 
раздел 3.11.6, продължават да се прилагат до четири години след 
предоставянето на мярката за рекапитализация, свързана с COVID-19. За 
мерки за рекапитализация, свързана с COVID-19, които надхвърлят 250 
милиона евро, държавата членка представя тази независима оценка на 
Комисията. Във всеки случай Комисията може по собствена инициатива да 
поиска представянето на независимата оценка и може да я оцени, за да се 
увери, че тя отговаря на стандарта, установен с цел да се гарантира, че 
сделките са в съответствие с пазарното поведение. 

64б Ако държавата е един от няколко съществуващи акционери, обратното 
изкупуване на рекапитализацията, свързана с COVID-19, може да бъде под 
следната форма като алтернатива на точка 64. При условие че са изминали две 
години от предоставянето на рекапитализацията, свързана с COVID-19: 

a. За частта от собствения капитал, свързан с COVID-19, която държавата 
ще трябва да запази, за да възстанови дяловото си участие до равнището 
преди рекапитализацията, свързана с COVID-19, се прилага възможността 
по точка 64а. Ако държавата продаде значителна част от акциите на 
предприятието бенефициер на частни инвеститори чрез състезателен 
процес, както е посочено в точка 64, този процес може да се счита за 
независима оценка за целите на точка 64а. 

б. За останалата част от собствения капитал, свързан с COVID-19, се прилага 
точка 64. Това включва по-специално необходимостта от провеждане на 
състезателен процес. Държавата няма правата на приоритет, посочени в 
точка 64, тъй като вече е упражнила това право съгласно буква а) по-горе.72 

                                                             

72 Пример: Преди рекапитализацията държавата притежава 50 % от предприятието бенефициер. 
След рекапитализацията, свързана с COVID-19, държавата притежава 90 % от предприятието 
(дялово участие от 10 % се отнася до държавни акции преди COVID-19, а 80 % — до акции, свързани с 
COVID-19). Две години след рекапитализацията, свързана с COVID-19, държавата продава 40 % от 
акциите на предприятието (което съответства на 50 % от акциите, свързани с COVID-19) чрез 
състезателен процес на частни инвеститори (за положителна пазарна стойност), в приложение на 
точка 64б, буква б). Държавата запазва останалата част в приложение на точка 64б, буква а). 
Продажбата е подобна на независима оценка на дружеството. Счита се, че държавата е извършила 
обратно изкупуване на рекапитализацията, свързана с COVID-19, тъй като частта от акциите, 
свързани с COVID-19, която задържа, възстановява дяловото ѝ участие до равнищата отпреди 
COVID-19, т.е. 50 %, и равносилна на това държавата да упражнява правото си на приоритет 
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Когато обратното изкупуване на рекапитализацията, свързана с COVID-19, 
засяга само част от собствения капитал, свързан с COVID-19, букви а) и б) по-
горе се прилагат за тази част от собствения капитал, свързан с COVID-19. 

Възнаграждение по хибридни капиталови инструменти 

65. Общото възнаграждение по хибридните капиталови инструменти трябва да 
отчита по подходящ начин следните елементи: 

a. характеристиките на избрания инструмент, включително равнището му на 
подчиненост; риск и всички условия на плащане; 

б. включените в механизма стимули за излизане (напр. клаузи за поетапно 
увеличаване и за изплащане); и 

в. подходящ референтен лихвен процент. 

66. Минималното възнаграждение по хибридни капиталови инструменти до тяхното 
преобразуване в инструменти, подобни на капиталовите, е най-малко равно на 
базовия лихвен процент (1-годишен IBOR или еквивалентен лихвен процент, 
публикуван от Комисията73), плюс премията, посочена по-долу. 

Възнаграждение по хибридни капиталови инструменти: 1-годишен IBOR + 

Вид 
получател 

1-ва 
година 

2-ра и 3-та 
година 

4-та и 5-а 
година 

6-та и 7-а 
година  

8-а година и 
след това 

МСП  225 
базисни 
пункта 

325 
базисни 
пункта 

450 
базисни 
пункта 

600 
базисни 
пункта 

800 базисни 
пункта 

Големи 
предприятия  

250 
базисни 
пункта 

350 
базисни 
пункта 

500 
базисни 
пункта 

700 
базисни 
пункта 

950 базисни 
пункта 

 

67. Преобразуването на хибридни капиталови инструменти в собствен капитал се 
извършва при 5 или повече процента под теоретичната цена на минали права към 
момента на преобразуването. 

