
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ1 

 

 
Долуподписаният /-ната/          ____,     
                                                                (собствено                      бащино                         фамилно име) 
 

ЕГН    ,  притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на   

      от    МВР  –  гр.________________________, в качеството ми  на 
  (дата на издаване)                                                          (място на издаване) 

______________________________________________________________________________, (посочва 

 се длъжността и качеството, в което лицето има право да  представлява и управлява – напр. изпълнителен директор, управител и др.)  
представляващ _______________________________________________________________,  
                                                                (наименование на кандидата )                                                         

с  ЕИК _______________________  -  

 

с подадено заявление за издаване на сертификат за клас инвестиция по реда на Закона за 

насърчаване на инвестициите / изпълняващо проект, получил сертификат за инвестиция 

клас А/ за инвестиция клас Б/ за приоритетен инвестиционен проект № ……………………... 

(наричан по-долу Проекта) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваното от мен предприятие не е получавало държавна помощ или 

минимална помощ: 

а) във връзка със същите установими допустими разходи, които се припокриват 

частично или напълно с разходите по Проекта, и 

б) която, заедно с помощта, за която се кандидатства, надхвърля следните прагове на 

помощта:  

ба) левовата равностойност на 18 750 000 евро в случай, че проектът за който 

кандидатствам ще бъде изпълняван в Югозападен район на планиране (NUTS II) и 

съответно, левовата равностойност на 37 500 000 евро в случай, че проектът за който 

кандидатствам ще бъде изпълняван извън Югозападен район на планиране (NUTS II); 

бб) левовата равностойност на 12 000 000 евро за проекти в преработката на 

селскостопански продукти; 

бв) левовата равностойност на 2 000 000 евро, в случай, че се кандидатства за помощ за 

обучение. 

В случай че представляваното от Вас предприятие е получавало държавна/минимална 

помощ, моля попълнете таблица 1 в Приложението към Декларацията. 

В случай, че представляваното от Вас предприятие е получавало за същите 

допустими разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по Проекта, 

финансиране от Европейския съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, 

съвместни предприятия или други органи на ЕС, което не е пряко или косвено под 

контрола на Република България, моля отбележете това в таблица 1 в Приложението 

към Декларацията. 

 

2. Общата стойност на допустимите разходи по всички подпомогнати първоначални 

инвестиции, по които работата е започната 

а) от представляваното от мен предприятие, както и от предприятията, с които то 

формира група предприятия; 

                                                 
1 Декларацията за държавни помощи се подписва от лицето, оправомощено да представлява кандидата. В 

случаите, когато предприятието се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и 

Декларацията се подписва на всяка страница от всички тях. 



 

б) в рамките на последните три години към планираната дата на започване на 

инвестицията по проекта, за който кандидатствам; 

в) в същия регион от ниво 32, в който представляваното от мен предприятие ще 

изпълнява проекта, за който кандидатства 

не надвишава левовата равностойност на 50 000 000 евро (или в случай, че я надвишава, 

общият размер на помощта за посочените първоначални инвестиции не надхвърля 

коригирания размер на помощта за големи инвестиционни проекти) или 25 000 000 евро 

за проекти в преработката на селскостопански продукти. 

 В случай че представляваното от Вас предприятие и/или някое от предприятията, с 

които то формира група предприятия е започнало работа по първоначални инвестиции в 

рамките на същия регион от ниво 3 (в същата област) през последните три години към 

планираната дата на започване на работа по настоящия проект и е получило 

държавна/минимална помощ за това, то тези инвестиции формират единен 

инвестиционен проект, като следва да се запознаете с разясненията, дадени в 

Приложението към Декларацията и да попълните таблица 2. 

 

3. Представляваното от мен предприятие не е получавало помощ, която е обявена за 

незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар и по която не е изпълнено разпореждане 

за възстановяването й. 

