
1 

 

 

 

 

 

У К А З А Н И Я 

за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи 

 

1. В т. 1 от Декларацията се попълват данните на декларатора и на предприятието, което той представлява в 
качеството си на управител, председател, пълномощник или друго, като към Декларацията се прилага съответният 
документ, удостоверяващ това му качество. 

2. Информацията по т. 4а от Декларацията може да бъде попълнена на база подаден годишен отчет за дейността на 
предприятието, съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката за година „Х-1“ (годината, предхождаща текущата).  

3. В т. 5 от Декларацията под основна дейност на предприятието се има предвид дейността, която генерира най-
голям дял от приходите му от продажби. 

4. В т. 6 от Декларацията се посочва конкретната дейност, за която се получава минималната помощ, като тази 
дейност може да е различна от основната дейност на предприятието по КИД-2008. 

5. Определянето на вида на предприятието в т. 7от Декларацията следва да се направи въз основа на данните за 
числеността на персонала и финансовите показатели съгласно чл. 2 – чл. 6 от Приложение І на Регламент (ЕС) № 
651/20141: 

 

Вид предприятие Численост на персонала Годишен оборот Общ годишен счетоводен баланс 

Микро По-малко от 10 души 
Не надвишава 3 911 660 лв.                  

(2 млн. евро) 

Не надвишава 3 911 660 лв.                     
(2 млн. евро) 

Малко По-малко от 50 души 
Не надвишава 19 558 300 лв.             

(10 млн. евро) 

Не надвишава 19 558 300 лв.                
(10 млн. евро) 

Средно По-малко от 250 души 
Не надвишава 97 791 500 лв.              

(50 млн. евро) 

Не надвишава 84 100 690 лв.                 
(43 млн. евро) 

Голямо Повече от 250 души 
Надвишава 97 791 500 лв.                    

(50 млн. евро) 

Надвишава 84 100 690 лв.                      
(43 млн. евро) 

  

 Данните, които се прилагат за определяне числеността на персонала и финансовите показатели, са онези, отнасящи 
се за последния отчетен период съгласно съставен годишен финансов отчет по реда на Закона за счетоводството.  

6. В т. 10 от Декларацията, при положителен отговор за наличие на обстоятелства по преобразуване - 
сливане/придобиване/разделяне (съгласно чл. 3, пар. 8 и пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013), се попълва и 
Декларация за преобразуването, която се разработва от администратора на помощ2. Същата следва да съдържа най-
малко следното: идентификация на лицата, участващи в преобразуването, размер на получените от тях минимални 
помощи в резултат на преобразуването и съгласно кой от регламентите за минимална помощ са получени. 

7. Получател/кандидат, който поддържа с друго/и предприятие/я поне един вид от посочените в чл. 2, пар. 2 от 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 взаимоотношения, трябва да декларира това обстоятелство в т. 11 от Декларацията и 
да посочи наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Чуждестранен идентификационен номер на предприятията, 
които образуват „едно и също предприятие“. Посочват се всички предприятия без значение дали са, или не са 
получатели на минимални помощи. 

8. В таблицата по т. 12 от Декларацията следва да посочите размера на всички минимални помощи, които 
получателят/кандидатът е получил за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“), 
включително минималните помощи, получени от него в резултат на преобразуване, както и получените 

                                                           
1  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния  пазар в 

приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/1 от 26.6.2014 г.) 
2  По смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи 
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минимални помощи за три последователни години от предприятията по т. 11 от Декларацията, които образуват 
„едно и също предприятие“. 

 При попълването на таблицата по т. 12 от Декларацията следва да имате предвид, че за целите на     Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013 датата на получаване на помощта не е датата на извършване на плащането. Съгласно чл. 3, пар. 4 от 
Регламент(ЕС) № 1407/2013, помощта de minims се смята за отпусната (получена) в момента на получаване на 
юридическото основание за това, съгласно приложимия национален правен режим, независимо от датата на 
плащане на помощта de minimis на получателя/кандидата.    

