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Регламент (ЕО) № 1627/2006 на Комисията
от 24 октомври 2006 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на стандартните
формуляри за уведомление за помощи
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО [1], и по-специално
член 27 от него,
след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,
като има предвид, че:
(1) С Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагане на
Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета за определяне на подробни правила за прилагането
на член 93 от Договора за ЕО [2] бе въведен задължителен подробен формуляр за
уведомление за държавни помощи.
(2) Приемането от Комисията на нови насоки за националната регионална помощ за 2007—
2013 г. [3] изисква да се изменят някои части на формуляра на уведомлението.
(3) Регламент (ЕО) № 794/2004 следва да бъде съответно изменен,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 794/2004 се изменя в съответствие с приложението
към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.
Съставено в Брюксел на 24 октомври 2006 година.
За Комисията
Neelie Kroes
Член на Комисията
[1] ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.
[2] ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.
[3] ОВ С 54, 4.3.2006 г. , стр. 13.
-------------------------------------------------20061024
ПРИЛОЖЕНИЕ
Допълнителни информационни листове 4 и 5 от част III на приложение I към Регламент
(ЕО) № 794/2004 се заменят със следните:
„ЧАСТ III.4
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ — РЕГИОНАЛНА ПОМОЩ

Този допълнителен информационен лист се използва при уведомяване за всички схеми за
помощ или еднократни помощи, попадащи в приложното поле на насоките за национална
регионална помощ през периода 2007—2013 г. (НРП) (1).
Настоящото приложение не може да се използва специално за уведомление за нови карти
на регионалните помощи за периода 2007—2013 г. Прозрачните схеми на помощ, които
попадат в приложното поле на регламента за освобождаване на регионалната
инвестиционна помощ, са освободени от изискването за уведомяване. Следователно,
държавите-членки се приканват да изясняват обхвата на подаваните от тях уведомления, а
в особения случай, когато дадена схема включва едновременно прозрачни и непрозрачни
форми на помощ, те се приканват да ограничат обхвата на уведомлението до втората
категория помощ.
По отношение на еднократните помощи (т.е. помощи предоставяни извън съществуващи
схеми за помощ), държавите-членки следва да докажат, че проектът допринася за
изпълнението на една последователна стратегия за регионално развитите и — предвид
неговото естество и мащаб — няма да доведе до неприемливи изкривявания на
конкуренцията. Освен това, държавите-членки следва да докажат, че помощта няма да
бъде неоснователно концентрирана в конкретен стопански сектор и не предизвиква
отрицателни секторни последици.
1.
Схема или еднократна помощ
Схемата или еднократната помощ се отнася за
1.1.
първоначална инвестиция
помощта е изчислена като процент от приемливите материални и нематериални разходи по
инвестицията
помощта е изчислена като процент от прогнозните разходи за трудови възнаграждения на
заетите лица
оперативна помощ
помощ за новосъздадени малки предприятия
съчетание от горепосочените
1.2.
Помощта се предоставя:
автоматично, ако условията по схемата са изпълнени
на дискреционна база, по решение на органите
Ако помощта се предоставя на дискреционна база, моля опишете накратко прилаганите
критерии и приложете копие от административните разпоредби за предоставяне на
помощта:
…
…
1.3.
Помощта отговаря ли на таваните за регионална помощ съгласно картата на регионалните
помощи, действаща към датата на предоставяне на помощта, включително тези, които
произтичат от разпоредбите, регламентиращи помощта за големи инвестиционни проекти
(точка 4.3. от НРП)?
да
не
Помощта позовава ли се на действащата карта на регионалните помощи?
да
не

(1)
Насоки за националната регионална помощ през периода 2007—1013 г. (ОВ С 54, 4.3.2006
г., стр. 13).
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2.
Помощ за първоначални инвестиции
2.1.
Схемата покрива ли инвестиции в основен капитал или създаването на работни места,
свързани с първоначални инвестиции, отнасящи се до:
създаване на нов обект?
разширяване на съществуващ обект?
диверсифициране на производството в съществуващ обект с допълнителни нови продукти?
фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващ обект?
придобиване от независим инвеститор на капитални активи, свързани с обект, който е
закрит или е трябвало да бъде закрит, ако не е бил закупен?
2.2.
В случай, че помощта е изчислена на база материални и нематериални разходи или на
база разходи за придобиване при поглъщане на фирми, помощта включва разпоредба,
съгласно която бенефициерът е длъжен да участва финансово с минимум 25 % от общия
размер на приемливите разходи и че това участие не може да включва каквато и да било
публична подкрепа, включително минимална помощ?
да
не
2.3.
В случай, че помощта се предоставя автоматично въз основа на обективни критерии по
нормативен акт, даващ право на бенефициера да получи помощта, схемата предвижда ли,
че помощ не може да бъде предоставяна на проекти, които са стартирали преди влизането
в сила на този нормативен акт?
да
не
В случай, че помощта не се предоставя автоматично, схемата изисква ли молбата за помощ
да бъде подадена преди да започне работата по проекта, както и писмено удостоверение
от компетентните органи за това, че освен ако резултатите от обстойната проверка не
наложат друго решение, проектът отговаря на условията за приемливост по схемата (виж
точка. 38 от НРП)?
да
не
В случая с еднократна помощ, компетентният орган издавал ли е писмо за намерение да
предостави помощта преди започване на работата по проекта, при условие, че Комисията
одобри мярката?
да
не
Ако някое от изискваните по точка 2.3 не е изпълнено, моля обяснете причините и, как
органите възнамеряват да изпълнят тези необходими условия:
…
2.4.
Какъв е интензитетиът на помощта по схемата или на еднократната помощ в брутно
изражение?

