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1. ПАНДЕМИЯТА COVID-19, НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА И 

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВРЕМЕННИ МЕРКИ  

1.1. Пандемията COVID-19 и нейното влияние върху икономиката 

1. Пандемията COVID-19 е жестока заплаха за общественото здраве на гражданите и 

обществата, засягаща всички държави-членки на ЕС. Също така, тя е огромен удар 

за глобалната икономика, както и за икономиките на ЕС, поради което  

координираната икономическа реакция на страните-членки и институции на ЕС е 

жизнено важна, за да се намалят негативните последствия за икономиката на ЕС.    

2. Този удар засяга икономиката чрез различни канали. Доставките понасят удар, 

поради нарушаването на веригите на доставки; инвестиционните планове понасят 

негативния ефект на несигурността, както и и затруднения с ликвидността на 
начинанията.   

3. Мерките за ограничаване на разпространението на вируса, приети от държавите-

членки, като мерки за социално дистанциране, ограничения на пътуванията, 

карантини и изолация, имат за цел да гарантират ограничаване и съкращаване на 

пандемията. Тези мерки имат непосредствено влияние както върху търсенето, така 

и върху предлагането, и засягат компании и служители, особено в областта на 

здравеопазването, туризма, културата, търговията на дребно, и транспорта. Извън 

непосредственото въздействие върху мобилността и търговията, пандемията от 

COVID-19 все повече и повече засяга фирми от всички сектори, малки, средни и 

големи предприятия. Негативно се отразява на световните финансови пазари, 

особено по отношение на ликвидността. Тези последствия не могат да се ограничат 

до една единствена държава-членка, и ще имат изключително отрицателен ефект 

върху икономиката на ЕС като цяло.   

4. В извънредните обстоятелства, създадени от пандемията COVID-19, фирми от 
всякакъв вид могат да се изправят пред огромна липса на ликвидност. 

Платежоспособни и по-малко платежоспособни предприятия ще се сбълсакт до 

еднаква степен с внезапен недостиг и дори липса на ликвидност. МСП са 

изключително изложени на риск. Това, от своя страна, може да повлияе сериозно 

на икономическото положение на много стабилни предприятия и техните 
служители в кратко- и средносрочен план, и ще има и дългосрочни последствия, 

застрашаващи тяхното оцеляване.   

5. Банките и другите официални финансови посредници трябва да играят ключова 

роля в справянето с последствията от пандемията COVID-19 като поддържат 
приток на кредити към икономиката. Ако капиталовите потоци бъдат ограничени, 

икономическата активност претърпи рязък спад, докато фирмите ще се затруднят 

да плащат на своите служители и доставчици. На този фон е важно държавите-

членки да предприемат мерки, за да насърчат кредитните институции и други 

финансови посредници да продължат да изпълняват ролята си и продължат да 

оказват подкрепа на икономическата дейност в ЕС.   

6. Помощ, отпусната от страните-членки по Член 107(3)(b) ДФЕС по това съобщение 

до фирмите, канализирана чрез банките като финансови посредници, пряко 

облагодетелства тези фирми и организации. Тази помощ не е с цел да запази или 

възстанови жизнеспособността, ликвидността или платежоспособността на 

банките. Аналогично, помощ, отпусната от страни-членки до банките по Член  

107(2)(b) ДФЕС, за компенсиране на преките щети, понесени в резултат на COVID-
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191, няма за цел да запази или възстанови жизнеспособността, ликвидността или 

платежоспособността на една институция или юридическо лице. В резултат, такава 

помощ не би била квалифицирана като извънредна обществена финансова помощ 

съгласно Директива  2014/59/ЕС на Европейския Парламент и Съвета (BRRD)2 

нито по Регламент 806/2014 на Европейския Парламент и Съвета (Регламент 

ЕМП)3 и също не би била оценена съгласно правилата за държавна помощ4, 

приложими в банковия сектор5.  

7. Ако поради пандемията COVID-19 банките биха имали нужда от пряка помощ под 

формата на рекапитализация на ликвидността или мярка за обезценените активи, 

трябва да се прецени дали дадена мярка отговаря на условията на Чл. 32(4)(d) (i), 

(ii) или (iii) на ДВОБ. Където последните условия са изпълнени, банката, 

получаваща такава помощ, не би била преценена за фалирала и с вероятност да 
фалира. Доколкото такива мерки са насочени за решаване на проблеми, свъзрани с 

пандемията, те биха квалифицирани по т.45 от 2013 Съобщение за банките6, в 

което е описано изключение от изискването за споделяне на тежестта от 
акционерите и подчинените кредитори.   

