Общият размер на помощта се образува сумарно от всички получени минимални помощи
(независимо от източника и целта) през двете предшестващи данъчни години (2009 и 2010 г.) и
планираните за получаване през 2011 г., включително тези за покриване на транспортните разходи за
извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и
малките селища с население до 500 жители (без курортите) и не трябва да надвишава левовата
равностойност на 100 000 Евро.
Председателят на Централния кооперативен съюз, като администратор на средствата за
покриване на транспортните разходи за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и
основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без
курортите) създава необходимите механизми, чрез които не се допуска общият размер на помощта по
тази мярка, предоставена на едно и също предприятие да надхвърли определения таван (праг) от
левовата равностойност на 100 000 Евро за период от три данъчни години. За целта, Централният
кооперативен съюз, чрез кооперативните съюзи и кооперациите изисква от всички изпълнители на
услугата по превоза на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките
селища с население до 500 жители (без курортите) да представят декларация - образец № 4.
В случаите, когато общият размер на минималните помощи в рамките на тригодишния период
надхвърля определения праг от левовата равностойност на 100 000 Евро, бенефициентът се изключва
от кръга на ползвателите на помощ по тази мярка за 2011 г.
Разпределение на средствата
База за разпределение на отпуснатите средства по чл. 30, ал. 1 от ПМС № 334/2010 г. между
бенефициентите са действително извършените (за 2009 г. и 2010 г.) и планираните (за 2011 г.)
разходи по транспортирането на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки от първа
необходимост, себестойност на км.пробег, обем на продажбите и др.
Централният кооперативен съюз разпределя средствата от бюджета като лимити по
кооперативни съюзи. Кооперативните съюзи на същата база разпределят лимита на кооперациите си.
Кооперациите уведомяват писмено кметовете на общините за определения им лимит и с тяхно
участие го разпределят между всички бенефициенти, извършващи посочената по-горе дейност. При
разпределение на целевите средства между правоимащите субекти не трябва да се създават условия
за неравнопоставеност и нарушаване на конкурентната среда. При невключване на физически и
юридически лица, без да има основание за това, предявените от тях претенции са за сметка на лимита
на кооперацията.
Кооперациите уведомяват писмено всички субекти (физически и юридически лица),
извършващи услуга по превоза на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и
малките селища с население до 500 жители (без курортите), за определения им лимит за 2011 г. и
изискват от тях представяне на декларация образец № 4. В декларацията се посочва общият размер
на помощта, образуван сумарно от всички получени минимални помощи през 2009 и 2010 г. и
очакваните за получаване през 2011 г., включително и определеният им лимит. Декларацията се
изготвя в три екземпляра и се представя в кооперацията, в срок до 5 работни дни от получаване на
писменото уведомление за определения лимит. Кооперациите, които са и бенефициенти на помощта
също изготвят декларация образец № 4.
Два екземпляра от получените декларации образец № 4 се представят на кооперативния съюз,
който ги проверява и въвежда в регистър. Всеки кооперативен съюз представя на ЦКС по един
екземпляр от декларациите образец № 4, както и информацията от регистъра на хартиен и електронен
носител (файл- xls формат).
Въз основа на информацията, представена от кооперативните съюзи, Централният
кооперативен съюз, в изпълнение на чл.12, ал.3 от Закона за държавните помощи, води и поддържа
собствени регистри на държавните и минималните помощи, като отговаря за достоверността на
данните в тях. При поискване осигурява достъп на представител на министъра на финансите до
данните по този регистър. Документацията за индивидуалните минимални помощи следва да се
поддържа в срок от 10 (десет) години след предоставянето на последната индивидуална помощ.
Получателите на помощта са длъжни да оказват пълно и по всяко време съдействие на
администратора за поддържане на регистъра с достоверна и актуална информация за размера и
използването на предоставените средства.
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Получаване на средствата