                                                                                                                                                                                              

съгласно точка 64. Ако пазарната цена на собствения капитал, свързан с COVID-19, е по-ниска от 
минималната цена, посочена в точка 63, правилата относно управлението, предвидени в раздел 3.11.6, 
продължават да се прилагат в продължение на още две години. 
73 Основните лихвени проценти се изчисляват в съответствие със Съобщение на Комисията относно 
преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (OВ C 14, 
19.1.2008 г. стр. 6) и се публикуват на уебстраницата на ГД „Конкуренция“ на адрес: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.  
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68. След преобразуването в собствен капитал трябва да бъде предвиден механизъм 
за поетапно увеличаване, за да се увеличи възнаграждението на държавата, с цел 
бенефициерите да се стимулират да изкупуват обратно вливанията на капитал 
от държавата. Ако собственият капитал, произтичащ от намесата на 
държавата, свързана с COVID-19, продължава да бъде собственост на 
държавата две години след преобразуването в собствен капитал, държавата 
получава допълнителен дял от собствеността на бенефициера в допълнение към 
останалото си участие, произтичащо от преобразуването от държавата на 
хибридните капиталови инструменти, свързани с COVID-19. Този допълнителен 
дял от собствеността е най-малко 10 процента от останалото участие в 
резултат на преобразуването от държавата на хибридните капиталови 
инструменти поради COVID-19. Комисията може да приеме алтернативни 
механизми за поетапно увеличаване, при условие че те имат същия стимулиращ 
ефект и сходно общо въздействие върху възнаграждението на държавата. 

69. Държавите членки могат да изберат формула за определяне на стойността на 
рекапитализацията, която включва допълнителни клаузи за ускоряване или за 
изплащане. Тези характеристики следва да бъдат планирани така, че да 
насърчават бързото прекратяване на подкрепата за рекапитализацията на 
бенефициера от страна на държавата. Комисията може да приеме също 
алтернативни методики за определяне на стойността на рекапитализацията, 
при условие че те осигуряват по-високи възнаграждения от произтичащите от 
гореспоменатата методика или подобни на тях. 

70. Тъй като естеството на хибридните инструменти се различава значително, 
Комисията не предоставя насоки за всички видове инструменти. Хибридните 
инструменти при всички случаи следват посочените по-горе принципи, като 
възнагражденията отразяват риска, свързан с конкретните инструменти. 

3.11.6. Управление и предотвратяване на излишното нарушаване на конкуренцията  

71. За да се предотврати излишното нарушаване на конкуренцията, бенефициерите 
не трябва да предприемат агресивна търговска експанзия, финансирана от 
държавна помощ или от бенефициери, които поемат прекомерни рискове. По 
принцип, колкото по-малък е делът на собствения капитал на държавата членка 
и колкото по-високо е възнаграждението, толкова по-малка е необходимостта 
от предпазни мерки.  

72. Ако бенефициерът на мярка за рекапитализация, свързана с COVID-19, 
надвишаваща 250 милиона евро, е предприятие със значителна пазарна мощ на 
поне един от съответните пазари, на които извършва дейност, държавите 
членки трябва да предложат допълнителни мерки за запазване на ефективната 
конкуренция на тези пазари. Когато предлагат такива мерки, държавите членки 
могат по-специално да предложат структурни или свързани с поведението 
ангажименти, предвидени в Известието на Комисията относно приемливите 
средства за защита съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета и Регламент 
(ЕО) № 802/2004 на Комисията.  
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73. На бенефициерите, ползващи се от мерки за рекапитализация, свързани с COVID-
19, е забранено да рекламират това за търговски цели. 

74. Докато поне по 75 % от мерките за рекапитализация, свързани с COVID-19, не е 
било извършено обратно изкупуване, на бенефициерите, различни от МСП, се 
забранява да придобиват участие от над 10 % в конкуренти или други оператори 
със същия вид дейност, включително в операции нагоре и надолу по веригата. 