8. Предприятията не само че може да бъдат изправени пред недостатъчна 

ликвидност, но може и да понесат значителни щети в резултат на пандемията 
COVID-19. Изключителното естество на пандемията COVID-19 означава, че тези 

щети не може да бъдат предвидени, са от значителен мащаб и следователно 

поставят предприятията в условия, които рязко се различават от пазарните 
условия, в които обикновено извършват дейността си. Дори и стабилни 

предприятия, подготвени за обичайните рискове на дейността, могат да изпитат 
сериозни затруднения при тези извънредни обстоятелства, до степен, която би 

подкопала тяхната жизнеспособност.   

9. Пандемията COVID-19 представлява риск от сериозен регрес, засягащ цялата 

икономика на ЕС, нанасящ удар на фирми, работни места и домакинства. 

Необходима е изключително целенасочена обществена подкрепа, така че да се 

гарантира наличието на достатъчна ликвидност на пазарите, за да се контрират 
щетите, нанесени върху стабилните предприятия, и да се запази непрекъснатостта 

                                                      

1 Такава помощ трябва да бъде обявена от страните-членки, и Комисията ще я оцени, съгласно Чл.107(2)(b) ДФЕС. 
2 OJ L 173, 12.6.2014, p. 190–348. 
3 OJ L 225, 30.7.2014, Article 3 (1)(29) на РЕПМ. 
4 Съобщения за рекапитализация на финансовите институции в настоящата финансова криза: ограничаване на помощта до 

минималната необходима, и предпазни механизми срещу неправомерно нарушаване на конкуренцията („съобщение за 

рекапитализацията“) (OJ C 10, 15.1.2009, p. 2), Съобщение от Комисията за третиране на обезценени активи във финансовия 

сектор на общността („съобщение за обезценените активи“) (OJ C 72, 26.3.2009, p. 1), Съобщения за възвръщане към 

жизнеспособност и оценка на мерките за преструктуриране във финансовия сектор в настоящата криза съгласно правилата за 

държавна помощ („съобщение за преструктурирането“)  (OJ C 195, 19.8.2009, p. 9), Съобщение на комисията за прилагането, от 
01 януари 2011, на правилата за държавна помощ за мерки за подкрепа в полза на финансовите институции в контекст на 

финансова криза  ("2010 Съобщение за удължаване") (OJ C 329, 7.12.2010, p. 7), Съобщение от комисията за прилагането, от 01 

януари 2011, на правилата за държавна помощ за мерки за подкрепа в полза на финансовите институции в контекст на 

финансова криза  ("2011 Съобщение за удължаване") (OJ C 356, 6.12.2011, p. 7), Съобщение от комисията за прилагане, считано 

от 01 август 2013, на  правилата за държавна помощ за мерки за подкрепа в полза на банките в контекст на финансова криза  

("2013 Съобщение за банките") (OJ C 216, 30.7.2013, p. 1). 
5 Всички мерки в подкрепа на кредитни или други финансови институции, съставляващи държавна помощ по смисъла на  Чл. 

107(1) ДФЕС, които са извън настоящето съобщение, или не са включени в Чл.107(2)(b) ДФЕС, трябва да бъдат съобщени на 

Комисията, и ще бъдат оценени  съгласно правилата за държавна помощ, приложими за банковия сектор.   
6 Съобщение от Комисията за прилагане, считано от 01 август 2013, на правила за държавна помощ, за мерки в 

подкрепа на банките в контекст на финансова криза, OJ C 216, 30.7.2013, p. 1–15. 
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на икономическата активност по време на и след пандемията COVID-19. Предвид 

ограничеността на бюджета на ЕС, основната реакция трябва да дойде от 
националните бюджети на страните-членки. Правилата за държавна помощ на ЕС 

дават възможност на страните-членки да предприемат бързи и ефективни действия, 

за да подкрепят гражданите си и предприятията, в частност МСП, изправени пред 

икономически затруднения поради пандемията COVID-19. 

1.2. Необходимост за тясна европейска координация на националните мерки за помощ 

10. Целевото и пропорционално прилагане на контролния механизъм на държавната 

помощ в ЕС гарантира, че националните мерки за подкрепа са ефективни в 

подпомагане на засегнатите предприятия по време на пандемията COVID-19, както 

и че ще им помогнат да се изправят на крака след настоящата ситуация, имайки 

предвид важността на спазване на зелените и дигиталните „туининг“ операции, в 

съответствие с целите на ЕС. Аналогично, контролният механизъм на държавните 
помощи в ЕС гарантира, че вътрешният пазар на ЕС няма да бъде фрагментиран, и 

че нивата ще останат незасегнати. Интегритета на вътрешния пазар също трябва да 

доведе до по-бързо възстановяване. Също така, ще се избегнат вредните 
надпревари за субсидии, в които страни-членки с по-дълбоки джобове могат да си 

позволят по-големи разходи от своите съседи, което е в ущърб на сближаването в 

рамките на ЕС.   

