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МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН



С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

“ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ 

ПОМОЩИ”

МЯРКА 2.1.6 

„ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА 

АДЕКВАТНИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БИЗНЕСА ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ 

ГРУПИ“

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ НА МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН



МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

➢ „Минимална помощ” е помощта, която не нарушава и не

застрашава конкуренцията или има незначително

въздействие върху нея поради своя минимален размер, както

е дефинирана в действащия регламент на ЕС, относно

прилагането на чл.107 и 108 от Договора за

функционирането на ЕС по отношение на минималната

помощ. Режимът по държавните и минималните помощи се

прилага само по отношение на предприятия.



МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

➢ Процедурата ще се изпълнява в съответствие с правилата за

минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември

2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник

на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.



МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

➢ Предвидените за финансиране дейности по процедурата са с

икономически характер и е налице съществуващ пазар за

тях. Следователно всички разходи на кандидата/партньора,

свързани с изпълнението на дейностите по проектното

предложение, са с икономически характер и ще се считат за

минимална помощ.

➢ Размерът на отпуснатата минимална помощ по настоящата

процедура ще бъде записан в договора за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ.



МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

➢ За разпределяне на минималната помощ между кандидата и

партньора/-ите (ако има такива) е необходимо във

Формуляра за кандидатстване, секция 3 „Данни за

партньора”, поле „Финансово участие” за всеки един

партньор да бъде отразено като абсолютна стойност каква

част от бюджета на проекта ще бъде разходвана от

съответния партньор. Тези разходи ще се считат за

минимална помощ за съответния партньор.



МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

➢ Максималният размер на помощта по режим de minimis, за

която се кандидатства заедно с другите получени минимални

помощи за едно и също предприятие за период от три

бюджетни години не може да надхвърля левовата

равностойност на 200 000 евро (391 166 лв.) и съответно

левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лв.) за

едно и също предприятие, което осъществява автомобилни

товарни превози за чужда сметка.

➢ Периодът от три бюджетни години се определя за текущата

година и предходните две.



МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

➢ За целите на таваните, посочени в член 3, параграф 2 на

Регламент (ЕС) № 1407/2013, помощта се изразява като

парични безвъзмездни средства.

➢ Всички използвани стойности са в брутно изражение, т.е.

преди облагане с данъци или други такси.

➢ Когато с отпускането на нова помощ de minimis може да бъде

надвишен съответния таван, никоя част от тази нова помощ

не може да попада в приложното поле на Регламент (ЕС) №

1407/2013.



МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

➢ Размерът на предоставените минимални помощи се определя

като сбор от помощта (* всяка предоставена минимална

помощ, независимо от формата, целта и източника на

финансиране.), за която се кандидатства и получената

минимална помощ на територията на Република България от:

- предприятието кандидат/партньор;

- предприятията, с които кандидата/партньора образува „едно

и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на

Регламент (ЕС) № 1407/2013;

➢ 3. всички предприятия, които са се влели, слели с или са

придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и

също предприятие“ с кандидата/партньора съгласно чл. 3,



МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

- всички предприятия, които са се влели, слели с или са

придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и

също предприятие“ с кандидата/партньора съгласно чл. 3,

пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;

- предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с

кандидата/партньора, които са се възползвали от минимална

помощ, получена преди разделяне или отделяне, съгласно

чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.



МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

➢ По процедурата не се предоставят помощ на кандидат,

когато отпускането й води до нарушаване на разпоредбите

на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

➢ В Приложение III - Декларация за минимални и държавни

помощи, кандидатите следва да посочат:

- кода на основната си икономическа дейност и допълнителна

икономическа дейност (ако е приложимо) – за

удостоверяване, че осъществяват икономическата си дейност

в допустимите сектори;

- получените предходни минимални помощи.



За контакти:

Адрес: 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, 

Електронна поща: mig.radomir@gmail.com

Интернет страница на МИГ: http://www.migradomir.org/ 

Тел: 0890/ 42 10 20

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