За получаване на сумите за покриване на действително извършените транспортни разходи
всички правоимащи субекти (физически и юридически лица) изготвят справка – декларация (образец
№ 1) за всяко населено място, която се заверява от кмета или кметския наместник на съответното
населено място. Към справката декларация се прилага препис или копие от първичните документи на
всички субекти (пътен лист, товарителница и заповед за утвърждаване на тарифните цени),
удостоверяващи извършените транспортни разходи, които се съхраняват в кооперацията.
В планинските, малките селища и махалите, в които населението е под 500 жители (без
курортите) и няма търговски обекти, а се извършват доставки на хляб, хлебни изделия и основни
хранителни стоки, първичните документи за извършените транспортни разходи се заверяват от кмета
или кметския наместник на съответното селище с подпис, дата и печат.
Физическите и юридически лица, ползватели на средствата по чл. 30, ал. 1 от ПМС
№ 334/2010 г. прилагат Методиката за определяне на транспортните разходи за извършени доставки
на хляб и хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители (без
курортите), приложена към писмо № ФРС-2/22.04.2005 г. на Министерство на финансите и
№ 62-00-34/22.04.2005 г. на Централния кооперативен съюз. С оглед оптимизиране на транспортните
разходи, където съществуват условия доставката на стоки в населените места да се извършва на
принципа на кръговото зареждане.
Кооперацията изготвя обобщена справка-декларация по образец № 1, която се заверява от
кмета на общината по адрес на регистрация на кооперацията. Два екземпляра от обобщената и два
екземпляра от справките-декларации на съответните селища и субекти, кооперацията представя на
кооперативния съюз до 15-то число на месеца след тримесечието, а за последното тримесечие до
9-ти декември 2011 г.
Кооперативните съюзи, въз основа на получените от кооперациите справки-декларации,
изготвят обобщена справка-декларация в три екземпляра, два от които представят на Централния
кооперативен съюз, заедно с един екземпляр от справките-декларации на кооперациите, с приложени
към тях справки за съответните селища и субекти до 21-во число на месеца, следващ тримесечието, а
за последното тримесечие до 15-ти декември 2011 г. Кооперативните съюзи представят на ЦКС и два
екземпляра на опис-рекапитулация (образец № 3), в която се посочват с натрупване получените,
включително и тези за получаване през текущия период суми по кооперации и други субекти.
Централният кооперативен съюз съставя сборна справка-декларация (образец № 2), която
представя в 2 екземпляра в Министерство на финансите за заверка до 26-то число на месеца, следващ
отчетното тримесечие, а за последното тримесечие до 19-ти декември 2011 г. В същия срок се
представя по един екземпляр от сборните за кооперативните съюзи справка декларация образец № 1
и опис-рекапитулация образец № 3.
Министерство на финансите, след заверка на сборната справка-декларация за действително
извършените разходи, превежда средствата до размера на лимита по разплащателната сметка на
Централния кооперативен съюз BG 03 CECB 9790 1036 8502 01, BIC: CECBBGSF в Централна
кооперативна банка. ЦКС превежда получените суми от бюджета на кооперативните съюзи,
кооперативните съюзи на кооперациите и чрез тях на другите физически и юридически лица до
размера на полагащия им се за отчетния период лимит и съгласно представените справки декларации.
Средствата се превеждат в срок от три дни след получаване на съответния превод.
В случаите когато действителните разходи по транспортирането на хляба, хлебните изделия и
основните хранителни стоки са по-големи от лимита, средствата от държавния бюджет се получават
до размера на лимита за отчетния период, а ако действителните разходи са по-малки от полагаемия се
лимит за съответния период, сумата от държавния бюджет се получава до размера на отчетените
разходи.
Полагащите се средства се превеждат в целия размер, без да се правят прихващания за
вземанията, породени от неплатени доставки на стоки, предоставени кредити и от други
взаимоотношения между субектите.
При използване на предоставените бюджетни средства не по предназначение, същите се
възстановяват в бюджета.
След годишното приключване, неусвоените средства се възстановяват на държавния бюджет
по сметката и параграфа, от която са отпуснати.
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Образец № 1
АДМИНИСТРАТОР:
КООПЕРАЦИЯ