1.3. Необходимостта от съответни мерки за държавна помощ 

11. В общото усилие на страните-членки да се справят с влиянието и последствията на 

пандемията върху икономиките си, настоящето Съобщение описва възможностите, 
които страните-членки имат съгласно правилата на ЕС, за да гарантират 

ликвидност и достъп до финанси на предприятията, особено на МСП, които са 

изправени пред внезапен недостиг през този период, за да им се даде възможност 
да се възстановят от сегашната ситуация.    

12. В Съобщението за координирана икономическа реакция на пандемията от 13 март 

20207, Комисията излага различните опции, които имат страните-членки извън 

обхвата на контролния механизъм за държавна помощ в ЕС, и които могат да 

използват без участието на Комисията. Включени са мерки, приложими за всички 

предприятия, касаещи субсидиране на заплати, замразяване на заплащане на 

корпоративен данък и ДДС или социални осигуровки, или финансова помощ 

директно на потребителите за отменени услуги или билети, които не са 

възстановени от съответните оператори.   

13. Страните-членки също могат да разработят мерки за подкрепа, които са в 

съответствие с Общия регбамент за групово освобождаване8, без участието на 

Комисията.   

14. В допълнение, съгласно 107(3)(c) ДФЕС и както допълнително е посочено в 

Насоките за държавни помощи за спасение и преструктуриране, страна-членка 

може да уведоми Комисията за схеми за помощ, които да отговорят на острите 

нужди от ликвидност и да подпомогнат предприятия, изправени пред финансови 

                                                      
7 Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Европейския Съвет, Съвета, Европейската централна банка, 

Европейската инвестиционна банка и Еврогруп за координирана икономическа реакция на пандемията COVID-19, COM(2020) 

112 финална версия от 13.03.2020. 
8 Регламент на Комисията (EС) No 651/2014 от 17 юни 2014, с който определени категории помощи се обявяват за съвместими с 

вътрешния пазар при прилагане на Член 107 и член 108 от ДФЕС, OJ L 187 of 26.6.2014, p. 1. 
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затруднения, дължащи се на или влошени поради пандемията СОVID-199. 

15. В допълнение, съгласно Член 107(2)(b) ДФЕС, страните-членки могат също да 

компенсират предприятия в сектори, особено засегнати от пандемията (напр., 

транспорт, туризъм, култура, хотелиерство и търговия на дребно) и/или 

организатори на отменени събития, за щетите, понесени поради и пряко свързани с 
пандемията. Страните-членки могад да уведомят Комисията за такива мерки за 
пряка компенсация за щети, и Комисията ще ги оцени директно по Член  107(2)(b) 

ДФЕС10. Принципът ‘един път – последен път’11 на Насоките за спасяване и 

преструктуриране не обхваща помощи, които Комисията обяви за съвместими по 

Член 107(2)(b) ДФЕС, тъй като вторият вид помощи не съставлява „помощ за спасение, 

помощ за преструктуриране или помощ за временно преструктуриране” по смисъла на 
Член 71 от Насоките за спасяване и преструктуриране. Следователно, страните-членки 

могат да предоставят компенсации по Член 107(2)(b) ДФЕС за щети, пряко причинени от 
пандемията COVID-19 на предприятия, които са получили помощ по Насоките за 
спасяване и преструктуриране. 

16. В допълнение към горепосочените възможности, в това Съобщение Комисията 

излага допълнителни временни мерки за държавна помощ, които счита за 
съвместими с Член 107 (3)(b) ДФЕС, които могат да бъдат одобрени много бързо с 

уведомление от съответните страни-членки. В допълнение, уведомлението за 
алтернативни подходи – както плановете за помощ, така и индивидуалните мерки – 

остават възможни. Целта на това Съобщение е да изложи рамка, която позволява 
на страните-членки да се справят със затрудненията, които предприятията 

изпитват в момента, като същевременно поддържат целостта на вътрешния пазар 

на ЕС и гарантират условия на равнопоставеност.   