9. При попълването на таблицата по т. 12 от Декларацията следва да имате предвид следното: 
 при наличие на обстоятелства по сливане или придобиване (само при положение, че преобразуването е 

извършено след 01.01.2014 г.), декларирани в т. 10 от Декларацията, всички предходни помощи de minimis, 
предоставени на някое от сливащите се предприятия, се вземат под внимание при определяне на това дали 
дадена нова помощ de minimis, отпусната на новото предприятие или на придобиващото предприятие, не води 
до превишаване на съответния праг. Помощта  de minimis, предоставена законно преди сливането или 
придобиването, остава правомерна; 

 при наличие на обстоятелства по разделяне (само при положение, че преобразуването е извършено след 
01.01.2014 г.), декларирани в т. 10 от Декларацията, следва да се има предвид, че помощта de minimis, 
отпусната преди разделянето, се предоставя на предприятието, което се е възползвало от нея, като по принцип 
това е предприятието, поемащо дейностите, за които е била използвана помощта de minimis. Ако такова 
предоставяне не е възможно, помощта de minimis се разпределя пропорционално на базата на счетоводната 
стойност на собствения капитал на новите предприятия към действителната дата на разделянето. 

10.  В т. 19а от Декларацията се попълва информация за администратора на помощта (наименование и ЕИК/БУЛСТАТ), 
който е администрирал и предоставил съответната държавна помощ, съгласно декларираното по т. 19 от 
Декларацията, и основанието за получаване на помощта, което може да бъде: номер на Решение на Европейската 
комисия (ЕК) за одобряване на мярката; разпоредба, съдържаща се в нормативен акт (регламент, закон, правилник 
и др.). 
При посочен отговор „ДА“ в т. 19 от Декларацията, администраторът на помощ, пред който към настоящия момент 
получателят кандидатства за получаване на финансиране, следва да осъществи контакт с администратора/ите на 
помощта/ите по т. 19а от Декларацията и да събере необходимата информация, която да му гарантира, че с 
предоставянето на получателя на нова минимална помощ, съгласно попълнената в Декларацията информация, 
няма да се надвиши най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта, определен в 
конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с решение на ЕК. 

 

При попълване на Декларацията, моля да имате предвид следните определения и разпоредби: 

 

1. „Минимална помощ“ е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително 
въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в действащия регламент на ЕС, 
относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС по отношение на минималната 
помощ. 

2. „Държавна помощ" е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на държавни или 
общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да 
наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, 
производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се 
засяга търговията между държавите членки. 

3. „Администратор на помощ“ е лице по смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи.. 
4. Съгласно чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, същият не се прилага към:  

а) помощ, предоставена на предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури“; 
б) помощ, предоставена на предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на 
селскостопански продукти, посочени в Приложение І от Договора за функциониране на Европейския съюз 
(ДФЕС); 
в) помощ, предоставена на предприятия, осъществяващи дейност по преработка и търговия със 
селскостопански продукти, посочени в Приложение І от ДФЕС, в следните случаи: 

- когато размерът на помощта е определен на база на цената или количеството на тези продукти, 
изкупувани от първичните производителите или предлагани на пазара от съответните предприятия; 

- когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на 
първичните производители; 

г) помощ за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки на ЕС, в частност помощ, 
пряко свързана с изнасяните количества, със създаването и оперирането на дистрибуторски мрежи или с 
други текущи разходи, свързани с износа; 
д) помощи, подчинени на преференциално използване на национални продукти спрямо вносни такива. 

5. Съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, „едно и също предприятие“ са всички предприятия, 
които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения: 

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго 
предприятие; 
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б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на 
административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие; 
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата 
на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт; 
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, 
по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от 
гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие. 

6. Съгласно чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, минималната помощ, предоставена съгласно същия, 
може да се кумулира с минимална помощ за дейности по услуги от общ икономически интерес, 
предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 до тавана, установен в посочения регламент. Тя може да се 
кумулира и с минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния 
таван, определен в чл. 3, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

7. Съгласно чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, помощта de minimis може да се кумулира с държавна 
помощ, отпусната за същите допустими разходи или с държавна помощ за същата мярка за финансиране на 
риска, ако с това не се надвишава най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта, 
определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с 
решение, приети от ЕК. Ако помощта de minimis не е предоставена за конкретни допустими разходи или не може 
да бъде свързана с такива, то тя може да се кумулира с държавна помощ независимо от интензитетите. 


