








Приложение № 1 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  
 
За уреждане на дължимите за ІV-то тримесечие на 2009 г. суми, предназначени за 

покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени 
преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и 
малки селища с население до 500 жители (без курортите) съгласно чл. 81, ал. 1, във връзка 
с чл. 129 от ПМС № 29/2009 г. 

 
Днес, ……………., : 
1.  Централен кооперативен съюз, със седалище и адрес на управление гр. София, 

ул. „Г.С. Раковски” № 99, с ЕИК 000696497, представляван от председателя Петър Иванов 
Стефанов, наричан по-долу за краткост ЦКС, 

2.  Кооперативен съюз ……………..…….., със седалище и адрес на управление гр. 
…………..., ул. ………………………, с ЕИК …………..…., представлявано от 
председателя ………………………………….………., наричано по-долу за краткост „КС”  

3.  ПК ……………….……….., със седалище и адрес на управление гр./с. 
……………….….., ул. ..……………………, с ЕИК ..………., представлявано от 
председателя ……………………………….…………., наричано по-долу за краткост „ПК”  

4.  …………………………………. със седалище и адрес на управление гр./с. 
…………..….., ул. ..……………………..…, с ЕИК …………...…., представлявано от 
управителя  …..…………………………..…., наричано по-долу за краткост „бенефициент” 

 
като взеха предвид, че: 
1. ЦКС като администратор на определената с чл. 81, ал. 1, във връзка с чл. 129 от 

ПМС № 27/2009 г. държавна помощ, с писмо № 04-19-14/17.12.2009 г. депозира в 
Министерство на финансите обобщена справка-декларация (Образец 2) за периода 
01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. в едно с приложени към нея обобщени справки-декларации 
(Образец № 1) по кооперативни съюзи, в които на р. 7 са посочени дължимите на 
бенефициентите суми за ІV-то тримесечие на 2009 г. 

2. Министерство на финансите, като изпълнител на държавния бюджет, преведе на 
ЦКС дължимите на бенефициентите суми за IV – то тримесечие на 2009 г. след 
подписване на извънсъдебна спогодба от 14.12.2015 г. (Спогодбата). 

3. Средствата се предоставят на крайните бенефициенти при спазване на: 
- Съвместни указания № ФРС-6/24.03.2009 на Министерство на финансите и  

№ 62-00-19/24.03.2009 г. на ЦКС; 
- Закон за държавните помощи; 
- Правилник за прилагане на закона за държавните помощи; 
- Регламент (ЕО) № 1407/2013 г. (Регламента) относно прилагането на членове 107 

и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis 
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 

4. Следва да се отчете факта, че през 2009 г. бенефициентите не получиха реално 
дължимите минимални помощи за ІV-то тримесечие на 2009 г. и в интернет базираната 
информационна система „Регистър на минималните помощи“ са посочени като общо 
получени минимални помощи през 2009 г. само реално получените от бенефициентите 
суми за периода 01.01.2009 г. – 30.09.2009 г. Във връзка с това, получените съгласно 
Спогодбата средства за ІV-то тримесечие на 2009 г. са определени като нова 
самостоятелна държавна минимална помощ, получена през 2016 г.  



5. Централен кооперативен съюз, чрез КС и ПК дължи на бенефициента сума в 
общ размер на ……………… (………………………..) лева, от тях:  

- …………. (……………………….) лева за снабдяване с хляб и хлебни изделия и  
- ……… (……………………..) лева за снабдяване с основни хранителни стоки, 

представляващи декларирани, съгласно чл. 81, ал. 1 във връзка с чл. 129 от ПМС  
№ 27/2009 г., но неполучени средства за ІV-то тримесечие на 2009 г.  