…
Кои са параметрите, на чиято база е изчислен интензитетиът на помощта?
…
2.4.1.
Грантове
в номинална стойност
…
в сегашна (сконтирана) стойност
…
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2.4.2.
Данъчни мерки
Как е лимитирана сконтираната стойност на данъка и към кой интензитет на помощта?
…
2.4.3.
Публични заеми при облекчени условия
Максимален срок на заема:
…
Максимално съотношение (сума на заема като процент от приемливите инвестиции):
…
Максимална продължителност на гратисния период:
…
Минимален лихвен процент:
…
Заемът покрит ли е с обичайните обезпечения, изисквани от банките?
да
не
Ако отговорът е "да", до каква степен?
…
Каква е очакваната наказателна лихва за отделните категории бенефициери?
…
Предвидено ли е увеличение на лихвения процент в ситуации, когато е налице особен
риск?
да
не
От какъв вид е лихвеният процент: фиксиран, плаващ, зависещ oт печалбите или
комбинация от посочените видове?
…
Субординирани ли са заемите?
да
не
2.4.4.
Субсидирани лихви
Максимален размер на намалението:

…
Максимално съотношение (сума на заема като процент от приемливите инвестиции):
…
Максимална продължителност на гратисния период:
…
Срок на заема:
…
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2.4.5.
Гаранционни схеми
Моля посочете видовете заеми, за които могат да бъдат предоставяни гаранции:
…
Моля посочете метода и параметрите, използвани за изчисляване на грантовия еквивалент
на гаранцията, включително срок, съотношение и размер на заема:
…
Моля посочете премиите, изплащани от държавата на банката:
…
Каква е очакваната наказателна лихва за отделните категории бенефициери?
…
Каква е максималната част от заема (в процент), която се обезпечава с гаранцията?
…
Какви са условията за мобилизиране на гаранциите?
…
2.4.6.
Публично участие
Моля посочете дали схемата включва помощ под формата на публично участие:
…
До каква степен публичното участие се отклонява от принципа на пазарния инвеститор?
…
Моля дайте необходимата информация за изчисляване на елемента на помощ в публичното
участие:
…
2.4.7.
Други:
…
2.5.
Заместващите инвестиции изключени ли са от схемата?
да
не
Ако отговорът е "не", органите се умоляват да попълнят раздел 3 на този формуляр
относно оперативната помощ.
2.6.
Помощта за фирми в затруднено положение (1) и/или за финансово преструктуриране на
фирми в затруднено положение изключена ли е от схемата?
да

не
(1)
Съгласно дефиницията, дадена в Насоките на Общността относно държавната помощ за
спасяване и преструктуриране на фирми в затруднено положение (ОВ С 244, 1.10.2004 г.,
стр. 2).
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2.7.
Инвестиционна помощ, изчислена като процент от приемливите материални и
нематериални разходи за инвестицията
Моля посочете дали приемливите разходи по схемата се отнасят до:
2.7.1.
Материални активи
Стойността на инвестицията определена въз основа на (1):
земя;
сгради;
машини/съоръжения (оборудване)
в случаите с поглъщане на фирми – капитални активи
Моля опишете накратко:
…
…
Моля посочете дали придобитите активи са нови, освен в случаите на МСП и поглъщания
на фирми?
да
не
Моля посочете:
…
Схемата гарантира ли, че при поглъщане на фирми, евентуалните помощи, предоставени в
миналото за закупуване на активи, ще бъдат вземани предвид/приспадани преди
покупката (виж точка. 54 от НРП)?
да
не
Моля посочете:
…
По какъв начин се гарантира, че сделките за поглъщане на фирми ще се осъществяват при
пазарни условия?
…
Разходите, свързани с придобиването на активи — с изключение на земя и сгради — при
условия на финансов лизинг включват ли се в приемливите разходи?
да
не
Лизинговото правоотношение съдържа ли задължение за закупуване на актива — с
изключение на земя и сгради — сред изтичане на лизинговия срок?
да
не
(1)

