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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ПО ИНИЦИАТИВАТА JEREMIE  
1. ___________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ ___________________________, 
документ за самоличност №_______________________________, издаден на ____________________ от 
________________________, в качеството на законен представител/пълномощник, съгласно нот. заверено 
пълномощно № ______________/_________ г. 

2. ____________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ __________________________, 
документ за самоличност №_______________________________, издаден на ____________________ от 
_______________________,  в качеството на законен представител/пълномощник, съгласно нот. заверено 
пълномощно № _____________/_________ г. 

на _____________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                       (наименование на търговеца) 
с ЕИК ___________________________________, кандидат за финансиране по инициативата JEREMIE1, наричано по-
долу Предприятието,  

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ: 
1. Общата сума на получената минимална помощ от Предприятието, през двете предшестващи данъчни 

години и текущата данъчна година до датата на деклариране, заедно с помощта за дейностите по 
проекта, за които се прилагат правилата за минимална помощ, не надхвърля левовата равностойност 
на 200 000 евро (391 166 лв.) и на 100 000 евро (195 583 лв.) за предприятие, осъществяващо 
дейност в отрасъл „шосеен транспорт” за  три поредни данъчни години. 

Получена минимална помощ2  

ДА , попълнете таблицата по-долу, НЕ  

Година на 
предоставяне на 

помощта 

Орган, предоставил 
помощта 

Разходи, за които е 
предоставена 
помощта 

Вид на 
помощта 

Размер на 
помощта (в 
левове) 

    

    t ________ г. 

    

    

    t-1 ________ г. 

    

    

    t-2 ________ г. 

    
  Общо:  

                                                 
1 Предоставеното финансиране по инициативата “Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия”, 
инициативата JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния 
бюджет 
2 С оглед попълване на горната таблица следва да имате предвид, че помощта се счита за получена от датата на сключване на 
договор за предоставянето й или от датата на издаване на друг документ, който дава на бенефициента  право да я получи. 
Следва също да имате предвид, че година „t” означава текущата данъчна година, а години „t -1” и съответно „t -2” означават 
двете предходни данъчни години, като следва да актуализирате по дадения пример съответната година спрямо годината на 
попълване на декларацията. 
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* За да прецените дали получената от Вас помощ представлява минимална помощ и какъв е нейният размер, следва да 
проверите дали в договора/договорите, в Насоките за кандидатстване или в друг акт, който Ви дава право да получите 
помощта, предоставената Ви помощ не е описана като минимална помощ или помощ „de minimis” или съответно не е посочен 
прага от левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) и 100 000 евро (195 583 лева) за предприятията, 
осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт”, който не следва да бъде надхвърлян. Ако и след тази проверка не 
постигнете увереност за вида и размера на помощта следва да се обърнете към органа, предоставил помощта за уточнение.  

Следва да имате предвид, че помощта може да бъде директна или  индиректна помощ: 

1.1. Директна -  директен трансфер на средства към представляваното от Вас предприятие или 

1.2. Индиректна - без да е налице директен трансфер на средства от публичен орган към представляваното от Вас 
предприятие, Вие получавате икономическа изгода, като участвате в общи мероприятия финансирани с публични средства, 
например участие в международни изложения, панаири, партньорство в проект за обучение на служители от вашата фирма, 
получавате консултантски услуги безплатно или на цени по-ниски от пазарните (в случаите, в които на консултиращата 
организация са предоставени публични средства за извършване на услугата) и др.  

Държавна/минимална помощ може да бъде и отпускането на заеми при по-ниски лихвени проценти или др. облекчителни 
условия, предоставянето на гаранции по заеми при по-облекчени условия, капиталовите субсидии, освобождаването от 
данъци, такси или спестяване на други разходи, предоставяне и получаване на услуги или доставки при условия, различни от 
пазарните и др. 

2. Представляваното от мен предприятие, съгласно чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните 
предприятия (ЗМСП) има статус на: 

        Микропредприятие            Малко предприятие          Средно предприятие  

3. За ________ финансова година Предприятието е със следните параметри, съгласно категоризацията на 
Закона за малките и средните предприятия*: 

Средносписъчен брой на 
персонала 

Годишен оборот (хиляди лева) Стойност на активите (хиляди 
лева) 

< 97 500 < 19 500 < 3 900 < 3 900 < 19 500 < 84 000 

C  B  A  A  B  C  

C  B  B  B  B  C  

 

 
                                       < 10 
 
 

                                       < 50 
 
 
                                     < 250 C  C  C  C  C  C  

Упътване: Със знак Х се отбелязват две от посочените клетки според данните на предприятието. Кое да 
е отбелязване на клетка с код А определя предприятието като микропредприятие. Когато не е 
отбелязана клетка с код А, кое да е отбелязване на клетка с код В определя предприятието като малко 
предприятие. В останалите случаи предприятието е средно предприятие. Данните се определят на база 
последния одобрен финансов отчет. В случаите на новообразувани малки и средни предприятия, чийто 
финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за 
текущата финансова година. 

