
 

 

ОБРАЗЕЦ  на ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ УСЛОВИЯ ПО ВРЕМЕННАТА РАМКА 

за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния 

епидемичен взрив от COVID-19 

 

Долуподписаният/ната…………………………………………………………………………….     

(собствено         бащино               фамилно             име) 

в качеството ми  на  

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

(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 _______________________  - кандидат по Схема: „Подкрепа на предприятия, 

упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите 

дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.“, 

 

РАЗДЕЛ 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР, СЕКТОРИТЕ НА 

РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 

Декларирам, че: 

Предприятието не извършва дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и 

аквакултурите, изложени в т. 23 от Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. 

                                                           

РАЗДЕЛ 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ПРОИЗВОДСТВО, 

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ЛИКВИДАЦИЯ 

Декларирам, че: 

Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация, както и че не е обявено в несъстоятелност. 

 

РАЗДЕЛ 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ 

Декларирам, че: 



 

 

        1. Представляваното от мен предприятие (както и на ниво група) към 31.12.2019 г. не 

е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 

от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), а именно: 

 

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

командитно дружество с акции, кооперация или други дружества по Приложение 

I към Директива 2013/34/ЕС (освен ако са 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 други лица по 

Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (освен ако са 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. 
 

 

          2. Представляваното от мен дружество  е микро- или малко предприятие (по смисъла на 

приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), което към 31 декември 2019 г. е 

било в затруднено положение, при условие че: 

 1) Не е 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. 
 

2) Не е 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. 
 

 

РАЗДЕЛ 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ И МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ 

Декларирам, че: 

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

предприятия не е получавало държавна/минимална помощ:  



 

 

a) която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар и по която не е изпълнено 

разпореждане за възстановяването ѝ. 

б) която, заедно с помощта, за която се кандидатства, надхвърля 3 520 494,00 лева съгласно 

максимално допустимия лимит по пар. 22, т. 1 от Временна рамка за мерки за държавна помощ в 

подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19  приета на 19 

март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно 

на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29.06.2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C(2021) 564 

от 28 януари 2021 г. 

2. В случай, че предприятието е получавало държавна и/или минимална помощ за период от 

три последователни години, включително до датата на деклариране, представляващият 

дружеството посочва:  

а)  Схемата за държавна/минимална помощ, по която е получено финансиране:  

……………………………………………………………………….. 

б) Размера на получените средства:  

………………………………………………………………………… 

в)  Периода, за който се отнасят получените средства: 

……………………………………………………………………… 

 

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

неверни данни. 

 

ПОДПИС: …………………………… 


