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ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Карта на
регионалните помощи за периода 2014-2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям в Министерския съвет за разглеждане и приемане проект на
Решение на Министерския съвет за одобряване на Карта на регионалните помощи за периода
2014-2020 г.
През 2006 г. Република България нотифицира пред Европейската комисия проект на Карта на
регионалните помощи за периода 2007-2013. Картата бе одобрена от Комисията на 24 януари 2007
г. с Решение № 1 от 2007 г. с цел да установи максимално допустимите интензитети при
предоставяне на държавна помощ за регионално развитие до 31 декември 2013 г.
На 23 юли 2013 г. Европейската комисия прие нови Насоки за регионална помощ за периода
2014-2020 г. Насоките ще се прилагат за помощи, предоставени след 1 юли 2014 г. Новите
регионални карти, изготвени съобразно тези насоки, ще се прилагат от 1 юли 2014 г. до 31
декември 2020 г. За да се избегне състояние на липса на нормативна уредба и прекъсването в
предоставянето на регионална помощ в първата половина на 2014 г., Европейската комисия
предвиди преходен период от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2014 г., за който държавните-членки
можеха да поискат удължаване на действащите си регионални карти. Република България се
възползва от тази възможност и изпрати до Комисията нотификация за удължаване на
регионалната си карта до 30 юни 2014 г. С Решение № 727 на Министерския съвет от 22 ноември
2013 г. бе одобрено удължаването на картата, одобрена и от Европейската комисия с номер
SA.37828 (2013/N) oт 17.12.2013 г.
Целта на новата регионална карта, която ще се прилага от 1 юли 2014 г., е да определи всички
региони на Република България от равнище NUTS-II като отговарящи на необходимите условия
по силата на дерогацията по чл. 107, ал. 3, буква „а” от Договора за функционирането на
Европейския съюз за целия период 2014-2020 г. Приложимият таван на помощите е 50 % от
брутния еквивалент на помощта за петте района на планиране и 25 % за Югозападния район, с
възможност за увеличение до 60 % (35 % за Югозападния район) от брутния еквивалент на
помощта за средните предприятия и 70 % (45 % за Югозападния район) за малките.
Заниженият интензитет за Югозападния район произтича от прилагането на параграф 172 от
Насоките за регионална помощ за периода 2014-2020, които налагат равнище на интензитет,

приложим към целия регион от ниво NUTS-II. В проекта на Регионална карта високият размер на
БВП за Югозападен регион от 74.3 % се основава на по-високото икономическо развитие на
София-град, като това води до намаляване на интензитета за областите в региона от 50 %
(максималният) на 25 %. Посоченото е потвърдено и с писмо на Европейската комисия COMP №
l08921 от 06.11.2013 г.
Както за всички държави-членки, картите, одобрени въз основа на новите Насоки за
регионална помощ за 2014 - 2020 г., се прилагат от 1 юли 2014 г. и изтичат на 31 декември 2020 г.
Приемането на Картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г. е от съществено
значение за Управляващите органи на оперативните програми, на които ще се даде възможност да
разработват схеми за регионална помощ за новия програмен период. Без наличието на одобрена и
действаща регионална карта за Република България, предоставянето на средства по оперативните
програми и от други източници се поставя под риск.
С предложения проект на Решение на Министерския съвет се одобрява новата Карта на
регионалните помощи, която ще действа в Република България за периода от 1 юли 2014 до
31.12.2020 г. и се възлага последващото уведомяване на Европейската комисия за одобрението й
от нейна страна, съобразно процедурните правила в областта на държавните помощи.
Проектът на решение не е свързан с разход на бюджетни средства. Изпълнението на
решението не налага промени по бюджетите на заинтересованите министерства и ведомства,
поради което към проекта на акт се прилага одобрена финансова обосновка съгласно приложение
№ 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
С проектът не се имплементират разпоредби на законодателството на Европейския съюз,
поради което не е изготвена справка за съответствие с европейското право.
Проектът на Решение и материалите към него са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като направените
бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация и в съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 7 и 8 от
Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз, предлагам Министерският съвет да приеме приложения проект на Решение на
Министерския съвет.ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Карта на регионалните помощи на Република България, приложима за периода
от 1 юли 2014 до 31 декември 2020 г (на български и на английски език).
2. Проект на Решение на Министерския съвет.
3. Проект на съобщение до средствата за масова информация.
4. Финансова обосновка.
5. Стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта.
6. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА.
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