* Kатегорията предприятие се определя на консолидирана база, т.е. ако предприятието има участие по-голямо или 
равно на 25% от капитала в едно или повече предприятия и/или външни лица притежават 25% или повече от 
капитала на предприятието се взимат данните общо и на предприятието партньор/свързано предприятие. При 
дялово участие между 25% - 50% предприятието се счита за предприятие партньор и неговите данни се взимат 
пропорционално на процента дялово участие. При участие над 50% предприятието се счита за свързано 
предприятие и данните му се взимат на 100% независимо от конкретния процент на дялово участие. В допълнение 
според ЗМСП, в случай че управителя на дружеството-кандидат е управител и в друго дружество, което оперира на 
същия хоризонтален и вертикален пазар, двете дружества също се считат свързани и следва да се анализират 
данните и на двете дружества при определяне категорията предприятие. 
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4. В сравнение с финансовата година, която непосредствено предхожда финансовата година, посочена 
в точка 3 от тази декларация, има ли промяна в данните на представляваното от мен предприятие, по 
смисъла на чл.4б, ал.2 от ЗМСП, която може да се отрази на статуса му на микро, малко или средно 
предприятие? (отговор на настоящия въпрос се посочва единствено при разминаване на 
декларираните данни за статуса на Предприятието по т.2 и т.3 от настоящата декларация) 

ДА                                          НЕ  

(при положителен отговор се задължавам/е да предоставя/им нужните данни за потвърждаване 
статуса на предприятието, деклариран в т.2 от декларацията. Отрицателният отговор предполага 
погрешно декларирана информация по т.2 и/или по т.3) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Съм/сме предварително запознати, че предоставеното финансиране по инициативата JEREMIE не се 
прилага за следните дейности:  

 дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури“ съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000; 

 Първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към 
Договора за функционирането на Европейския съюз ( с изключение на рибните продукти); 

 Преработка и търговия със селскостопански продукти, посочени в Приложение I към 
Договора за функционирането на Европейския съюз в следните случаи: 

- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на 
продуктите, които биват изкупувани от производителите или предлагани на пазара от 
съответните предприятия; 

- когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или 
изцяло на първичните производители. 

 Дейности, свързани с износ за трети страни или държави-членки, по-конкретно – помощите, 
пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на 
дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по експортната дейност; 

 Дейности, при които предоставяните помощи, са поставени в зависимост от използването на 
местни вместо вносни стоки;  

 Дейности в отрасъл „въгледобив”, съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002; 

 Придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия осъществяващи шосейни 
превози на товари за други лица или срещу възнаграждение; 

 

6. Предприятието не извършва: 

 Нелегална икономическа дейност съгласно българското законодателство, вкл. клониране на 
хора с цел възпроизвеждане; 

 Изследване, проучване и развитие на услуги, свързани с клониране на хора за проучвателни 
или терапевтични цели, или свързани с генетично модифицирани организми; 

 IT услуги, свързани с порнография, незаконно проникване в електронни мрежи за данни или 
сваляне на електронни данни. 

7. Дейността на Предприятието не е концентрирана в: 
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 Производство и търговия с тютюневи изделия и алкохолни напитки, и свързани продукти; 

 Производство и търговия (или финансиране на производство и търговия) с оръжия и 
амуниции от всякакъв вид; 

 Казина или еквивалентни предприятия; 

 IT услуги, свързани с горепосочените сфери на дейност, както и свързани с интернет хазарт, 
онлайн казино. 