В транспортния сектор разходите за закупуване на транспортно оборудване (движимо
имущество) не са приемливи за инвестиционна помощ.
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При финансов лизинг на земя и сгради, лизинговото правоотношение продължава ли
минимум пет години след очакваната дата на приключване на инвестиционния проект за
големи предприятия и три години за МСП?
да
не
Ако отговорът на някой от предишните въпроси по точка. 2.7 е отрицателен, моля обяснете
как органите възнамеряват да спазят необходимите условия:
…
…
2.7.2.
Нематериални активи
Стойността на инвестицията е определена на база разходите, възникващи от трансфер на
технологии чрез придобиване на:
патентни права
лицензи
ноу-хау
непатентовани технически знания
Моля опишете накратко:
…
…
Схемата включва ли условие, съгласно което разходите за приемливи нематериални
инвестиции не трябва да превишават 50 % от общия размер на приемливите
инвестиционни разходи по проекта, което се отнася за големи фирми?
да
не
Мярката гарантира ли, че приемливите нематериални активи:
се използват изключително в обекта получател на регионалната помощ?
се разглеждат като амортизационни активи?
са закупени от трети страни при пазарни условия?
са включени в капиталните активи на фирмата и остават в обекта получател на
регионалната помощ за срок от минимум пет години за големи компании и три години за
МСП?
Ако някое от тези условия не е изрично отразено в схемата, посочете причините и
обяснете как органите възнамеряват да спазят тези изисквания:
…
…
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Съгласно схемата, в приемливите разходи на МСП включени ли са разходите за
предварителни проучвания и консултации, свързани с инвестицията?
да
не
В схемата предвидено ли е, че разходите на МСП за консултации са ограничени до
интензивност на помощта максимум 50 % от реално извършените разходи?
да

не
2.7.3.
По какъв начин се гарантира, че помощта за първоначални инвестиции (в материални и
нематериални активи) се предоставя при условие инвестицията да се поддържа в
продължение на минимум пет години за големи компании и три години за МСП?
…
…
2.8.
Инвестиционна помощ, изчислена на база разходите за трудови възнаграждения
2.8.1.
Мярката гарантира ли, че помощта, изчислена на база разходите за трудови
възнаграждения, е свързана с проект за първоначални инвестиции?
да
не
2.8.2.
Мярката гарантира ли, че "създаване на работни места" означава нетно увеличение на
броя работници и служители (ALU), които са пряко заети в конкретния обект, в сравнение
със средната численост за предходните 12 месеца, след приспадане на закритите работни
места в същия обект през същия 12-месечен период?
да
не
2.8.3.
По какъв начин се гарантира, че приемливите разходи не превишават разходите за
трудово възнаграждение на едно наето лице, изчислени за период от две години?
…
2.8.4.
Мярката гарантира ли, че работните места ще бъдат попълнени в рамките на три години
след приключване на работите?
да
не
2.8.5.
Мярката гарантира ли, че създадените работни места ще бъдат поддържани в съответния
регион за срок от минимум пет години (или три години за МСП) от датата на попълването
им?
да
не
Ако отговорът на някой от предишните въпроси по точкa. 2.8 е отрицателен, моля обяснете
как органите възнамеряват да спазят тези необходими условия:
…
…
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3.
Оперативна помощ
3.1.
Каква е пряката връзка между предоставянето на оперативна помощ и приноса за
регионалното развитие?
…

…
3.2.
Какви са структурните недостатъци, към чието преодоляване е насочена оперативната
помощ?
…
…
3.3.
По какъв начин се гарантира, че естеството и размерът на оперативната помощ са
пропорционални на недостатъците, за чието смекчаване е предназначена тази помощ?
…
…
3.4.
Какви мерки са взети, за да се гарантира, че оперативната помощ е прогресивно
намаляваща и ограничена във времето?
…
…
3.5.
Схемата за оперативна помощ отворена ли е за всички сектори?
да
не
3.6.
Предвидено ли е по схемата да се покриват допълнителни транспортни или трудови
разходи?
да
не
3.7.
Ако отговорът на някой от горните въпроси (3.5/3.6) е отрицателен, по какъв начин е
осигурено съблюдаването на точка. 78 от НРП?
…
…
3.8.
Изключена ли е оперативна помощ за насърчаване на износа?
да
не
Специфични въпроси, отнасящи се до най-отдалечените региони или до слабо и найслабо
населените региони
3.9.
Ако оперативната помощ не е прогресивно намаляваща и ограничена във времето, моля
посочете дали са спазени следните условия:
3.9.1.
Помощта облагодетелства ли найотдалечен, слабо населен или найслабо населен регион?
да
не
3.9.2.
Помощта предназначена ли е да покрива частично допълнителни транспортни разходи?
да