БЕНЕФИЦИЕНТ:
ПК/КС/ФЛ/ТД

………………………………………

………………………………………..
ЕИК ………………………………….

КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
………………………………………

ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО:
г./с. …………………………………..

Изх.№ ..............................................

Община: ……………………………..

СПРАВКА–ДЕКЛАРАЦИЯ
за сумите, които подлежат на изплащане от държавния бюджет 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 ПМС № 334/2010 г., за периода:

от ……………….2011 г.
№ по
ред

а
1.
2.

до ……………….2011 г.
Сума

Показатели

За хляб и хлебни
изделия
1

б

За основни
хранителни
стоки
2

Годишен лимит

4.

Полагащ се лимит за отчетния период
(с натрупване от началото на годината)
Транспортни разходи за покриване от бюджета за отчетната година
(с натрупване от началото на годината)
Получени суми от бюджета от начало на годината

5.

Остатък за получаване за отчетния период (р.2 - р.4 )

6.

Суми за получаване от бюджета до размера на лимита за отчетния период
или до размера на транспортните разходи, ако те са по-малки от лимита

7.

Разлика (р.5 - р.6)

3.

(Мярка: лева)
Сума

Изготвил:
………………...

Гл. счетоводител:

Председател:
………………...

…………………

Кмет/кметски наместник : ………………..
(подпис, печат)
гр./с. ………………………………………..
Забележки:
1. Полагащият се лимит за отчетния период по ред 2 се определя като годишният лимит се умножи по броя на
месеците за отчетния период и се раздели на 12.
2. Остатъкът за получаване за отчетния период (ред 5) е равен на разликата между полагаемия лимит за отчетния
период (ред 2) и получените суми от бюджета от началото на годината (ред 4).
3. Сумата за получаване от бюджета (ред 6) е равна на ред 2 минус ред 4, когато лимитът за отчетния период е помалък от размера на транспортните разходи, или на ред 3 минус ред 4, ако транспортните разходи са по-малки от
лимита по ред 2.
4. Когато се изготвят обобщени декларации, то данните по ред 3 и 6 са сборни от съставните декларации и забележка 3
не се прилага.

Централен кооперативен съюз
Изх. №…………………………

Образец № 2

СПРАВКА–ДЕКЛАРАЦИЯ
за сумите, които подлежат на изплащане от държавния бюджет по разплащателната сметка на Централния
кооперативен съюз BG 03 CECB 9790 1036 8502 01, BIC: CECBBGSF при ЦКБ, клон София, за покриване на
транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и
основни хранителни стоки в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите),
съгласно ПМС № 334/2010 г. и Указания № ………………. на МФ и № …………..………..на ЦКС, за периода:
от ……………….2011 г. до ……………….2011 г.
№ по
ред

Показатели

а
1.

б

Сума
За хляб и хлебни
изделия

За основни
хранителни стоки

1

2

Годишен лимит

2.

Полагащ се лимит за отчетния период
(с натрупване от началото на годината)

3.

Транспортни разходи за покриване от бюджета за отчетната година (с
натрупване от началото на годината)

4.

Получени суми от бюджета от начало на годината

5.

Остатък за получаване за отчетния период

6.

Суми за получаване от бюджета до размера на лимита за отчетния
период или до размера на транспортните разходи, ако те са по-малки от
лимита
Разлика

7.

(Мярка: лева)
Сума

Изготвил:
………………...

Гл. счетоводител:

Председател:
………………...

…………………

Забележка:
1. Полагащият се лимит за отчетния период се определя, като годишният лимит се умножи по броя на месеците за
отчетния период и се раздели на 12.

Дирекция “Финанси на реалния сектор” при Министерство на финансите потвърждава, че сумата за превод по
разплащателната сметка на ЦКС BG 03 CECB 9790 1036 8502 01, BIC: CECBBGSF при ЦКБ, клон София, за
покриване на транспортните разходи за доставка на хляб, хлебни издалия и основни хранителни стоки в планински и
малки селища с население до 500 жители (без курортите) за периода от ............................. до ................................. 2011 г.
в размер на .............................. .лв. словом ........................................................................... е правилно установена и
справката-декларация може да бъде представена за получаване в обслужващата банка.