6. Бенефициентът потвърждава, че на ред 7 от справка –декларация (образец № 1), 
изготвена и представена в ПК/КС ………….……. дължимите, съгласно чл. 81, ал. 1, във 
връзка с чл. 129 от ПМС № 27/2009 г. средства за ІV-то тримесечие на 2009 г. са в общ 
размер на ……………..(……………….…………..) лева, от тях ………. 
(……….…...……….………) лева за снабдяване с хляб и хлебни изделия и ……..… 
(………………….…...…….) лева за снабдяване с основни хранителни стоки. С посочената 
сума се покрива част от извършените от бенефициента през 2009 г. транспортни разходи 
по доставките на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и 
малки селища с население до 500 жители (без курортите). Оригиналните първични 
документи, доказващи тези разходи се съхраняват в бенефициента, а копие от тях са 
представени в ПК/КС ………………..... 

7. Бенефициентът декларира, че е запознат, че посочените в т. 6 средства са 
определени като нова държавна минимална помощ през 2016 г. и към датата на 
подписване на настоящия протокол отговаря на изискванията на Закона за държавните 
помощи; Правилника за прилагане на закона за държавните помощи и Регламент (ЕО) № 
1407/2013 г.) относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 

 
страните се споразумяха следното: 
Чл. 1. Средствата по т. 5 и 6 са определени като държавна минимална помощ 

получена от бенефициента през 2016 г. Във връзка с това бенефициентът се задължава : 
/1/ да представи чрез ПК/КС …………… в ЦКС подписания от бенефициента 

протокол, придружен с декларация за получените държавни минимални помощи през  
2014 г., 2015 г. и 2016 г., включително с посочената в т. 5 сума (Приложение № 1), в 
четири екземпляра за всяка една от страните.  

/2/ да съхранява в срок от 10 (десет) години след предоставянето на последната 
индивидуална помощ по настоящата схема, всички документи, свързани с минималните 
помощи, получени през 2009 г. и 2016 г., включително и тези, доказващи извършените 
през 2009 г. транспортни разходи. 

Чл. 2. КС/ПК …………………. удостоверява дължимостта на посочената в т. 6 сума 
и извършва проверка на декларираните от бенефициента обстоятелства.  

В случай на констатирани несъответствия, неточности и непълноти в настоящия 
протокол и декларацията по чл. 1, КС/ПК уведомява бенефициента и му определя срок, в 
който те да бъдат отстранени. 

Чл. 3. /1/ ЦКС от своя страна също удостоверява дължимостта на посочената в  
т. 6 сума и извършва проверка на декларираните от бенефициента обстоятелства. 

/2/ В случай, че след проверка в интернет базираната информационна система 
„Регистър на минималните помощи“ се установи, че през предходните две години - 2014 г. 
и 2015 г. и през текущата 2016 г. общата сума на получените от бенефициента минимални 
помощи, включително и посочената в т. 5 сума, надвишава максимално допустимия, 
съгласно Регламента праг ЦКС: 

1. информира КС/ПК и бенефициента, че същият се лишава от правото да получи 
посочената в т. 5 и 6 от настоящия протокол сума.  
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2. се задължава да върне посочената в т. 5 и 6 сума в Министерство на финансите в  
3 - дневен срок от установяване на обстоятелствата по чл. 2, ал. 1. 

/3/ ЦКС извършва проверка на обстоятелствата по ал. 2 и по отношение на участието 
на бенефициента в група свързани предприятия, разглеждани за целите на минималните 
помощи като „едно и също предприятие“. 

/4/ В срок от 3 работни дни от получаването на протокола и Приложение № 1 и в 
случай, че в същите не са констатирани несъответствия, неточности и непълноти, ЦКС се 
задължава да изплати на КС/ПК/ дължимите на бенефициента средства. 

/5/ ЦКС изплаща посочената в т. 5 и 6 сума само за бенефициенти с надлежно 
попълнени, подписани и изпратени в ЦКС документи. 

Чл. 4. В срок от 3 работни дни от получаването на средствата по чл. 3, ал. 4 КС/ПК 
се задължава да изплати на бенефициента дължимите и установените с настоящия 
протокол средства.  