2. ПРИЛОЖИМОСТ НА ЧЛЕН 107(3)(B) НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

17. По силата на Член 107(3)(b) ДФЕС, Комисията може да обяви за съвместима с 

вътрешния пазар помощ, „която да отстрани сериозните смущения в икономиката 
на дадена страна-членка“. В този контекст, съдилищата на Съвета постановиха, че 
смущенията могат да засягат цялата или важна част от икономиката на съответната 

страна-членка, а не само един от нейните региони или части от територията. Това, 

още повече, е в съответствие с необходимостта да се направи стриктно тълкуване 

на някои от извънредните разпоредби, като Член 107(3)(b) ДФЕС12. Тази 

интерпретация се прилага постоянно от Комисията при взимане на решения.13  

18. Предвид че пандемията COVID-19 засяга всички държави-членки на ЕС, и че 

                                                      
9 Насоки за държавните помощи за спасяване и преструктуриране на затруднени нефинансови предприятия, OJ C 249, 

31.7.2014, p.1. Комисията оторизира различни схеми/планове в девет различни страни-членки. 
10 Вижте например, Решение на комисията SA. 56685, Дания – план за компенсиране при отмяна на събития поради 

COVID-19, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf. 
11 Вижте част 3.6.1 на Насоките за спасяване и преструктуриране. 
12 Обединени дела T-132/96 и T-143/96 Файщаат Захсен, Фолксваген АГ и Фолксваген Захсен ГмбХ с/у Комисията, 

ECLI:EU:T:1999:326, параграф 167. 
13 Решение на Комисията 98/490/EC по случай C 47/96 Crédit Lyonnais (OJ L 221, 8.8.1998, p. 28), т. 10.1; Решение на 

Комисията 05/345/EC по случай C 28/02 Bankgesellschaft Berlin (OJ L 116, 4.5.2005, p. 1), т. 153 et seq.; и Решение на 
Комисията 2008/263/EC по случай C 50/06 BAWAG (OJ L 83, 26.3.2008, p. 7), т.166. Вижте Решение на Комисията по 

случай NN 70/07 Northern Rock (OJ C 43, 16.2.2008, p. 1), Решение на Комисията по случай NN 25/08 Помощ за 
спасение на Risikoabschirmung WestLB (OJ C 189, 26.7.2008, p. 3) и Решение на Комисията от 04 юни 2008 за 

държавна помощ С 9/08 SachsenLB (OJ L 104, 24.4.2009, p. 34), и Решение на Комисията от 06 юни 2017 по случай 

.SA.32544 (2011/C) Преструктуриране на TRAINOSE S.A (OJ L 186, 24.7.2018, p.25). 
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мерките за ограничаване на разпространението, предприети от държавите-членки 

засягат предприятия, Комисията счита, че държавна помощ е основателна и може 

да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар съгласно Член 107(3)(b) ДФЕС, 

за ограничен период от време, за да се компенсира недостига от ликвидност, 

изпитван от предприятията, и да се гарантира, че затрудненията, причинени от 

COVID-19 няма да компрометират тяхната жизнеспособност, особено на МСП.  

19. В това Съобщение, Комисията излага условията за съвместимост, които ще 

прилага по принцип спрямо помощите, дадени от страните-членки по Член 

107(3)(b) ДФЕС. Следователно, държавите-членки трябва да покажат, че мерките 

за държавна помощ, за които са уведомили Комисията по настоящето Съобщение, 

са необходими, подходящи и пропорционални, за да компенсират сериозното 

смущение в икономиката на съответната държава-членка, и че всички условия на 

това Съобщение са напълно спазени.   
 

20. Помощи, дадени по силата на тази клауза 3.1, могат да бъдат в съчетание или с 

помощ по клауза 3.2 или 3.3, и с помощ, дадена по клауза 3.5 на настоящето 

Съобщение.14  

3. ВРЕМЕННИ МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ 

3.1. Помощ от преки грантове, изплатими аванси или данъчни облекчения 

21. Извън съществуващите възможности по Член 107(3)(c) ДФЕС, сумата на 

временната държавна помощ на предприятия, изпитващи внезапен недостиг или 

дори липса на ликвидност, може да бъде подходящо, необходимо и целево 

решение в настоящите обстоятелства.   

22. Комисията ще счете такава държавна помощ за съвместима с вътрешния пазар, 

съгласно Член 107(3)(b) ДФЕС, ако бъдат спазени следните условия (конкретните 
разпоредби за първичните сектори: селско стопанство, рибарство и аквакултура, са 

изложени в т.23):  

a. Помощта не надвишава EUR 800 000 за предприятие под формата на преки 

грантове, възстановяеми аванси, облекчения на данъци или плащания; всички 

използвани числа трябва да са бруто, тоест преди удържане на данък или 

друга такса;   

b. Помощта се отпуска на базата на план/програма с изчислен бюджет;   

c. Помощта може да бъде отпусната на предприятия, които не са били в 

затруднения (по смиъла на Общия регламент за груповото освобождаване)15 

на 31 декември 2019; може да бъде отпусната на предприятия, които не са в 

затруднено положение и/или не са били в затруднено положение на 31 

декември 2019, но които са изправени пред затруднения или са в затруднено 

положение след тази дата, в резултат на пандемията COVID-19; 

d. Помощта е отпусната не по-късно от 31 декември 202016;  