8. Не е предприятие в затруднено положение съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 и по смисъла на 
насоките на Общността по въпроса за държавните помощи по отношение на спасяването и 
преструктурирането на предприятия в затруднено положение* 

* Предприятието е в затруднено положение, когато то е неспособно, било чрез свои собствени ресурси или чрез 
средства, които може да получи от своите собственици/акционери или кредитори да се справи със загуби, които без 
външна намеса от страна на публичните власти почти сигурно го обричат да се оттегли от бизнеса в кратък или 
средносрочен период от време, включително при следните обстоятелства: 

а) за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество - когато регистрираният му капитал 
намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;;  

б) за всички останали дружества - когато собственият им капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 
25 на сто е през последните 12 месеца;;  

в) налице са условията на Търговския закон за откриване на производство по несъстоятелност..  
 

9. Съм/Сме предварително запознат/и, че средствата от кредита не следва да се използват за: 

 Рефинансиране, преструктуриране или новиране на вече съществуващи кредити; 

 Дейностите, посочени в т.5 от настоящата декларация; 

 Инвестиция в актив, извън територията на Република България при инвестиционни кредити 
или свързани с тях кредити за оборотни средства със спомагателна цел; 

 Оборотни нужди на Предприятието, с които се реализира бизнес извън територията на 
Република България; 

 Разходи, които, дори и частично, са финансирани с получена публична безвъзмездна 
финансова помощ; 

 Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба с изключение на 
случаите, в които са спазени едновременно следните условия:  
а) доставчикът да не е закупил машините, съоръженията и оборудването с публична 
безвъзмездна финансова помощ, дори и частично, в периода от последните 7 години преди 
подаване на проектното предложение; 
б) цената им да не надвишава пазарната стойност, установена от независим сертифициран 
оценител или надлежно оторизиран орган към деня на покупката, и да е по-малка от 
разходите за придобиване на подобни нови машини, съоръжения и оборудване; 
в) да имат технически характеристики, необходими за проекта, и да са съвместими с 
приложимите норми и стандарти за целия период на изпълнение на проекта и за срок не по-
малък от пет години след приключването на операцията или три години след приключването 
на операцията в държавата-членка, която е упражнила правото си на избор за намаляване на 
този срок за запазване на инвестицията или на работните места, създадени от МСП; 

 Разходи по договори за предоставяне на услуги, доставка на стоки и строителство, свързани 
със следните договори с подизпълнители:  
а) договори с подизпълнители, които увеличават разходите за изпълнение на дейността, без 
да създават добавена стойност; 
б) договори с посредници и консултанти, в които плащането е определено като процент от 
общия разход за дейността, освен ако бенефициентът може да докаже, че плащането се 
отнася за действително извършената работа или услуга; 
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 Разходи за лихви, освен в случаите на субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни 
помощи, разноските за финансови трансакции, комисионите и загубите от курсови разлики 
при обмяна на чужда валута, и други чисто финансови разходи; 

 Възстановим данък върху добавената стойност по смисъла на §1, т.1 от допълнителната 
разпоредба на Постановление №62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на 
национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за 
финансовата рамка 2007-2013 г.; 

 Глоби, имуществени санкции и разходи по правни спорове; 

 Разходи за жилищно строителство, съгласно чл.8 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 на МС от 
27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие; 

 Разходи за извеждане от експлоатация на ядрени електроцентрали; 

 Разходи за закупуване на земя, чиято стойност надвишава 10 на сто от общите допустими 
разходи за съответната операция; по изключение и в надлежно обосновани случаи 
управляващият орган може да разреши по-висок процент за операции, отнасящи се до 
опазване на околната среда; 

 Изцяло финансови дейности или за сделки с недвижими имоти с финансово-инвестиционна 
цел като покупка на недвижимости, с цел препродажба и отдаване под наем, както и за 
извършване на потребителско финансиране; 

 Разходи, свързани с вече получено финансиране от друг инструмент на Европейкия съюз, 
както и такива, свързани с получена помощ по други оперативни програми (определени 
съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на 
общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999), различни от Оперативна 
Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. 

10. 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. 

 
За деклариране на обстоятелството по т. 10, моля да имате предвид следното: 
Когато Европейската комисия вземе решение, че предоставената помощ е неправомерна помощ, Комисията решава 
съответната държава-членка да вземе всички необходими мерки за възстановяване на помощта от получателя. Решението на 
Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ подлежи на принудително 
изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 

 

Известно ми/ни е, че за неверни данни в настоящата декларация нося/им отговорност съгласно действащото 
законодателство. 
 
 
_____________________                                               Декларатори:  1. ________________________________ 
място и дата на изготвяне                                                                                                      

                                                                                                2. ________________________________ 
                                                                                                                                                                          (подписи, печат) 
 
 
Декларацията за минимални 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. 