не
Моля представете доказателства за наличието на тези допълнителни разходи и
изчислителния метод, използван за тяхното определяне (1). По-конкретно, моля
представете доказателства, че са спазени условията по точка. 81 от НРП:
…
…
Посочете какъв ще бъде максималният размер на помощта (на база съотношението "помощ
за пътникокилометър" или "помощ за тонкилометър") и какъв процент от допълнителните
разходи се покрива от помощта:
…
…
(1)
Описанието трябва да отразява начина, по който органите възнамеряват да осигурят
спазването на следните изисквания: помощта да се предоставя единствено за
допълнителните разходи за транспортиране на стоки в границите на страната, да не се
допусне превръщането и в експортна помощ, да се изчислява на база най-икономичния
начин на транспорт и най-късия маршрут между мястото на производство или преработка и
търговските обекти и да не се предоставя за транспортиране на продукция на фирми без
алтернативно място на стопанска дейност.
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3.9.3.
По отношение на най-отдалечените региони, помощта предназначена ли е да покрива
допълнителни разходи, възникващи при осъществяването на икономическа дейност поради
факторите, посочени в член 299, параграф 2 от Договора за ЕО?
да
не
Моля посочете размера на допълнителните разходи и метода за изчисляването им:
…
…
Как могат органите да установят връзката между допълнителните разходи и факторите,
посочени в член 299, параграф 2 от Договора за ЕО?
…
…
3.9.4.
Помощта предназначена ли е да предотврати или намали постоянното обезлюдяване на
найслабо населените региони?
да
не
Как могат органите да докажат, че предлаганата помощ е необходима и подходяща за
предотвратяване или намаляване на постоянното обезлюдяване и няма да засегне
условията на търговия в степен, противоречаща на общия интерес?
…
…
4.
Помощ за новосъздадени малки предприятия
Информация относно бенефициерите
4.1.

Към датата на предоставяне на помощта бенефициерите представляват ли малки
предприятия по смисъла на член 2 от приложение I към Препоръка 2003/361/ЕО на
Комисията (1)?
да
не
4.2.
Органът, предоставящ помощта, задължен ли е да проверява дали всички бенефициери са
автономни по смисъла на член 3 от приложение I към Препоръка 2003/361/ЕО на
Комисията?
да
не
4.3.
Схемата гарантира ли, че помощ ще се предоставя само на малки предприятия, създадени
до пет години преди датата на предоставяне на помощта?
да
не
4.4.
Моля опишете какви механизми са въведени, за да не се допуснат злоупотреби с мярката
за помощ чрез изкуствено закриване на съществуващи предприятия и повторното им
откриване с цел получаване на този вид помощ:
…
…
Географски обхват на схемата
4.5.
Схемата за помощ ограничена ли е единствено до подпомагани региони?
да
не
(1)
ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
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4.6.
Бенефициерите осъществяват своята икономическа дейност в следните региони (моля
посочете в съответствие с обозначението на региона в картата на регионалните помощи):
всички подпомагани области в съответната държава-членка
да
не
региони по член 87, параграф 3, буква а)
да
не
Моля посочете региона (регионите) (NUTS):
…
региони по член 87, параграф. 3, буква в)
да
не
Моля посочете региона (регионите) (NUTS):
…

Приемливи разходи
4.7.
Разходите за правни, професионални, консултантски и административни услуги,
непосредствено свързани със създаването на предприятието включени ли са в
приемливите разходи?
да
не
Ако отговорът е "да", моля посочете: …
4.8.
Приемливите разходи стриктно ограничени ли са до разходите, извършени през първите
пет години след създаване на предприятието и — в рамките на тези пет години — само до
времето, през което фирмата представлява малко предприятие в съответствие с членове 2
и 3 от приложение I към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията?
да
не
4.9.
Моля посочете кои от разходите в списъка по-долу са включени в приемливите разходи:
лихви по привлечени средства
дивиденти върху използвания собствен капитал, не повече от референтната ставка
разходи за наем на производствени съоръжения и оборудване
разходи за енергия, вода и топлоснабдяване
данъци (освен ДДС и корпоративни данъци върху печалбите от стопанска дейност )
Моля посочете: …
административни такси
Моля посочете: …
амортизации
разходи за лизинг на производствени съоръжения и оборудване
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разходи за трудови възнаграждения
Задължителните социалноосигурителни вноски включени ли са в разходите за трудови
възнаграждения?
да
не
По отношение на амортизациите, разходите за лизинг на производствени
съоръжения/оборудване и разходите за трудови възнаграждения, можете ли да
гарантирате, че съответните инвестиции или мерки за създаване и попълване на работни
места не са ползвали и няма да ползват други форми на помощ?
да
не
Интензитет на помощта
4.10.
Какъв е предвиденият по мярката интензитет на помощта по отношение на приемливите
разходи, извършени през първите три години след създаване на предприятието или по
отношение на разходите, пряко свързани със създаването на предприятието?
… % за региони по член 87, параграф 3, буква а)
… % за региони по член 87, параграф 3, буква в)
4.11.