                                                      
14 Временните мерки за помощ, предвидени в това Съобщение, могат да бъдат съчетани с помощ, която попада в обхвата на 

Регламента de minimis, OJ L 352, 24.12.2013. 
15 Както е определено в Член 2 (18) на Регламент на Комисията (EС) No 651/2014 от 17 юни 2014, с който определени категории 

помощ се обявяват за съвместими с вътрешния пазар при прилагане на Член 107 и 108 на Договора, OJ L 187 of 26.6.2014, p. 1. 
16 Ако помощта е предоставена под формата на данъчни облекчения, този срок не е приложим, и помощта се счита 

за отпусната когато е срока за подаване на данъчните декларации за 2020. 
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e. Помощта, отпусната на предприятия, работещи в областта на обработка и 

продажба на селскостопански продукти17 зависи от това да не е частично или 

напълно предадена на основните производители, и не е фиксирана на базата на 

цената или количеството продукти, закупени от основните производители или 

предложена на пазара от въпросните предприятия.   

23. Чрез дерогация от точка 22, следните специфични условия се прилагат за 

секторите – селско стопанство, рибарство и аквакултура:   
 

a. Помощта не надвишава EUR 120 000 на предприятие, работещо в секторите 
рибарство и аквакултура18или EUR 100 000 на предприятие, работещо в 

първичното производство на селскостопански продукти19; всички използвани 

цифри /суми/ трябва да са бруто, тоест преди удържане на данъци или други 

такси;   

b. Помощта на предприятия, заети с първично производство на селскостопанска 
продукция, не трябва да бъде определена на базата на цените или 

количеството продукти на пазара;   

c. Помощта на предприятия, работещи в областта на рибарството и 

аквакултурата, не засяга нито една от категориите помощ, посочени в Член 1, 

ал. (1) (a) to (k), на Регламент на Комисията (EС) No 717/201420; 

d. Когато дадено предприятие работи в няколко сектора, за които се прилагат 
различни максимални суми, в съответствие с т.22.a и 23(a), съответната 

държава-членка гарантира, по съответни начини, като отделяне на сметки, че 

за за всяка от тези дейности е спазен съответния таван, и че най-високата обща 

сума не е надвишена;   

e. Прилагат се всички други условия по ал.2221. 21 

3.2. Помощ под формата на гаранции за заеми 

24. За да се осигури достъп до ликвидност на предприятията, изправени пред внезапен 

недостиг, обществените гаранции по заеми за ограничен период и ограничена сума 

може да бъдат подходящо, необходимо и целенасочено решение в настоящите 
обстоятелства.   

25. Комисията ще определи такава държавна помощ под формата на нови обществени 

                                                                                                                                                                                                         
 
17 Както е определено в Член 2(6) и Член 2(7) на Регламент на Комисията (EC) No 702/2014 от 25 юни 2014, в който 

определени категории помощи за селското стопанство и лесничейството, и селските региони, се обявяват за 

съвместими с вътрешния пазар при прилагане на Член 107 и 108 на Договора за функционирането на Европейския 

Съюз, OJ L 193, 1.7.2014, p. 1. 

18 Продуктите, включени в Анекс I на Регламент No 1379/2013 на Европейския Парламент и Съвета от 11 декември 

2013 за общата организация на пазарите за рибни и аквакултурни продукти, за изменение на Регламенти на Съвета  

(EК) No 1184/2006 и (EК) No 1224/2009 и отменящ Регламент на Съвета (EК) No 104/2000, OJ L 354, 28.12.2013, p. 1. 
19 Всички продукти, включени в Анекс I към ДФЕС, с изключение на продукти от рибарския и аквакултурен сектор, cf. 

предходна бележка 18. 
20 Регламент на Комисията (EК) No (EU) No 717/2014 от 27 юни 2014 за прилагането на Членове 107 и 108 от ДФЕС по 

отношение на помощи de minimis в секторите рибарство и аквакултура, OJ L 90, 28.6.2014, стр. 45. 
21 Препратката към дефиницията на „предприятие в затруднение“, спомената в т.22 (c) и бележки 15 и 30, трябва да 

се приема като отнасяща се до дефинициите, дадени в Член 2(14) на Регламент (EС) No 702/2014 и Член 3(5) на 

Регламент 1388/2014 съответно. 
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гаранции по заеми/кредити за съвместима с вътрешния пазар на базата на Член 

107(3)(b) ДФЕС, при условие че: 

a. Гаранционните премии са определени на минимални нива, както следва: 
 