75. При изключителни обстоятелства и без да се засяга контролът върху 
сливанията, тези бенефициери могат да придобиват дял от над 10 % в 
оператори нагоре или надолу по веригата в областта си на дейност, само ако 
придобиването е необходимо, за да се запази жизнеспособността на 
бенефициера. Комисията може да разреши придобиването, ако е необходимо, за 
да се запази жизнеспособността на бенефициера. Придобиването не може да 
бъде осъществено, преди Комисията да е взела решение по този въпрос.  

76. Държавната помощ не се използва за кръстосано субсидиране на икономическите 
дейности на интегрирани предприятия, които вече са били в затруднено 
икономическо положение към 31 декември 2019 г. За да се гарантира, че тези 
дейности не се възползват от мярката за рекапитализация, в интегрираните 
дружества се установява ясно отделно счетоводство. 

77. Докато по мерките за рекапитализация, свързани с COVID-19, не е било 
извършено изцяло обратно изкупуване, бенефициерите не могат да изплащат 
дивиденти, нито да осъществяват незадължителни купонни плащания, нито да 
изкупуват обратно акции, освен по отношение на държавата. 

78.  Докато поне по 75 % от мерките за рекапитализация, свързани с COVID-19, не е 
било извършено обратно изкупуване, възнаграждението на всеки член на 
ръководството на бенефициерите не трябва да надхвърля фиксираната част от 
възнаграждението му към 31 декември 2019 г. За лицата, които стават членове 
на ръководството към момента на рекапитализацията или след нея, 
приложимата граница е фиксираното възнаграждение на членовете на 
ръководството със същото ниво на отговорност към 31 декември 2019 г. Бонуси, 
други променливи или сравними елементи на възнаграждение не се изплащат при 
никакви обстоятелства. 

78а. Когато държавата е съществуващ акционер, т.е. тя е била акционер още преди 
вливането на капитал, свързано с COVID-19, и: 

a. държавата прави вливане на нов капитал при същите условия като 
частните инвеститори и пропорционално на съществуващото си дялово 
участие (или по-ниско), и 

б. частното участие е значително (по принцип поне 30 % от нововлетия 
капитал), и 

в. нововлетият от държавата капитал представлява държавна помощ поради 
особените обстоятелства, свързани с него, например поради друга мярка в 
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полза на дружеството, не е необходимо да се налагат специални условия по 
отношение на излизането на държавата, и се прилагат следните условия: 

i. точки 61 и 62 не се прилагат за такива мерки за вливане на капитал, 
свързани с COVID-19; 

ii.  чрез дерогация от точки 74, 75 и 78 забраната за придобиване и 
ограничаването на възнаграждението на ръководството се ограничават 
до три години; 

iii.  чрез дерогация от точка 77 се отменя забраната за изплащане на 
дивиденти за притежателите на нови акции. За съществуващи акции 
забраната за изплащане на дивиденти се отменя, при условие че общият 
дял на притежателите на тези съществуващи акции в дружеството е 
намален до под 10 %. Ако делът на притежателите на съществуващи 
акции в дружеството не е намален до 10 %, забраната за изплащане на 
дивиденти се прилага за съществуващите акционери за срок от три 
години. Във всеки случай възнаграждението за хибридни капиталови 
инструменти и подчинени дългови инструменти, свързани с COVID-19, 
държани от държавата, се изплаща преди изплащането на дивиденти на 
акционерите за дадена година; 

iv.  изискванията в раздел 3.11.7 не се прилагат, с изключение на 
задълженията за докладване в точка 83, които се прилагат за срок от 
три години; и 

v.  всички други условия, посочени в раздел 3.11, се прилагат mutatis mutandis. 