Какъв е предвиденият по мярката интензитет на помощта по отношение на приемливите
разходи, извършени през четвъртата и петата година след създаване на предприятието?
… % за региони по член 87, параграф 3, буква а)
… % за региони по член 87, параграф 3, буква в)
4.12.
Интензитетът на помощта увеличен ли е с пет процентни пункта съгласно посоченото в
точка 89 от НРП?
да
не
Ако отговорът е "да", моля посочете:
за региони по член 87, параграф 3, буква а) с БВП (1) под 60 % от средния показател за
Общността
да
не
за слабонаселени региони с гъстота на населението под 12,5 жители/км2
да
не
за малки острови с население под 5 000 жители
да
не
за други общности с население под 5 000 жители, които страдат от изолация подобно на
островите
да
не
Моля посочете региона (регионите): …
4.13.
В случай че бенефициерите разполагат с обекти, намиращи се в региони от два или повече
вида (по член 87, параграф 3, буква а) или буква в), извън подпомагани области или
такива посочени в точка. 4.12), моля посочете как ще се гарантира коректното прилагане
на интензитета или евентуалните надбавки:
…
…
Размер на помощта
4.14.
Максималният размер на помощта ограничен ли е до 2 милиона еуро на предприятие за
бенефициерите в региони по член 87, параграф 3, буква а) и до 1 милион еуро на
предприятие за бенефициерите в региони по член 87, параграф 3, буква в)?
да
не
4.15.
Годишният размер на предоставяната помощ ограничен ли е до 33 % от горепосочените
максимални суми?
да
не
(1)
БВП на глава от населението, изразен в Единици покупателна способност (ЕПС).
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4.16.
Моля опишете използваните механизми или формата, под която помощта се предоставя на
предприятията бенефициери (напр. грант, заем и др.) и подробно опишете как са
изчислени интензитетиът на помощта и максималните размери на помощта, особено за
непрозрачните форми на помощ:
…
…
Натрупване
4.17.
Възможно ли е друга форма на публично подпомагане да бъде предоставена въз основа на
същите приемливи разходи за: лихви по привлечени средства, дивиденти върху
използвания собствен капитал, разходи за наем на производствени съоръжения и
оборудване, разходи за енергия, вода и топлоснабдяване или данъци (освен ДДС и
корпоративни данъци)?
да
не
Ако отговорът е "да", моля опишете механизмите, които са въведени за осигуряване
спазването на горните граници на помощта за едно предприятие като общ размер и
годишно, както и на интензитетиа на помощта:
…
…
5.
Обхват на схемата за помощ или на еднократната помощ
5.1.
Схемата отнася ли се за всички сектори?
да
не
Схемата насочена ли е към конкретен стопански сектор?
да
не
Ако отговорът е "да", моля обяснете
…
5.2.
Схемата отнася ли се за производството на селскостопанските продукти, посочени в
приложение I към Договора?
да
не
Схемата отнася ли се за производството на селскостопански продукти, но само в степента,
установена в Насоките на Общността относно държавната помощ в селскостопанския
сектор (1) или евентуалните заместващи ги насоки?
да
не
5.3.
Схемата отнася ли се за транспортния сектор?
да
не

Ако отговорът е "да",
транспортни услуги
морски транспорт
въздушен транспорт
шосеен транспорт
железопътен транспорт
градски транспорт
транспорт по вътрешни водни пътища
комбиниран транспорт
(1)
ОВ С 28, 1.2.2000 г., стр. 2, Поправени в ОВ С 232, 12.8.2000 г., стр. 17.
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управление на транспортна инфраструктура:
пристанищна инфраструктура
летищна инфраструктура
шосейна инфраструктура
железопътна инфраструктура
инфраструктура на градския транспорт
инфраструктура на транспорта по вътрешни водни пътища
наблюдение:
В годишния доклад ще се проследяват ли всички индивидуални помощи, които попадат в
горепосочените категории, включително размерите и бенефициерите на тези помощи?
да
не
5.4.
Схемата отнася ли се за корабостроителния сектор?
да
не
5.5.
Със схемата спазени ли са специалните разпоредби, например забрана за предоставяне на
помощ за стоманодобивния сектор (1) и/или за сектора на синтетични влакна (2)?
да
не
5.6.
Схемата съдържа ли разпоредби за спазване на задължението за индивидуално
уведомление съгласно точка 4.3 от НРП — помощ за големи инвестиционни проекти (3)?
да
не
6.
Натрупване
6.1.
В случаите, когато регионална помощ по една схема може да бъде съчетавана с помощ по
друга схема или други схеми, моля посочете, за всяка отделна схема, по какъв начин е
осигурено спазването на условията за натрупване, посочени в точка 4.4 от НРП:
…

6.2.
Гарантирано ли е, че регионалната инвестиционна помощ няма да се натрупва с
минимална помощ за същите приемливи разходи с цел заобикаляне на максималния
интензитет на помощта, определен в одобрената карта на регионалните помощи?
да
не
6.3.
В случаите, когато помощ изчислена на база разходите за (материални и нематериални)
инвестиции се съчетава с помощ изчислена на база разходите за трудови възнаграждения,
схемата спазва ли тавана на интензитета, определен за съответния регион?
да
не
7.
Прозрачност
7.1.
От схемата изключени ли са проекти, по които са направени приемливи разходи преди
публикуването на окончателната схема в Интернет (виж точка. 108 от НРП)?
да
не
8.
Друга информация
Моля на това място посочете всяка друга информация (например екологични въздействия
или ползи), която според вас има отношение към оценката на съответната мярка
(съответните мерки) в съответствие с насоките за национална регионална помощ.
…
(1)
По смисъла на приложение I от НРП.
(2)
По смисъла на приложение II от НРП.
(3)
Моля имайте предвид, че по отношение помощта за големи инвестиционни проекти се
попълва специален нотификационен формуляр (част III.5).
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ЧАСТ III.5
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ — РЕГИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ГОЛЕМИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Този допълнителен информационен лист се използва при уведомление за всички
регионални инвестиционни помощи, които надхвърлят прага за индивидуално
уведомление, определен в точка. 6.4 на Насоките за национална регионална помощ през
периода 2007—2013 г.
По отношение на еднократните помощи (т.е. помощи предоставяни извън съществуващи
схеми за помощ), държавата-членка трябва да представи и допълнителния информационен
лист за регионална помощ (част III.4). Освен това държавите-членки следва да докажат,
че проектът допринася за изпълнението на една последователна стратегия за регионално
развитите и — предвид неговото естество и мащаб — няма да доведе до неприемливи
изкривявания на конкуренцията. По-нататък държавите-членки следва да докажат, че
помощта няма да бъде неоснователно концентрирана в конкретен стопански сектор и не
предизвиква отрицателни секторни последици.