Чл. 5. Изплащането на дължимата сума по т. 5 се извършва по следната банкова 
сметка, посочена от бенефициента: 

IBAN: ……………………………………………………..;  
BIC код: ………………………;   
Банка: „…………………………………………..” АД. 

 
 
Неразделна част от настоящия протокол е справка – декларация (Приложение № 1). 
Настоящият протокол се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – по 

един за всяка от страните. 
 
Приложения: Съгласно текста. 

 
 
 
За ЦКС,        За КС…………………, 
Председател:         Председател:  
 

                            д.ик.н. П.Стефанов                          …………..……. 
 
За ПК ………………….,                      За „………………….”, 
Председател:                                   Управител: 
 

………………                   …….……….. 
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Приложение № 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за минимални1 и държавни помощи 

1. Подписаният 

 
 

/трите имена на декларатора/ 

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/ 

  

4. Извършва ли получателят/кандидатът икономическа дейност*: 
/Ако посочите  „НЕ“, спирате с попълването на Декларацията до тук/ ДА НЕ 

4а. Ако в т. 4 сте посочили „ДА“, то получателят е „предприятие“ по смисъла на законодателството по държавните 

помощи и попълнете следната информация за него: 

№ 
Дейности, които предприятието извършва  

(код по КИД-2008) 

Относителен дял на нетните приходи от продажби 

в % през: 

 

2015 година  2016 година  

1.    

2.    

5. Отраслова принадлежност на предприятието според 

основната му дейност по код КИД-2008. 
/Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование/ 

 

6. Цел на помощта (дейност, която се финансира):  

7. Вид на предприятието: 
/Отбележете със знака Х/ 

голямо средно малко микро 

    

8. 
Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“: 

Собствеността на предприятието е: Относителен дял от капитала в %: 

Държавна  

Общинска  

Частна  

Общо: 100.00 

9. Налице ли е партньорство*** с лице от Република България? 

Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са 

обект на настоящата Декларация. 

(В случай, че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от 

партньора/ите.) 

ДА НЕ 

9а. Ако в т. 9 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите: 

 

Наименование на партньора: ЕИК/БУЛСТАТ: 

           

           

                                                           
1  Настоящата Декларация е разработена за целите 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 към помощта de minimis (ОB, L 352/1 от 24.12.2013 г.), като същата може 
да бъде адаптирана към изискванията на всеки друг регламент за минимална помощ. 

*  Икономическата дейност се изразява в предлагане на стоки и/или услуги на определен пазар. Режимът в областта на държавните помощи се 
прилага спрямо всички субекти, извършващи икономическа дейност, без значение на правната им форма, начина на регистрация и 
финансирането им. В този смисъл, тези субекти са „предприятие“ за целите на законодателството по държавните помощи. 

**    Година „Х-1” е годината, предхождаща текущата година - година „Х”. 

***  Съгласно чл. 3, пар. 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 
от 20.05.2003 г.). 
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

10. 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 

11. 

  

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: 

           

           

           

12. През предходните две години (2015година   и 2014 година) и през текущата 2016 година до датата на декларирането 

съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 10, както и като „едно и също предприятие“ 

съгласно т. 11, следните минимални помощи (получени на територията на Република България****): 

Получател/и 
(посочва  се 

ЕИК/БУЛСТАТ) 

Адми- 

нистратор на 

помощта 
(наименование и 

ЕИК/БУЛСТАТ) 

Разходи, за 

които е 

получена 

помощта/цел 

на помощта 
(с думи) 

Общ 

размерна 

помощта= 

a+b+c+d+e 
(в лева) 

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до 

съответните прагове: 

a b c d e 

„
ш

о
се

ен
 

т
р

а
н

сп
о

р
т
“
 

д
р

у
г
и

 

д
ей

н
о

ст
и

 п
о

 

Р
ег

. 
(Е

С
) 

1
4

0
7

/2
0
1

3
 

У
О

И
И

 

п
о

 Р
ег

. 
 (

Е
С

) 

1
4

0
8

/2
0
1

3
2
 

п
о

 Р
ег

. 
 (

Е
С

) 

Х
Х

Х
/Х

Х
Х
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до 

100 000 

евро 

(195 583 

лв.) 