Проверил:

Директор:

2

1

3

Наименование

Сума (лева)
за хляб и
за основни
хлебни
хранителни
изделия
стоки
4
5
6

Наименование

Сума (лева)
за хляб и за основни
хлебни хранителни
изделия
стоки
7
8

за получените суми от бюджета, съгласно ПМС № 334 от 29 декември 2010 г.
за периода .......................................................... по субекти
Други юридически и физически лица
Потребителни кооперации

ОПИС - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ДАТА

ПОДПИС:
ПЕЧАТ:

ЗАБЕЛЕЖКА: В колони 4, 5, 7 и 8 се посочват получените от бюджета суми, включително и декларираните за получаване през текущия отчетен период.

ЕИК

№ по
ред

РКС гр.......................................

Сума (лева)
за хляб и за основни
хлебни
хранителн
изделия
и стоки
9
10

Всичко

Образец № 3

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за размера на минималните помощи,
във връзка с прилагането на чл. 30, ал. 2 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г.

2.
3.

Подписаният
като председател/управител на
(посочва се пълното наименование по регистрация)
Единен идентификационен код БУЛСТАТ
Вид на предприятието

4.

Извършва ли стопанска дейност

5.

6.
7.
8.

Седалище и адрес на управление:
Област
Община
Град/село:
Ул., №, кв.,ж.к.,блок, ап.
Отраслова принадлежност - шосеен транспорт
Администратор на помощта
Донор на помощта

9.

Схема на помощ

1.

средно

малко

микро

да не

да не

да не

да не

да

не

10. Индивидуална помощ
11. Цел на помощта
12. Източник на финансиране
13. Нормативен акт, въз основа на който се отпуска помощта
14. Форма на помощта
на основание, чл. 3 параграф 1 от Регламент (ЕО)№ 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., относно прилагането
на чл. 87 и 88 от Договора на ЕС
ДЕКЛАРИРАМ
че съм получил и през отчетната година очаквам да получа следното финансиране,
под формата на помощ "de minimis"
стойност ( лева)
15. Размер на помощта за три данъчни години, в т.ч. и за
покриване на транспортни разходи по преки доставки на
хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки
а) за 2009 г. - общо:
- от тях по чл. 81, ал. 1 от ПМС 27/09.02.2009 г.
б) за 2010 г. - общо:
- от тях по чл. 81, ал. 1 от ПМС 324 от 30.12.2009 г.
в) за предоставяне през 2011 г. - общо:
- от тях по чл. 30, ал. 1 от ПМС 334 от 29.12.2010 г.
16. Общо получена минимална помощ, лева (а+б+в)
17. Партньорство: ДА/НЕ (в случай, че получателят има
партньор се попълва информация и за партньора по т. 1-18)
Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от
наказателния кодекс. При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам
коригираща декларация в пет дневен срок.
Дата…………..2011 г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………….
/подпис и печат/

Декларацията се подава в съответствие с изискването на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията, относно
прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималните помощи.

Указания
за попълване на Декларацията за минимални помощи
1.

,,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 ЕО, относно прилагането на чл.87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност (ДЕО) по отношение на минималната помощ (§1, т.3 от Допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи).

2.

Дейността, която се подпомага с предоставените по чл. 30, ал. 1 от ПМС № 334/2010 г. минимални помощи попада в отрасъл "шосеен
транспорт" и съгласно действащия Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение на минималните помощи общата минимална помощ, предоставена на отделно предприятие осъществяващо
услуги в област шосеен транспорт, не трябва да надвишава 100 000 евро за период от три финансови години (чл.2, т.2 от Регламента).

3.

Дефинираният праг от 100 000 евро се прилага сумарно за всички минимални помощи, получени от един субект за период от 3 фискални
години, независимо от източника и целите на помощта.

4.

Всички субекти, получатели на средства по чл. 30, ал. 1 от ПМС № 334/2010 г. еднозначно определят отрасловата си принадлежност като
"шосеен транспорт" и могат да получават помощ "de minimis" до левовата равностойност на 100 000 евро.