Ако праговете по точка. 68 от Насоките за регионална помощ са достигнати, Комисията си
запазва правото да изисква допълнителна информация с цел извършване на задълбочена
оценка.
Освен допълнителния информационен лист (допълнителните информационни листове),
държавите-членки трябва да предоставят:
Част I: Обща информация
Част II: Резюмирана информация за публикуване в Официален вестник на Европейския
съюз.
Освен това държавата-членка следва де предостави съответното инвестиционно
споразумение, (проекто)договора за помощ и всички останали релевантни документи
(включително, в случая с еднократна помощ, писмото за намерения), за да удостовери, че
помощта се предоставя в съответствие с общите правила по Насоките за национална
регионална помощ през периода 2007—2013 г. и с правилата на съответната схема, ако
има такава.
Когато сумите са преизчислени в еуро или други валути, моля посочете на база какъв
предполагаем курс е извършено преизчисляването. Моля винаги указвайте дали
посочените суми са номинални или сконтирани.
1.
Допълнителна информация относно бенефициерите
1.1.
Структура на компанията или компаниите, която инвестира (които инвестират) в проекта
1.1.1.
Идентификация на получателя (получателите) на помощта:
…
1.1.2.
Ако правосубектността на получателя на помощта е различна от тази на предприятието,
което финансира (предприятията, които финансират) проекта или на реалния бенефициер
(реалните бенефициери) на помощта, опишете и тези разлики:
…
1.1.3.
Моля опишете ясно връзката на бенефициера с групата от предприятия, към която той
принадлежи, както и с други свързани предприятия, включително смесени дружества.
…
1.2.
По отношение на компанията или компаниите, която инвестира (които инвестират) в
проекта, посочете следните данни за последните три финансови години (на ниво група).
1.2.1.
Оборот в световен мащаб, оборот в ЕИП, оборот в съответната държава-членка:
…
1.2.2.
Нетна оперативна печалба, възвръщаемост на заетия капитал и свободен паричен поток:
…
1.2.3.
Брой заети лица в световен мащаб, в ЕИП и в съответната държава-членка:
…
1.2.4.
Одитирани финансови отчети и годишен отчет (годишни отчети) за последните три години:

…
1.3.
Ако инвестицията се осъществява в съществуващ обект (завод), посочете следните данни
за последните три години конкретно за тази единица (данни за съществуващ обект/завод).
1.3.1.
Оборот в световен мащаб, оборот в ЕИП, оборот в съответната държава-членка:
…
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1.3.2.
Нетна оперативна печалба, възвръщаемост на заетия капитал и свободен паричен поток:
…
1.3.3.
Брой заети лица:
…
1.3.4.
Предишна помощ — получавал ли е бенефициерът помощ за други инвестиции в същия
обект (завод) през последните три години?
да
не
Ако отговорът е "да", моля дайте повече подробности:
…
1.4.
Фирми в затруднено положение
Помощта предоставя ли се в полза на фирма в затруднено положение (1) или за
финансово преструктуриране на фирма в затруднено положение?
да
не
Ако отговорът е "да", моля имайте предвид, че се прилагат Насоките на Общността относно
помощта за спасяване и преструктуриране на фирми в затруднено положение.
2.
Данни за помощта
2.1.
Форма на помощта
Моля опишете подробно всяка отделна форма на помощ:
…
2.2.
Размер на помощта
За всяка форма на помощ посочете следната информация:
2.2.1.
Размер на подпомагането като номинална и сконтирана стойност:
…
2.2.2.
Пълен график за изплащане на предвижданото подпомагане:
…