до 

200 000 

евро 

(391 166 

лв.) 

до 

500 000 

евро 

(977 915 

лв.) 

до 

15 000 

евро 

(29 337,45 

лв.) 

до 

30 000 

евро 

(58 674,90л

в.) 

Г
о

д
и

н
а

 

2
0

1
6

 г
.             

           

         

Г
о

д
и

н
а

 

2
0

1
5

 г
.           

         

             

Г
о

д
и

н
а

 

2
0

1
4

 г
.             

             

             

Общо: 
 

∑(a+b+c+d+e) 

 

 
∑a 

 
∑b 

 
∑c 

 
∑d 

 
∑e 

13. Дейността, която се финансира, попада в приложното поле на Регламент (ЕС)                  № 

1407/2013: 
/Ако посочите  „НЕ“, спирате с попълването на Декларацията до тук/ 

ДА НЕ 

                                                           
2  Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта de minimisв селскостопанския сектор (OB, L 352/9 от 24.12.2013 г.); 

3  Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Комисията от ХХХ година за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз към помощта de minimisв сектора на рибарството и аквакултурите, който ще измени Регламент (ЕО) № 875/2007 (OB, L 193/6 от 25.7.2007 
г.) 

****   Помощи, получени на територията на друга държава членка на Европейския съюз не са обект на настоящата Декларация. 
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13а. Получателят/кандидатът извършва и дейност(и), която/ито е/са изключена/и от приложното 

поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013: 
ДА НЕ 

13б. В случая по т. 13 общият размер на минималната  помощ за получателя/кандидата и 

предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата 

равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ 

и „Х-2“): 

ДА НЕ 

14. Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за 

чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС)          № 1407/2013: ДА НЕ 

14а. В случая по т. 14 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и 

предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата 

равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ 

и „Х-2“): 

ДА НЕ 

15. Получателят/кандидатът извършва дейност по услуги от общ икономически интерес 

съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.): ДА НЕ 

15а. При положителен отговор в т. 15 общият размер на минималната помощ за 

получателя/кандидата и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не 

трябва да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за период от три 

последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“): 

ДА НЕ 

16. Получателят/кандидатът извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент 

(ЕС) № 1408/2013: 
ДА НЕ 

16а. В случая по т. 16 общият размер на  минималната помощ за получателя/кандидата и 

предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата 

равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и 

„Х-2“): 

ДА НЕ 

17. Получателят/кандидатът извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите 

съгласно Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Комисията, който ще измени Регламент (ЕО) 

№ 875/2007: 

ДА НЕ 

17а. В случая по т. 17 общият размер на  минималната помощ за получателя/кандидата и 

предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата 

равностойност на 30 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и 

„Х-2“): 

ДА НЕ 

18. В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на 

дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейността по т. 

6: 
/Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности/ 

ДА НЕ 

19. За същите приемливи (допустими) разходи съм получил държавна/и помощ/и от други 

източници на финансиране. 
ДА НЕ 

19а. Ако в т. 19 сте посочили „ДА“, моля попълнете следната информация:  

Администратор на помощта  
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ) 

Основание за получаване на помощта 

  

  

20. 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. 

21. Известно ми е, че за попълване на Декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по     чл. 313 от 

Наказателния кодекс.  

