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Работен лист за определяне на максималния общ размер на финансова помощ за свързани предприятия
или предприятия - партньори по смисъла на ЗМСП
Проверка на ползвателя за получени помощи в регистъра на МФ.
Получени помощи от
ползвателя съгласно
Р1998/2006 за период
от трипоследователни
данъчни години

№

А

ид. №

УРН

Кандидат

1
2
3
4
5

Общ размер на получената финансовата помощ от ползвателя за
период от 3 последователни данъчни години - годината на
сключване на договора с ДФЗ и двете предходни на нея години.

Размер на
получената
финансова помощ В секция "А" се попълват всички отпуснати помощи по de minimis на ползвателя за
период от 3 последователни данъчни години - годината на сключване на договора с
(лв.)
ДФЗ и две предходни години, след проверка в регистъра на МФ. Описват се наличните
данни в регистъра и размерът на отпуснатата финансова помощ по всеки договор.
Следва да се има предвид, че за дата на получаване на помощта се счита датата на
сключване на договора.
В секция "Б" се изчислява общият размер на получената финансова помощ от
ползвателя съгласно Р1998/2006 .
В случай, че не се надвишава максималния размер на финансовата помощ от 200 000
евро (391 160лв.) за проекти извън сектор "шосеен транспорт" и 100 000 евро (195 580
лв.) за проекти в сектор "сухопътен транспорт", се преминава към попълване на Таблица
1.
В случай, че е надвишен максималния размер на финансовата помощ от 200 000 евро за
проекти извън сектор "шосеен транспорт" и 100 000 евро за проекти в сектор "сухопътен
транспорт", се изготвя докладна записка до ДДПМРСР за извършване на допълнителни
проверки. ДДПМРСР уведомява ДОППМРСР за резултата от извършените проверки,
въз основа на който се продължава обработката на заявката или се отказва изплащане на
финансовата помощ.
Прилагат се всички разпечатки от регистъра на МФ.
Таблицата се попълва само за договори, сключени преди 30 юни 2014г.

Б

-

Таблица 1

1. Установена е свързаност по ЗМСП (свързани предприятия или
предприятия-партньори) на кандидата с други кандидати или
ползватели по мярката

1.А. Съгласно подадена декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП

 Да

 Да

 Непр.

Данните се попълват от първи експерт след извършена справка в
ТР/Апис за свързаност/предприятие-партньор на конкретния
ползвател и се направи проверка в ИСАК, дали свързаното
предприятия/предприятие партнъор е кандидат или ползвател по
мярка 312. В случай че е налице свързаност съгласно ЗМСП и
свързаното предприятия/предприятие-партнъор е одобрено и/ или
подпомогнато по мярка 312, се отбелязва отговор "ДА". Ако не е
установена свързаност съгласно ЗМСП или свързаното
предприятие/предприятие-партнъор не е одобрено и/ или
подпомогнато по мярка 312 се отбелязва отговор "Непр."

 Непр.

Данните се попълват от първи експерт съгласно представената
декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. Отговор "ДА" се попълва, когато
бенефициентът е декларирал, че има свързано
предприятие/предприятие-партнъор и то е одобрено и/ или
подпомогнато по мярка 312. В противен случай се посочва отговор
"Непр".
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2.А. Проверка в Апис Регистър и в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията (при установено разминаване с данните
от представената декларация се изисква обяснение от кандидата)

 Да

В случай че е установено, че за конкретния бенефициент е налице
свързано предприятие или предприятие-партньор, одобрено и/ или
подпомогнато по мярка 312, се попълва отговор "ДА" на настоящия
въпрос. Попълват се данните за свързаните или преприятия партньори
в таблица на свързаните проектите- таблица 1.1 и 1.2.. В противен
случай се отговаря с "Непр." на настоящия въпрос.

 Непр.

Таблицата се попълва в случай на положителен отговор на въпрос 1 от таблица 1 и/ или при
финансирани проекти на ползвателя по мярка 312, за проекти извън сектор " шосеен транспорт"
Таблица 1.1
Финансирани
проекти по мярка
312 на ползвателя
ид. № на
и
договор/дата
на свързани
на
предприятия и
подписване
предприятияпартньори по
ЗМСП

№

А

УРН

Кандидат

Описание на
свързаността

Размер на
одобрената
финансова
помощ (лв.)