За помощи, предоставяни под формата на освобождаване от бъдещи данъци, моля
посочете как ще бъде лимитиран сконтираният размер на помощта:
…
2.2.3.
Приложимата съществуваща схема за помощ (приложимите съществуващи схеми за
помощ), включително наименование, номер на държавната помощ и номер на
разрешението от Комисията, заявление по междинна процедура или допълнителен
информационен лист по регламент за освобождаване:
…
2.2.4.
Молбата за помощта е подадена преди да започне работата по проекта и компетентните
органи са удостоверили писмено, че освен ако окончателните резултати от обстойната
проверка не наложат друго решение, проектът отговаря на условията за приемливост по
схемата.
да
не
Ако отговорът е "не", моля обяснете.
…
2.3.
Характеристики
2.3.1.
В общия пакет има ли мерки за подпомагане, които все още не са дефинирани?
да
не
Ако отговорът е "да", обяснете и посочете как ще бъде лимитиран общият сконтира размер
на помощта:
…
(1)
Съгласно дефиницията в Насоките на Общността относно помощта за спасяване и
преструктуриране на фирми в затруднено положение (ОВ С 244, 1.10.2004 г., стр. 2).
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2.3.2.
Посочете кои от горепосочените мерки не представляват държавна помощ и за кой регион
(за кои региони):
…
2.3.3.
По какъв начин е гарантирано, че помощта е поставена под условие инвестицията или
създадените работни места да се поддържат минимум пет години за големи компании и три
години за МСП?
…
2.4.
Финансиране от общностни или други източници
2.4.1.
Предвижда ли се някои от горепосочените мерки да се съфинансират със средства на
Общността (от Европейската инвестиционна банка, Европейския социален фонд,
Европейския фонд за регионално развитие и други)? Моля обяснете.
…

2.4.2.
Предвижда ли се допълнителна подкрепа за същия проект да бъде искана от други
европейски или международни финансови институции?
да
не
Ако отговорът е "да", в какъв размер?
…
2.5.
Отчетност
Моля потвърдете, че на Комисията ще бъдат предоставяни следните документи:
в срок до два месеца след предоставянето на помощта — копие от договора за помощ
между предоставящия орган и бенефициера;
на всеки пет години, считано от датата, на която Комисията е одобрила помощта —
междинни отчети (с информация относно изплатената сума на помощта, изпълнението на
договора за помощ и евентуални допълнителни проекти, стартирали в същия обект/завод);
в срок до шест месеца след изплащане на последния транш от помощта съгласно графика
за плащане, за който е постъпило уведомление — подробен заключителен доклад.
3.
Данни за подпомагания проект
3.1.
Времеви график
Посочете планираната дата за започване на инвестицията, планираната дата за
завършване на инвестицията и планираната година, през която трябва да бъде достигнат
пълният производствен капацитет — ако е необходимо, за всеки продукт, предвиден в
инвестиционния проект.
…
3.2.
Описание на проекта
3.2.1.
Посочете вида на проекта и дали същият се отнася до нов обект; разширяване на
съществуващ обект; диверсифициране на производството в съществуващ обект с
допълнителни нови продукти; фундаментална промяна на цялостния производствен процес
в съществуващ обект или до придобиване от независими инвеститор на капитални активи,
свързани с обект, които е закрит или е трябвало да бъде закрит, ако не е бил закупен:
…
3.2.2.
Дайте кратко описание на проекта:
…
3.3.
Разбивка на разходите по проекта
3.3.1.
Посочете общия размер на разходите по инвестицията за целия жизнен цикъл на проекта:
…
3.3.2.
Дайте подробна разбивка по години и категории (земя, сгради, машини, съоръжения и др.)
на приемливите разходи по инвестиционния проект — ако е необходимо, за всеки продукт,
предвиден в инвестиционния проект:

…
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3.4.
Финансиране на общите разходи по проекта
Моля опишете подробно начина за финансиране на проекта и начина, по който е
гарантирано, че 25% от приемливите разходи се финансират без каквато и да било
публична подкрепа, включително минимална помощ.
…
4.
Характеристика на продукта и пазара
За целите на този раздел, при изчисляване на капацитета и пазарния дял моля да вземете
предвид всички релевантни споразумения за реализация или подобни на тях
договорености с други компании (например изключителни лицензи за продажба на
продукта).
4.1.
Характеристика на продукта (продуктите), предвиден(и) по проекта
4.1.1.
Посочете всички продукти, които ще бъдат произвеждани в подпомаганите мощности след
осъществяване на инвестицията, като посочите също така, ако случаят го изисква, кода по
номенклатурата Prodcom или по номенклатурата СРА за проекти в сферата на услугите.
…
4.1.2.
Предвижданите по проекта продукти ще заменят ли други продукти, произвеждани от
бенефициера (на ниво група)? Кои продукти ще бъдат заменени? Ако заменяните продукти
не се произвеждат на мястото, където се изпълнява проектът, посочете къде се
произвеждат тези продукти понастоящем. Моля обяснете връзката между заменяната
продукция и настоящата инвестиция, и представете графика, по който ще се извърши
подмяната.
…
4.1.3.
Каква друга продукция би могло да се произвежда със същите нови съоръжения (чрез
гъвкаво преустройване на производствените инсталации на бенефициера) с малко
допълнителни разходи или изобщо без допълнителни разходи?
…
4.2.
Данни за съответния продукт и съответния продуктов пазар
4.2.1.
Обяснете дали проектът се отнася до междинен продукт и дали значителна част от
производството не се продава на пазара (при пазарни условия). Въз основа на това
обяснение, за изчисляване на пазарния дял и увеличението на капацитета за целите на
следващите подточки от тази точка, моля посочете дали съответният продукт е този,
предвиден по проекта или е низходящ продукт.
…
4.2.2.
Моля посочете заместителите на съответния продукт от страна на търсенето и от страна на
предлагането. Съответният продуктов пазар включва както съответния продукт, така и
неговите заместители, разглеждани като такива от потребителя (от гледна точка на
неговите характеристики, цена и предназначение) или от производителя (от гледна точка