78б. Когато държавата прави вливане на капитал в дружество, в което не е 
съществуващ акционер (т.е. Тя не е била акционер преди мярката за вливане на 
капитал, свързана с COVID-19), и 

a. това вливане на нов капитал се осъществява при същите условия като за 
частни инвеститори, и 

б. частното участие е значително (по принцип поне 30 % от нововлетия капитал), и 

в. когато вливането на капитал от държавата представлява държавна помощ 
поради особените обстоятелства, свързани с него, например поради друга 
мярка в полза на дружеството, се прилага следното: 

i. чрез дерогация от точка 77 забраната за изплащане на дивиденти се отменя 
за всички притежатели на нови акции. За съществуващи акции забраната за 
изплащане на дивиденти се отменя, при условие че общият дял в дружеството 
на притежателите на такива съществуващи акции е намален до под 10 %. Във 
всеки случай възнаграждението за хибридни капиталови инструменти и 
подчинени дългови инструменти, свързани с COVID-19, които се държат от 
държавата, се изплаща преди изплащането на дивиденти на акционерите през 
дадена година; както и 
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ii. всички други условия, посочени в раздел 3.11, се прилагат mutatis mutandis. 

3.11.7. Стратегия за излизане на държавата от участието, произтичащо от 
рекапитализация, и задължения за докладване 

79. Бенефициери, различни от МСП, които са получили рекапитализация, свързана с 
COVID-19, надхвърляща 25 % от собствения капитал към момента на намесата, 
трябва да докажат, че разполагат с надеждна стратегия за излизане на 
държавата членка от участието, освен ако намесата на държавата не е 
намалена под равнището от 25 % от собствения капитал в срок от 12 месеца от 
датата на предоставяне на помощта74. 

80. Стратегията за излизане трябва да съдържа: 

a. плана на бенефициера за продължаване на дейността му и използването на 
средствата, инвестирани от държавата, включително график за изплащане 
на възнаграждението и за обратното изкупуване на държавните 
инвестиции (заедно „графика за изплащане“); и 

б. мерките, които бенефициерът и държавата ще предприемат, за да спазят 
графика за изплащане. 

81. Стратегията за излизане следва да бъде подготвена и представена на 
държавата членка в срок от 12 месеца след предоставянето на помощта и 
трябва да бъде одобрена от държавата членка. 

82. Освен задължението по точки 79—81, бенефициерите трябва да докладват на 
държавата членка за напредъка по изпълнението на графика за изплащане и 
спазването на условията, посочени в раздел 3.11.6, в срок от 12 месеца след 
представянето на графика и след това периодично на всеки 12 месеца. 

83. Докато по мерките за рекапитализация, свързани с COVID-19, не е било 
извършено изцяло обратно изкупуване, бенефициерите на свързана с COVID-19 
рекапитализация, различни от МСП, публикуват, в срок от 12 месеца от датата 
на предоставяне на помощта и след това на всеки 12 месеца, информация 
относно използването на получената помощ. По-конкретно това следва да 
включва информация относно начина, по който използването на получената от 
тях помощ подкрепя техните дейности в съответствие с целите на ЕС и 
националните задължения, свързани със зелената и цифровата трансформация, 
включително целта на ЕС за неутралност по отношение климата до 2050 г.  

84. Държавата членка следва да докладва ежегодно на Комисията относно 
изпълнението на графика за изплащане и спазването на условията по 
раздел 3.11.6. Когато бенефициерът е получил свързана с COVID-19 

                                                             

74За целите на настоящия подраздел 3.11.7 хибридните инструменти, предоставени от държавата, 
следва да се считат за собствен капитал. 
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рекапитализация, надхвърляща 250 милиона евро, докладът включва информация 
относно спазването на условията, посочени в точка 54. 

85. Ако шест години след рекапитализацията, свързана с COVID-19, държавната 
намеса не е била намалена под 15 % от собствения капитал на бенефициера, на 
Комисията трябва да се изпрати за одобрение уведомление за план за 
преструктуриране в съответствие с Насоките за оздравяване и 
преструктуриране. Комисията ще прецени дали действията, предвидени в плана 
за преструктуриране, гарантират жизнеспособността на бенефициера, също с 
оглед на целите на ЕС и националните задължения, свързани със зелената и 
цифровата трансформация, и излизането на държавата, без това да засяга 
неблагоприятно търговията до степен, която противоречи на общия интерес. 
Ако бенефициерът не е дружество, регистрирано на фондовата борса, или ако е 
МСП, държавата членка може да реши да изпрати уведомление за план за 
преструктуриране само ако намесата на държавата не е била намалена под 
равнището от 15 % от собствения капитал седем години след 
рекапитализацията, свързана с COVID-19. 

 Помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи 

86. Държавите членки могат да предвидят да поемат част от непокритите 
фиксирани разходи на предприятията, за които разпространението на COVID-19 
е довело до спиране или намаляване на тяхната стопанска дейност. 

87. Ако тези мерки представляват помощ, Комисията ще ги счита за съвместими с 
вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при 
условие че са спазени следните условия: 

a. Помощта се предоставя не по-късно от 31 декември 2021 г. и покрива 
непокритите фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. 
до 31 декември 2021 г., включително разходи, направени през част от този 
период („допустим период“); 

б. Помощта се предоставя въз основа на схема на предприятия, които са 
засегнати от спад на оборота през допустимия период с най-малко 30 % в 
сравнение със същия период през 2019 г.75; 

в. Непокритите фиксирани разходи са постоянните разходи, направени от 
предприятията през допустимия период, които не са покрити от печалбата 
(т.е. приходите минус променливите разходи) през същия период и които не 
са покрити от други източници, като застраховка, временни мерки за помощ, 
обхванати от настоящото съобщение, или подкрепа от други източници.76. 
Интензитетът на помощта не надвишава 70 % от непокритите фиксирани 

                                                             

75 Референтният период е период през 2019 г., независимо дали допустимият период е през 2020 г. или 
през 2021 г. 
76 За целите на настоящата точка разходите се отнасят до фиксираните и променливите разходи: 
първите се извършват независимо от равнището на производството, докато вторите се правят в 
зависимост от равнището на производството. 
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разходи, с изключение на микро- и малките предприятия (по смисъла на 
приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), при което 
размерът на помощта не надвишава 90 % от непокритите фиксирани 
разходи. За целите на настоящата точка загубите на предприятията, видни 
от техните отчети за приходите и разходите през допустимия период77, се 
считат за непокрити фиксирани разходи. Помощта по тази мярка може да 
бъде предоставена въз основа на прогнозирани загуби, докато окончателният 
размер на помощта се определя след изясняване на загубите въз основа на 
одитирани счетоводни отчети или въз основа на подходяща обосновка, 
предоставена от държавата членка на Комисията (например във връзка с 
характеристиките или размера на определени видове предприятия) въз 
основа на данъчни отчети. Всяко плащане, надвишаващо окончателния 
размер на помощта, се възстановява; 

г. Общият размер на помощта не надвишава 10 милиона евро на предприятие. 
Помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни 
средства, данъчни и платежни предимства или други форми, като например 
подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми и собствен капитал, 
при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля 
общия праг от 10 милиона EUR на предприятие; всички използвани 
стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с 
данъци или други такси; 

д. Помощта по тази мярка не се кумулира с друга помощ за същите допустими 
разходи; 

е. Помощ не може да бъде предоставяна на предприятия, които вече са били в 
затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово 
освобождаване78) към 31 декември 2019 г. Чрез дерогация от посоченото по-
горе, помощ може да се предоставя на микро- или малки предприятия (по 
смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), 
които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при 
условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност 
съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване79 или 
помощ за преструктуриране80; 

                                                             

77 Еднократните загуби от обезценка на активи не се включват в изчисляването на загубите по тази 
разпоредба. 
78 Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 
107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). 
79 Или, ако са получили помощ за оздравяване, към момента на предоставянето на помощта съгласно 
настоящото съобщение те са възстановили заема или са прекратили гаранцията. 
80 Или, ако са получили помощ за преструктуриране, към момента на предоставяне на помощта 
съгласно настоящото съобщение те вече не са обект на план за преструктуриране. 
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4. НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ 

88. Освен за помощ, предоставена в съответствие с раздели 3.9, 3.10 и 3.11, 
държавите членки трябва да публикуват съответна информация за всяка 
индивидуална помощ, предоставена съгласно настоящото съобщение, в размер 
над 100 000 EUR81 и над 10 000 EUR82 в сектора на първичното селско 
стопанство и рибарството, на подробния уебсайт за държавните помощи или 
ИТ инструмента на Комисията83 в срок от 12 месеца от момента на 
предоставянето ѝ. Държавите членки трябва да публикуват съответната 
информация84 за всяка индивидуална мярка за рекапитализация, предоставена 
съгласно раздел 3.11, на подробния уебсайт за държавните помощи или ИТ 
инструмента на Комисията в срок от 3 месеца от момента на 
рекапитализацията. Номиналната стойност на рекапитализацията се включва 
за всеки бенефициер. 