Вид получател Марж на кредитния 

риск за заем с падеж 

от 1 година 

Марж на кредитния 
риск за заем с падеж 
от 2-3 години 

Марж на кредитния 
риск за заем с падеж 
от 4-6 години 

МСП 25bps 50bps 100bps 

Големи предприятия 50bps 100bps 200bps 

 
b. Като алтернатива, държавите-членки могат да обявят планове/програми, 

използвайки горната таблица като основа, но в които падежа, цената и 

гаранционното покритие да са различни (напр. по-ниско гаранционно 

покритие, компенсирано от по-дълъг срок на падеж);  

c. Гаранцията се отпуска най-късно до 31 декември 2020; 

 
d. За заеми с падеж след 31 декември 2020, сумата на главницата по заема не 

надвишава:   

i. Удвоената обща годишна стойност на заплатите на бенефициера 

(включително социални осигуровки, както и разходи за персонал, 

работещ на обекта на предприятието, но формално на щат при 

подизпълнителите) за 2019, или за последната налична година. В случай 

на предприятия, учредени след 01 януари 2019, максималният заем не 

трябва да надвишава прогнозираната обща стойност на заплатите за 

първите две години на работа; или  

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

iii. Със съответна обосновка и на базата на декларираните от самия 

бенефициер нужди от ликвидност, сумата на заема може да бъде 

увеличена, за да покрие ликвидните нужди22 от момента на отпускане на 
заема за следващите 18 месеца за МСП и следващите 12 месеца за големи 

предприятия. 

e. За заеми с падеж до 31 декември 2020, сумата на главницата на заема може да 

е по-висока от посочената в 25(d) със съответна обосновка, и при условие, че 
помощта остава осигурена;  

f. Срокът на гаранцията се ограничава до максимум шест години и обществената 

гаранция не надвишава:   

i.  90% от главницата на заема, когато са понесени загуби пропорционално 

и при едни и същи условия, от кредитната институция и Държавата; или  

ii. 35% от главницата на заема, когато загуби първо се поемат от Държавата, 

и едва тогава от кредитните институции (напр., гаранции за първа загуба); 

и  

iii. В двата описани по-горе случая, когато размерът на заема намалява с 

                                                      
22 Ликвидният план може да включва както работен капитал, така и разходи за инвестиции.. 
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течение на времето, напр. защото заемът започва да се изплаща, 

гарантираната сума трябва да намалява пропорционално;  

g. Гаранцията може да е свързана и със заеми за инвестиционен, и за работен капитал;  

h. Гаранцията може да бъде отпусната на предприятия, които не са били в 

затруднения (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване23) на 
31 декември 2019; може да се отпусне на предприятия, които не са в 

затруднение и/или на предприятия, които не са били в затруднения на 31 

декември 2019, но са изправени пред затруднения след това, в резултат на 

пандемията COVID-19. 

3.3. Помощ под формата на субсидирана лихва по заеми 

26. За да се гарантира достъп до ликвидност на предприятия, изправени пред внезапен 

недостиг, субсидираните лихви за ограничен период и за определена сума на заема, 

могат да бъдат удачно, необходимо и целенасочено решение в сегашните 

обстоятелства. За същата основна главница на заем, не може да бъде 

отпускана/натрупвана помощ, отпускана по т.3.2 и 3.3.   

27. Комисията ще обмисли държавна помощ под формата на субсидии на обществени 

заеми, съвместима с вътрешния пазар на основание на Член 107(3)(b) ДФЕС, ако са 

изпълнени следните условия: 

a. Заемите могат да се отпускат при намалени лихви, които са най-малко равни 

на основния процент (1 год. IBOR или еквивалент, както е обявено от 

Комисията24), приложим на 01 януари 2020, плюс маржовете за кредитен риск, 

както е посочено в таблицата по-долу:  
 

Вид получател Марж на кредитния 

риск за заем с падеж 

от 1 година 

Марж на кредитния 
риск за заем с падеж 
от 2-3 години 

Марж на кредитния 
риск за заем с падеж 
от 4-6 години 

МСП 25bps25 50bps26 100bps 

Големи предприятия 50bps 100bps 200bps 

 

b. Като алтернатива, държавите-членки имат право да обявят програми, 

взимайки предвид горната таблица като основа,  но в които падежа, цената и 

гаранционното покритие да са различни (напр. по-ниско гаранционно 

покритие, компенсирано от по-дълъг срок на падеж); 

c. Договорите за заем се подписват до 31 декември 2020, най-късно, и са 
ограничени до максимум 6 години;   

                                                      
23 Както е определено в Член 2 (18) на Регламента на Комисията (EU) No 651/2014 от 17 юни 2014, в който 

определени категории помощ се обявяват за съвместими с вътрешния пазар при прилагане на Член 107 и 108 от 
ДФЕС, OJ L 187 of 26.6.2014, p. 1. 