 

 

ДATA: ………………20__ г.                                                                   ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………… 
/подпис и печат/ 



КС гр....................................... Приложение № 3

за хляб и хлебни 

изделия

за основни 

хранителни стоки

1 2 3 4 5 6

ДАТА

ОПИС - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на бенефициентите, за които има подписани протоколи и сумите за получаване, съгласно указания № ……. /               на ЦКС 

(лева) 

№ по ред ЕИК Получатели (наименование) Общо дължима 

сума 

в т.ч. за: 



КС гр....................................... Приложение № 4

за хляб и хлебни 

изделия

за основни 

хранителни стоки

1 2 3 4 5 6 7

ДАТА

ОПИС - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на бенефициенти с непредставен  протокол  за потвърждаване на  дължимите суми, съгласно указания № ……. /                 на ЦКС 

(лева)

№ по ред ЕИК Общо 

непотвърдена 

сума  

в т.ч. за: Получатели (наименование)Номер и дата на писмото 

уведомление и дата на 

обратната разписка



Приложение № 5 

 

ДО 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО, 

Във връзка с изпълнение на указанията на ЦКС № ……./…….. за реда и условията за превеждане 

на дължимите за ІV-то тримесечие на 2009 г. суми, предназначени за покриване на транспортните 

разходи по доставките на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки 

селища до 500 жители (без курортите), публикувани на интернет страницата на ЦКС: www.cks.bg, раздел 

Държавни помощи, Ви моля, в срок до 15.02.2016 г. да: 

1. Потвърдите, че през 2009 г. сте извършвали субсидирана дейност по снабдяване на 

населението в планинските и малки селища с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в 

планински и малки селища до 500 жители. Съгласно нашите документи, неполучената от Вас сума за  

ІV-то тримесечие на 2009 г. е в общ размер на ………… (…………………….…..) лева, от които:  

……..……. (………………….….….) лева за снабдяване с хляб и хлебни изделия и  

………..… (………………….……..) лева за снабдяване с основни хранителни стоки.  

2. Представите декларация за получените държавни минимални помощи (Приложение № 2 от 

указанията) в четири екземпляра. 

3. Посочите банкова сметка, по която да бъде преведена дължимата сума. 

4. Представите доказателства за правоприемство, в случаите на преобразуване (сливане или 

придобивания, вкл. и вливане). 

В случай, че посочените суми са в съответствие с вашите документи и желаете вземането Ви да 

бъде уредено по посочения в указанията ред и условия, Ви молим да подпишете представеното по-долу 

потвърждение и да върнете това писмо на посочения адрес за кореспонденция.  

Потвърждението от Ваша страна е необходимо за изготвяне на съвместен протокол, уреждащ 

превеждането на дължимите суми, който ще Ви бъде предложен за подписване. Дължимата сума ще бъде 

изплатена по посочената от Вас банкова сметка след подписване на протокола от страна на ЦКС и само 

при представянето на надлежно попълнени и подписани протоколи, придружени с декларация за 

получените държавни минимални помощи. 

 

Гл. счетоводител:                                                             Председател : 

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

От ………………………………………..…………, с ЕИК ………………………, със седалище и 

адрес на управление …………..………………………….. 

1. Потвърждавам, че през 2009 г. извършвах субсидирана дейност по снабдяване на 

населението в планинските и малки селища с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в 

планински и малки селища до 500 жители. 

2. Потвърждавам, че неполучените средства за ІV-то тримесечие на 2009 г. са в общ размер на 

…………….. (………………………………….…..) лева, от които:  

……..……… (……………………………….….….) лева за снабдяване с хляб и хлебни изделия и  

………..…… (…………….……………….………..) лева за снабдяване с основни хранителни стоки.  

3. Представям декларация за получените държавни минимални помощи (Приложение № 2 от 

указанията) в четири екземпляра; 

4. Моля, посочената сума да бъде преведена по следната банкова сметка:  

IBAN: ……………………………….. BIC: ....... при …………………. клон .................  

5. Представям следните документи, потвърждаващи правоприемството на …………………..… 
 

 

Дата:                                                                   Име и длъжност: ……………………………….. 

 

        …………………………….... 
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