5.

Съгласно чл.1 от Регламента помощта не е минимална, когато е:
а) помощ, предоставена на предприятията осъществяващи дейност в сектор рибарство и аквакултури;
б) помощ, предоставена на предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в
приложение І към Договора за създаване на Европейската общност;
в) помощ, предоставена на предприятия, осъществяващи дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в
приложение І към Договора за създаване на Европейската общност, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е фиксиран на базата на цената или количеството на тези продукти, закупени от производителите или пуснати на
пазара от въпросните предприятия;
- когато предоставянето на помощта е под условие тя да бъде частично или изцяло прехвърлена на първичните производители;
г) помощ за експортно ориентирани дейности към трети страни или страни членки на ЕС, в частност помощ, пряко свързана с изнасяните
количества, със създаването и оперирането на дистрибуторски мрежи или други текущи разходи, свързани с експортната дейност;
д) помощ, предоставена в зависимост от използването на стоки местно производство вместо вносни;
е) помощ, предоставена на предприятия, осъществяващи дейност в сектор „въгледобив”, определена в Регламент ЕО № 1407/2002;
ж) помощ, предоставена за придобиването на товарни автомобили, предоставяни на предприятия, извършващи превоз на товари за други лица или
срещу възнаграждение;
з) помощ, предоставена на предприятия в затруднение.

6.

Определянето на вида на предприятието следва да се направи въз основа на данните за числеността на персонала и финансовите показатели
(годишен оборот и/или общ годишен балансов отчет), които да се съобразят с чл.3, чл. 4, чл. 5 и чл. 6, Приложение І на Регламент 800/2008 г.
Общ годишен балансов отчет
Вид предприятие
Численост на персонала
Годишен оборот
Микро предприятие
По–малка от 10 души
Не надвишава 3.9 млн. лв.(2 млн. EUR)
Не надвишава 3.9 млн. лв.(2 млн. EUR)
Малко предприятие
По-малка от 50 души
Не надвишава 19.5 млн. лв.(10 млн. EUR) Не надвишава 19.5 млн. лв.(10 млн. EUR)
Средно
По-малка от 250 души
Не надвишава 97.5 млн. лв.(50 млн. EUR) Не надвишава 84 млн. лв.(43 млн. EUR).
предприятие
Данните, които се прилагат за определяне числеността на персонала и финансовите показатели, са онези, отнасящи се за последния одобрен
отчетен период, изчислени на годишна основа.

7.

На ред 6 от декларацията следва да посочите "да" като отраслова принадлежност на предприятието - "шосеен транспорт”(товарен автомобилен
транспорт).

8.

На ред 7 от декларацията следва да посочите "ЦКС" като администратор на минималните помощи за покриване на транспортните разходи за
извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без
курортите).

9.

На ред 8 „Донор на помощта” се посочва „без донор”.

10. На ред 9 "Схема на помощ" се посочва – „минимална помощ”.
11.

На ред 10 "Индивидуална помощ" се посочва „да”, когато услугата за която се получава помощта се извършва без наличие на „партньор”.

12. На ред 11 „Цел на помощта” се посочва "за покриване на транспортните разходи за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и
основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите)".
13. На ред 12 „Източник на финансиране” – „Републикански бюджет”.
14. На ред 13 „Нормативен акт, въз основа на който се отпуска помощта” се посочва „чл. 30, ал. 1 от ПМС № 334/2010 г.”
15. На ред 14 "Форма на помощта" – се посочва „субсидия”.
16.

На ред 15 и 16 от декларацията следва да посочите всички минимални помощи получени през 2009 и 2010 г. и тези, които планирате да получите
през 2011 г., като на самостоятелен ред се посочват целевите средства за покриване на транспортните разходи за извършени преки доставки на
хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите).

17. На ред 17 „Партньорство” се посочва с ДА/НЕ наличието на партньорство. В случай, че получателят има партньор, се попълва информация и за
партньора по т. 1- 17.