24 Основните лихви, изчислени в съответствие със Съобщението за ревизия на метода на определяне на референтни 

и сконтирани лихвени проценти (OJ C 14, 19.01.2008, p.6.) и публикувани на уебсайта на ГД Конкуренция на 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 
25 Минимумът на всички лихвени проценти (основен процент плюс марж за кредитен риск) трябва да бъде най-малко 10bps per 

годишно. 
26 Минимумът на всички лихвени проценти (основен процент плюс марж за кредитен риск) трябва да бъде най-малко 10bps per 

годишно. 
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d. За заеми с падеж след 31 декември 2020, сумата на заема не надвишава:  

i. Удвоената обща годишна стойност на заплатите на бенефициера 

(включително социални осигуровки, както и разходи за персонал, 

работещ на обекта на предприятието, но формално на щат при 

подизпълнителите) за 2019, или за последната налична година. В случай 

на предприятия, учредени след 01 януари 2019, максималният заем не 

трябва да надвишава прогнозираната обща стойност на заплатите за 

първите две години на работа; или  

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

iii. Със съответна обосновка и на базата на декларираните от самия 

бенефициер нужди от ликвидност, сумата на заема може да бъде 

увеличена, за да покрие ликвидните нужди27 от момента на отпускане на 
заема за следващите 18 месеца за МСП и следващите 12 месеца за големи 

предприятия. 

e. За заеми с падеж до 31 декември 2020, сумата на главницата на заема може да 

е по-висока от определената по т.27(d) със съответна обосновка, и при 

условие, че пропорционалността на помощта остава гарантирана;   

f. Гаранцията може да е свързана и със заеми за инвестиционен, и за работен капитал;  

g. Гаранцията може да бъде отпусната на предприятия, които не са били в 

затруднения (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване28) на 
31 декември 2019; може да се отпусне на предприятия, които не са в 

затруднение и/или на предприятия, които не са били в затруднения на 31 

декември 2019, но са изправени пред затруднения след това, в резултат на 

пандемията COVID-19. 

3.4. Помощ под формата на гаранции и заеми, отпускани чрез кредитни или други 

финансови институции  

28. Помощ под формата на обществени гаранции и намалени лихвени проценти, 

съгласно т.3.2 и 3.3 на това Съобщение, може да бъде отпусната на предприятия, 

изправени пред внезапен недостиг на ликвидност, пряко или чрез кредитни 

институции и други финансови институции като финансови посредници. Във 

втория случай трябва да бъдат спазени изложените по-долу условия.   

29. Докато такава помощ е насочена директно към предприятия, изправени пред 

внезапен недостиг на ликвидност, а не кредитни или други финансови институции, 

тя може да съставлява непряко преимущество за тях. Въпреки всичко, целта на 

тази непряка помощ не е да се запази жизнеспособността, ликвидността и 

платежоспособността на кредитните институции. В резултат на това, Комисията 

счита, че такава помощ не трябва да се квалифицира като извънредна обществена 

финансова подкрепа по Член 2(1) No 28 ДВОБ и Член 3(1) No 29 РЕМОБ, и не 

трябва да се оценява по правилата за държавна помощ, приложими за банковия 

сектор29.  

                                                      
27 Нужната ликвидност може да включва и работен капитал, и разходи за инвестиции. 
28 Както е определено в Член 2 (18) на Регламента на Комисията (EU) No 651/2014 от 17 юни 2014, в който 

определени категории помощ се обявяват за съвместими с вътрешния пазар при прилагане на Член 107 и 108 от 
ДФЕС, OJ L 187 of 26.6.2014, p. 1. 
29 Вижте т.6 на тази Временна рамкова програма.. 
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30. Във всеки случай е удачно да се въведат определени предпазни механизми по 

отношение на евентуална непряка помощ в полза на кредитните или други 

финансови институции за ограничаване на неправомерно нарушение на 

конкуренцията.   

31. Кредитните или други финансови институции трябва, доколкото е възможно, да 

предадат преимуществата на обществените гаранции или субсидирани лихвени 

проценти по заемите на финалните бенефициери. Финансобият посредник трябва 

да може да демонстрира, че прилага механизъм, който гарантира, че 

преимуществата се предават, доколкото е възможно, на крайните бенефициери под 

формата на по-голям обем на финансиране, по-рисковани портфолиа, по-ниски 

изисквания за обезпечение, по-ниски гаранционни премии или по-ниски лихвени 

проценти. Когато съществува законово задължение да се удължи падежа на 

съществуващи заеми за МСП, не се начисляват гаранционни такси.  