 

4. Представляваното от мен предприятие не осъществява дейност (основна или 

допълнителна) в недопустимите сектори по чл. 2, ал. 5 от Правилника за прилагане на 

Закона за насърчаване на инвестициите (или дейности по подготовка на животински или 

растителен продукт за първа продажба в земеделско стопанство, включително първа 

продажба на прекупвачи и преработватели – за проекти в преработката на 

селскостопански продукти) или в случай, че осъществявам и дейност в сектор по чл. 2, ал. 

5, т. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (или 

дейности по подготовка на животински или растителен продукт за първа продажба в 

земеделско стопанство, включително първа продажба на прекупвачи и преработватели – 

за проекти в преработката на селскостопански продукти) се задължавам предприятието 

да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или 

разграничаване на разходите, така че дейностите в тези сектори да не се ползват от 

безвъзмездната помощ, предоставена за настоящия проект. 

 

5. Представляваното от мен предприятие, както и предприятията, с които то формира 

група предприятия не са извършвали преместване по смисъла на § 1, т. 26 от 

Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

инвестициите3  към предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната 

инвестиция по настоящия проект през двете години, предхождащи подаването на 

формуляра за кандидатстване и се ангажирам (на ниво група) да не правя това за период до 

две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се иска помощ. 

 

6. Представляваното от мен предприятие е голямо предприятие и проектът е за 

промяна в производствения процес, като допустимите разходи възлизат на 

………………………………………………….. лева и надхвърлят данъчната амортизация на 

                                                 
2 Административно-териториална единица - област 
3 „Преместване“ означава прехвърлянето на същата или подобна дейност или част от нея от предприятие в 

една от договарящите страни по Споразумението за ЕИП (първоначално предприятие) към предприятието, в 

коeто се извършват подпомаганите инвестиции, на територията на друга договаряща страна по 

Споразумението за ЕИП (подпомагано предприятие). Прехвърляне е налице, ако продукт или услуга в 

първоначалното и в подпомаганото предприятие поне отчасти преследва същите цели и отговаря на търсенето 

или нуждите на едни и същи клиенти и води до загуба на работни места в същата или подобна дейност в едно 

от първоначалните предприятия на бенефициента в ЕИП 



 

активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана, през предходните 

три финансови години, възлизаща на ……………………………………………….. лева. 

 

7. Проектът е за диверсификацията на съществуващо предприятие, като допустимите 

разходи възлизат на …………………………………………………………….. лева и 

надхвърлят с поне 200 на сто балансовата стойност на активите, които се използват 

повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата 

по проекта, възлизаща на 

……………………………………………………………………………. лева. 

 

8. ДЕКЛАРИРАМ, че представляваното от мен предприятие, както и предприятията, с 

които то формира група предприятия, не са в затруднено положение, а именно: 

 

1. Не са акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, 

командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по 

Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (освен ако е МСП, което 

съществува по-малко от три години), чийто записан акционерен капитал е 

намалял с повече от половината поради натрупани загуби и при 

приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други 

елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на 

дружеството) не се стига до отрицателен кумулативен резултат, който 

надхвърля половината от записания акционерен капитал на дружеството. 

 

 

2. Не са събирателно дружество, командитно дружество или 

едноличен търговец или други лица по Приложение II към Директива 

2013/34/ЕС (освен ако е МСП, което съществува по-малко от три години), 

чийто капитал, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от 

половината поради натрупани загуби. 

 

3. Не са предприятие, което е  в процедура по несъстоятелност или 

отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на 

такава процедура по искане на неговите кредитори. 

 

4. Не са предприятие, което е получило помощ за оздравяване и все 

още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е 

получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за 

преструктуриране. 

 

5. Предприятието, както и предприятията, с които то формира група 

предприятия, не са МСП и през последните две години: 

    а) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието, 

както и предприятията, с които то формира група предприятия, не е било 

по-голямо от 7,5; и 

    б) съотношението за лихвено покритие на предприятието, както и 

предприятията, с които то формира група предприятия, изчислено на 

основата на EBITDA, не е било под 1,0. 

 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране 

на неверни данни. 

 

Дата на деклариране:                                                                                     Декларатор: 

    (подпис) 

 

 


