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ОТНОСНО:  Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Карта на 

регионалните помощи на Република България за периода 2022-2027 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 и чл. 7, ал. 2, т. 7 от Закона за държавните помощи внасям в Министерския съвет за 

разглеждане и приемане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Карта на 

регионалните помощи на Република България за периода 2022-2027 г. 

През 2013 г. Република България нотифицира пред Европейската комисия (ЕК) проект на Карта 

на регионалните помощи за периода 2014-2020. Картата бе одобрена от Комисията с решение по 

случай  SA.38667 (2014/N), № C(2014) 4093 от 25.06.2014 г. с период на валидност до 31.12.2020 г. С 

оглед удължаването действието на Насоките за регионална помощ за периода 2014-2020 г. с една 

година, Република България предприе удължаване срока на действие на картата до 31.12.2021 г., 

което бе одобрено с Решение SA.58526 (2020/N), № С(2020)6437 от 5.10.2020 г.   

На национално ниво действащата регионална карта е одобрена с Решение на Министерския съвет 

№ 199 от 2014 г., а удължаването на срока на нейното прилагане до 31 декември 2021 г. - с Решение 

№ 594 на Министерския съвет от 2020 г.  

Новите Насоки за регионална държавна помощ на Европейската комисия (2021/C 153/01) 

(Насоките) ще се прилагат за помощи, предоставени след 1 януари 2022 г. Новите регионални карти, 

изготвени съобразно тези Насоки, ще се прилагат от 1 януари 2022 г. до 31.12.2027 г., като в отговор 

на икономическите затруднения, породени от пандемията от COVID-19 и невъзможността с 

достатъчна степен на сигуност да се прогнозира въздействието на пандемията в средносрочен и 

дългосрочен план, и да се узнае кои региони ще бъдат особено засегнати, ЕК планира да извърши 

средносрочен преглед на картите на регионалните помощи през 2023 г.. При този преглед ще се 

вземат предвид последните налични статистически данни.  

Целта на новата Карта на регионалните помощи на Република България, приложима за периода 

1 януари 2022 г. – 31 декември 2027  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, букви „а” и „в“ от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това са регионите, в които 

държавите членки могат да предоставят помощи, свързани с регионално развитие, съобразно 

критериите в Насоките на ЕК.  

Приложимият основен таван на помощите е 50 % от брутния еквивалент на помощта за петте 

района на планиране и 15 % за Югозападния район.  

Заниженият интензитет за Югозападния район произтича от прилагането на раздел 7.4 на 

насоките, които налагат равнище на интензитет, приложим към целия регион от ниво NUTS-II и на 

БВП в регион югозападен, основаващ се на по-високото икономическо развитие на София-град.  

Предвидени са и бонуси, като възможности за увеличение на интензитетите до максимално 

приложимите за конкретни региони на ниво NUTS III, според разпоредбите на Насоките.  

Абсолютният максимум е до 75%, защото насоките изискват самофинансиране на 

инвестиционната помощ от поне 25% .  

Предлаганите структура, размер и увеличения на интензитетите са съобразно типа на региона, а 

именно: интензитет на помощ за периода 2022—2027 г. за региони от тип „а“ (всички без 

Югозападен) и за периодите 2022—2024 г. и 2025—2027 г. като се посочат увеличенията на 

интензитета на помощ в съответствие с Насоките, за или за бившия региони от тип „а“, но вече регион 

от тип „в“ (Югозападен). 

Приемането на Карта на регионалните помощи на Република България, приложима за периода 1 

януари 2022 г. – 31 декември 2027  г. е от съществено значение за публичните органи предоставящи 

финансиране на предприятия, в т.ч. за привличане на нови инвеститори, за управляващите органи на 

оперативните програми, за проектите в рамките на  Плана за възстановяване и устойчивост, на 

програмните оператори на донорските програми, за прилагане на данъчни облекчения и т.н. 

Самата Карта не е основание за предоставяне на помощ или за одобряване на такава, тя цели да 

идентифицира регионите и интензитетите, приложими за всеки регион, съобразно условията, 

дефинирани от ЕК. В практически план картата се използва от администраторите на държавна помощ, 

в лицето на финансиращите органи, при разработване на схеми за държавна помощ и/или ad hoc 

мерки за помощ.  

Без наличието на одобрена и действаща Карта на регионалните помощи на Република България, 

приложима за периода 1 януари 2022 г. – 31 декември 2027 г., предоставянето на средства по линия 

на национално финансиране, 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 на Република България, приложима за периода 1 януари 2022 г. – 31 декември 

2027 г. и се възлага последващото уведомяване на Европейската комисия за одобрение от нейна 

страна, съобразно процедурните правила в областта на държавните помощи. 

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. 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.  

С проекта 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 в рамките на Работна група 6 по 

реда на Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз, 

по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация и са публикувани за обществени консултации на интернет страницата на 

министерството и на Портала за обществени консултации. 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 Решение на Министерския съвет за одобряване на Карта на регионалните помощи 

на Република България за периода 2022-2027 г. с Приложение  

2. Съобщение за средствата за масово осведомяване 

3. Финансова обосновка 

4. Становище на Работна група 6 

5. Справка за отразените становища в хода на общественото обсъждане и по чл. 32 от УПМСНА 

и самите становища 

 

       

МИНИСТЪР: 

         /АСЕН ВАСИЛЕВ/ 

 

 