В секция "А" се попълват след проверка в ИСАК всички платени
заявки по проекти извън сектор "шосеен транспорт" по мярка 312 на
ползвателя и свързаните с него предприятия/предприятия партньори
за три последователни данъчни години - годината на плащане и двете
предходни години. Описват се идентификационен номер и дата на
всички проекти и размерът на отпуснатата финансова помощ.

1
2
3
4
5
Общ размер на изплатената финансова помощ на ползвателя, свързаните предприятия и
предприятия-партньори:

Б
В

Максимален размер на финансовата помощ, съгласно Наредба № 29 от 11.08.2008 г.

В секция "Б" се изчислява общият размер на отпуснатата финансова
помощ
на
ползвателя
и
по
проекти
на
свързани
предприятия/предприятия-партньори.

В секция "В" е посочен максималният размер на финансовата помощ
391 160,00 за проекти извън сектор " шосеен транспорт".
В секция "Г" се изчислява максимално допусимата финансова помощ
по настоящата заявка за плащане като от сумата от секция "В" се
извади секция "Б". В случай, че полученият резултат в секция "Г" е
отрицателно число или 0, в КЛОП1 се поставя отговор "НЕ" и
плащането по заявката се отказва. В случай, че е различен от 0 и е
положително число, в КЛОП1 се поставя отговор "Да", като се описва
в "Забележки", че резултатът от секция "Б" трябва да се пренесе в
секция "Q" от ТЕ_01 ОР, част от оторизационната таблица и да се
вземе предвид при извършване на оторизация на заявката за плащане
и определяне на размера на допустимата субсидия.
Прилагат се всички разпечатки от ИСАК.

Г

Финансова помощ по настоящия проект (секция В - секция Б)
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Таблицата се попълва в случай на положителен отговор на на въпрос 1 от таблица 1 и/ или при
финансирани проекти на ползвателя по мярка 312 , за проекти в сектор "шосеен транспорт"
Таблица 1.2
Финансирани
проекти по мярка
312 на ползвателя
ид. № на
и
договор/дата
на свързани
на
предприятия и
подписване
предприятияпартньори по
ЗМСП

№

А

Б

УРН

Кандидат

Описание на
свързаността

1
2
3
4
5
Общ размер на изплатената финансовата помощ на ползвателя, свързаните предприятия
и предприятия-партньори:

В

Максимален размер на финансовата помощ, съгласно Наредба №29 от 11.08.2008 г.

Г

Финансова помощ по настоящия проект (секция В - секция Б)

Забележки на първи експерт:

Име на първи експерт в ЦУ, дирекция ОППМРСР, извършил проверката

Размер на
отпуснатата
финансова
помощ (лв.)

В секция "А" се попълват след проверка в ИСАК всички платени
заявки по проекти в сектор " шосеен транспорт" по мярка 312 на
ползвателя и свързаните с него предприятия/предприятия партньори
за три последователни данъчни години - годината на плащане и двете
предходни години. Описват се идентификационен номер и дата на
всички проекти и размерът на отпуснатата финансова помощ.
В секция "Б" се изчислява общият размер на отпуснатата финансова
помощ
на
ползвателя
и
по
проекти
на
свързани
предприятия/предприятия-партньори.
В секция "В" е посочен максималният размер на финансовата помощ
195 580,00 за проекти в сектор " шосеен транспорт".
В секция "Г" се изчислява максимално допусимата финансова помощ
по настоящата заявка за плащане като от сумата от секция "В" се
извади секция "Б". В случай, че полученият резултат в секция "Г" е
отрицателно число или 0, в КЛОП1 се поставя отговор "НЕ" и
плащането по заявката се отказва. В случай, че е различен от 0 и е
положително число, в КЛОП1 се поставя отговор "Да", като се описва
в "Забележки", че резултатът от секция "Б" трябва да се пренесе в
секция "Q" от ТЕ_01 ОР, част от оторизационната таблица и да се
вземе предвид при извършване на оторизация на заявката за плащане
и определяне на размера на допустимата субсидия.
Прилагат се всички разпечатки от ИСАК.
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Забележки на втори експерт:

Име на втори експерт в ЦУ, дирекция ОППМРСР, извършил проверката

Име на ръководителя, извършил последваща проверка
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