3.5. Застраховане на краткосрочни експортни кредити 

32. Съобщението на Комисията за застраховането на краткосрочните експортни 

кредити30 („КЕК“) предвижда, че продаваемите рискове не могат да бъдат покрити 

от застраховка на експортни кредити с подкрепата на държавите-членки31.  В 

резултат на настоящата пандемия, не може да се изключи, че в определени страни 

покритието за продаваеми рискове може временно да не се предлага32.  

33. В този контекст, държавите-членки могат да демонстрират липсата на пазар чрез 
предоставяне на достатъчно доказателства за неналичността на покритие за риска 
на частния осигурителен пазар. Прилагане на изключения по отношение на 
непродаваемите рискове, предвидени в ал. 18(d) на КЕК, във всички случаи ще се 

счита за обосновано, ако: 

a. Голям, утвърден международен частен застраховател на експортни кредити и 

национален кредитен застраховател предоставят доказателства за 

неналичността на такова покритие; или  

b. Най-малко четири утвърдени износители в държавата-членка предоставят 

отказ на покритие от страна на застрахователи за конкретни операции.  

4. МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ 

34. Държавите-членки трябва да публикуват съответна информация33 за всяка отделна 
помощ, отпусната по това Съобщение, на обстоен уебсайт за държавна помощ в 

рамките на 12 месеца от момента на отпускане на помощта.  

35. Държавите-членки трябва да подават годишни отчетни доклади на Комисията34. 

                                                                                                                                                                                                         
 
30 OJ C 392, 19.12.2012, p.1-7 
31 Продаваемите рискове са търговски и политически рискове за обществените и не-обществените дебитори, 

установени в страни, включени в Анекса към КЕК, с максимален рисков период от по-малко от две години.   
32 Точка 4.2 на КЕК описва изключенията по дефиницията на продаваеми рискове за временно непродаваем риск, докато в т.4.3 

са изложени условията за осигуряване на покритие за временно непродаваеми рискове. Част 5 обяснява процедурните 

изисквания, в частност кога е необходимо уведомление, и какви подкрепящи документи се изискват.   
33 Референция към информацията, изисквана в Анекс III на Регламента на Комисията (EU) No. 651/2014 от 17 юни 

2014 и Анекс III на Регламент на Комисията (EU) No 702/2014 и Анекс III на Регламент на Комисията (EU) No 

1388/2014 от 16 декември 2014. 
34 OJ L 140, 30.4.2004, p. 1-134. 
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36. До 31 декември 2020, държавите-членки трябва да представят на Комисията 
списък от приложени мерки на базата на програми, одобрени в съответствие с това 

Съобщение.   

37. Държавите-членки трябва да гарантират поддържането на подробна документация 

за отпуснатата помощ, предвидена в настоящето Съобщение. Тази документация, 

която трябва да съдържа цялата необходима информация за установяване на 

спазването на изискваните условия, трябва да се поддържа най-малко 10 години от 
отпускане на помощта и да бъде представена на Комисията при поискване.  

38. Комисията може да изиска допълнителна информация относно отпуснатата помощ, 

за да провери дали са изпълнени условията за одобрение на мерките за помощ, 

изложени в решението на Комисията.   

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

39. Комисията прилага настоящето Съобщение от 19 март 2020, предвид 

икономическото влияние на пандемията COVID-19, което наложи незебевни 

действия. Това Съобщение е оправдано от настоящите извънредни обстоятелства, 

и няма да се прилага след 31 декември 2020. Комисията има право да го 

преразгледа преди тази дата, на основание на важна политика за конкуренцията 

или икономически съображения. Ако това е полезно, Комисията може също да 

предостави допълнителни разяснения на подхода си по определени въпроси.   
 

40. Комисията прилага разпоредбите на това Съобщение за всички релевантни 

оповестени мерки, считано от 19 март 2020, дори и ако мерките са били 

оповестени преди тази дата.   

41. В съответствие с уведомлението на Комисията за определяне на приложими 

правила за оценка на неправомерна държавна помощ35,  Комисията прилага 
следното по отношение на неоповестена помощ:  

a. Настоящето Съобщение, ако помощта е била отпусната след 01 февруари 2020;  

b. Приложимите правила, когато помощта е отпусната във всички други случаи.   

42. Комисията, в тясно сътрудничество със заинтересуваните държави-членки, 

гарантира бързото приемане на решения при ясно и пълно уведомление за мерките, 

предвидени в настоящето Съобщение. Страните-членки трябва да информират 
Комисията за своите планове за въвеждане на такива мерки възможно най-рано и 

най-пълно. Комисията ще даде насоки и окаже съдействие на страните-членки в 

този процес.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 OJ C 119, 22.5.2002, p. 22. 