на възможностите за гъвкаво преустройване на производствените инсталации на
бенефициера и на неговите конкуренти).
…
4.3.
Данни за пазарния дял
Моля отговорете на следните въпроси за всички съответни продукти.
4.3.1.
За целите на точка 68(а) от НРП, Комисията по принцип ще приема, че съответният
географски пазар е Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ако е счетено, че
съответният географски пазар на продукта (продуктите) е различен от горния, моля
посочете аргументите:
…
4.3.2.
Моля посочете прогнозни данни за всички продажби, които получателят на помощта ще
реализира на съответния пазар (на ниво група, в стойностно и натурално изражение) от
годината, предшестваща започването на инвестицията до годината, следваща достигането
на пълния производствен капацитет за продукта, предвиждан по проекта. Ако случаят го
изисква, представете разбивка на тези продажби между съответния продукт и други
видове продукти, които бенефициерът на помощта реализира на съответния пазар.
…
4.3.3.
Моля посочете прогнозни данни за общия размер на продажбите (в стойностно и
натурално изражение), които всички производители се очаква да реализират на
съответния пазар от годината, предшестваща започването на инвестицията до годината,
следваща достигането на пълния производствен капацитет за продукта, предвиждан по
проекта. Ако има такива, включете и статистически данни, изготвени от публични и/или
независими източници.
…
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4.3.4.
Моля обяснете методиката, по която са направени прогнозите и какви допускания са
използвани по отношение на цените.
…
4.4.
Развитие на пазара
Моля отговорете на следните въпроси за всички съответни продукти.
4.4.1.
Представете данни за видимото потребление (1) (в стойностно и натурално изражение) на
съответния продуктов пазар в ЕИП през всяка една от последните шест години. Ако има
такива, включете и статистически данни, изготвени от публични и/или независими
източници.
…
4.4.2.
Използвайки горните данни, моля изчислете Общия годишен темп на нарастване
(Compound Annual Growth Rate — CAGR) (2) на видимото потребление на съответния
продуктов пазар в ЕИП.
…
4.4.3.

Моля изчислете средногодишния темп на нарастване на БВП в ЕИП през последните пет
години, изразен като Общ годишен темп на нарастване (Compound Annual Growth Rate —
CAGR), използвайки за целта данни на Евростат (3) (www.eu.int/comm/eurostat/ —
понастоящем данните могат да бъдат намерени в: "Themes/Economy and finance/National
accounts/Annual national accounts/GDP and main aggregates").
…
4.4.4.
Средногодишният темп на нарастване на видимото потребление на съответния продуктов
пазар в ЕИП през последните пет години по-малък ли е от средногодишния темп на
нарастване на БВП в ЕИП през последните пет години?
да
не
4.5.
Съображения във връзка с капацитета
Моля отговорете на следните въпроси за всички съответни продукти.
Ако точка 4.4. относно развитието на пазара е довела до извода, че средногодишният темп
на нарастване на видимото потребление на съответния пазар е по-нисък от
средногодишния темп на нарастване на БВП в ЕИП, дайте следната информация:
4.5.1.
Представете прогнозни данни за производствения капацитет, създаван от инвестицията (в
натурално и стойностно изражение).
…
4.5.2.
Представете прогнозни данни за евентуални промени на общия капацитет на бенефициера
(на ниво група) в ЕИП между годината, предшестваща започването на проекта и годината,
следваща завършването на проекта (в натурално и стойностно изражение). Освен това,
моля посочете какви допускания са използвани по отношение на цените. Ако има такива,
включете и статистически данни, изготвени от публични и/или независими източници.
…
4.5.3.
Представете прогнозни данни за общото видимо потребление на съответния продуктов
пазар (съответните продуктови пазари) в ЕИП за годината, предшестваща годината на
започване и за годината, следваща годината на завършване на проекта (в натурално и
стойностно изражение). Освен това, моля посочете какви допускания са използвани по
отношение на цените. Ако има такива, включете и статистически данни, изготвени от
публични и/или независими източници.
…
5.
Друга информация
Моля на това място посочете всяка друга информация (например екологични въздействия
или ползи), която според вас има отношение към оценката на съответната мярка
(съответните мерки).
…
(1)
Видимото потребление е равно на производството плюс вноса минус износа. Ако няма
лесно достъпни данни за видимото потребление, може да се използват други релевантни
данни.
(2)
CAGR се изчислява по следната формула: [y(t) / y(t – 5)]1/5 – 1.

(3)
Данните за ЕС-25 могат да се използват като представителни за ЕИП в този контекст."