89. Държавите членки трябва да представят годишни доклади на Комисията85. 

90. До 31 декември 2021 г. държавите членки трябва да предоставят на Комисията 
списък с въведените мерки въз основа на одобрени по настоящото съобщение схеми. 

91. Държавите членки трябва да гарантират съхранението на подробна документация 
за предоставянето на помощта, предвидена в настоящото съобщение. Тази 
документация, която трябва да съдържа цялата информация, необходима, за се 
установи дали са спазени необходимите условия, трябва да се съхранява за срок от 
10 години от отпускането на помощта и, при поискване, да се предоставя на 
Комисията.  

92. Комисията може да поиска допълнителна информация по отношение на 
отпуснатата помощ, за да провери дали са спазени условията от нейното решение 
за одобрение на мярката за помощ. 

                                                             

81 Т.е. информацията, изисквана в приложение III към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 
17 юни 2014 г. и приложение III към Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията. В случай на подлежащи 
на възстановяване аванси, гаранции, заеми, подчинени заеми и други форми на помощ номиналната 
стойност на базисния инструмент се добавя за всеки бенефициер. За данъчни и платежни предимства 
размерът на индивидуалната помощ може да бъде посочен в диапазони. 
82 Т.е. информацията, изисквана в приложение III към Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията и 
приложение III към Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. В случай на 
подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми, подчинени заеми и други форми на помощ 
номиналната стойност на базисния инструмент се добавя за всеки бенефициер. За данъчни и платежни 
предимства размерът на индивидуалната помощ може да бъде посочен в диапазони. 
83 Функцията за публично търсене в базата данни за прозрачност на държавните помощи дава достъп 
до данни за отпускането на индивидуални държавни помощи, предоставени от държавите членки, в 
съответствие с европейските изисквания за прозрачност на държавната помощ, и може да бъде 
намерена на адрес https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en. 
84 Т.е. информацията, изисквана в приложение III към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 
17 юни 2014 г. и приложение III към Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията и приложение III към 
Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. 
85 ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1—134. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

93. Имайки предвид икономическото въздействие от разпространението на COVID-
19, за което бе необходимо незабавно действие, Комисията прилага настоящото 
съобщение от 19 март 2020 г. Настоящото съобщение е оправдано от 
сегашните изключителни обстоятелства и няма да се прилага след 31 декември 
2021 г. Комисията ще преразгледа всички раздели на настоящото съобщение 
преди 31 декември 2021 г. въз основа на важни съображения, свързани с 
икономиката или конкуренцията. Ако е полезно, Комисията може също да 
предостави допълнителни пояснения относно подхода си към конкретни въпроси. 

94. Комисията прилага разпоредбите на настоящото съобщение за всички съответни 
мерки, за които е получила уведомление, считано от 19 март 2020 г., дори ако 
уведомленията за мерките са получени преди тази дата. 

95. В съответствие с известието на Комисията за определяне на приложимите правила 
при оценка на незаконосъобразната държавна помощ86, Комисията прилага 
следното по отношение на помощ, за която не е получила уведомление: 

a. настоящото съобщение, ако помощта е отпусната след 1 февруари 2020 г.; 

б. приложимите правила, когато помощта е отпусната във всички останали 
случаи. 

96. В тясно сътрудничество със засегнатите държави членки Комисията гарантира 
бързото приемане на решения след ясно и пълно уведомяване за мерките, 
разгледани в настоящото съобщение. Държавите членки следва да съобщят на 
Комисията за своите намерения и да я уведомят възможно най-рано и 
изчерпателно за плановете си да въведат такива мерки. Комисията ще предостави 
насоки и помощ на държавите членки в този процес. 
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