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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за минимални помощи

Подписаният
(три имена на декларатора)

1. в качеството си на
(управител/председател/представител/друго)

Наименование на 
получателя/кандидата:

2. ЕИК/БУЛСТАТ

3.1. Седалище и адрес на 
управление: 

3.2.
Адрес за кореспонденция: 
/Попълва се само, ако е различен от 
адреса на управление по т. 3.1/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

4.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне? (Попълва
се само, когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.) 
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 6 от Указанията към
настоящата Декларация.

ДА НЕ

5.

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, пар. 2, букви „а“ - „г“ от Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013: 
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията, които 
образуват „едно и също предприятие“:

ДА НЕ

Наименование: ЕИК/БУЛСТАТ:

6.

През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на 
декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 4, както и като „едно 
и също предприятие“ съгласно т. 5, следните минимални помощи (получени на територията на Република 
България):

Получател/и 
(посочва  се ЕИК/БУЛСТАТ)

Администратор на помощта 
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ)

Размер на помощта 
 (в лева)

Го
ди

на
 „

Х“
Го

ди
на

 „
Х-

1“
Го

ди
на

 „
Х-

2“

    Общо:

7. При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова Декларация в 
срок от 5 работни дни от датата на промяната.
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8. Известно ми е, че за попълване на Декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по     чл. 313 
от Наказателния кодекс. 

Забележка: 

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; 
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. 
 

Дата: Подпис: 

Уникален номер на заявката:
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действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)


 Стр  от 
Д Е К Л А Р А Ц И Я за минимални помощи
Подписаният
(три имена на декларатора)
1.
в качеството си на
(управител/председател/представител/друго)
Наименование на получателя/кандидата:
2.
ЕИК/БУЛСТАТ
3.1.
Седалище и адрес на управление: 
3.2.
Адрес за кореспонденция:
/Попълва се само, ако е различен от адреса на управление по т. 3.1/
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
4.
Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне? (Попълва се само, когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 6 от Указанията към настоящата Декларация.
5.
Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, пар. 2, букви „а“ - „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013:Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията, които образуват „едно и също предприятие“:
Наименование:
ЕИК/БУЛСТАТ:
6.
През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 4, както и като „едно и също предприятие“ съгласно т. 5, следните минимални помощи (получени на територията на Република България):
Получател/и(посочва  се ЕИК/БУЛСТАТ)
Администратор на помощта
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ)
Размер на помощта
 (в лева)
Година „Х“
Година „Х-1“
Година „Х-2“
    Общо:
7.
При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова Декларация в срок от 5 работни дни от датата на промяната.
8.
Известно ми е, че за попълване на Декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по     чл. 313 от Наказателния кодекс. 
Забележка:
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;
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.
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