ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ПО ИНИЦИАТИВАТА “ИНСТРУМЕНТ ЗА
СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА ЗА ИНОВАТИВНИ И ОРИЕНТИРАНИ КЪМ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ МСП И КОМПАНИИ СЪС СРЕДНА ПАЗАРНА
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (ИСР) - ЦЕЛЕВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ
МЕХАНИЗЪМ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА”

1. ___________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ ___________________________,
документ

за

самоличност

№_______________________________,

издаден

на

____________________

от

________________________, в качеството на законен представител,
2. ____________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ __________________________,
документ

за

самоличност

№_______________________________,

издаден

на

____________________

от

_______________________, в качеството на законен представител,
на _____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование на търговеца)

с ЕИК ___________________________________, кандидат за финансиране по инициативата ИСР 1, наричано по-долу
Предприятието,

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:

1.

Представляваното от мен/нас предприятие има статут на:
Микропредприятие

Малко предприятие

Средно предприятие

съгласно чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
предприятие с персонал до 500 души ( предприятие с малка и средна капитализация)

2.

За ________ финансова година Предприятието е със следните параметри, съгласно категоризацията на
Закона за малките и средните предприятия*:

СРЕДНОСПИСЪЧЕН БРОЙ НА
ПЕРСОНАЛА

ГОДИШЕН ОБОРОТ (ХИЛЯДИ ЛЕВА)

< 97 500

1

< 19 500

< 3 900

СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ (ХИЛЯДИ
ЛЕВА)
< 3 900

< 19 500

< 84 000

< 10

C

B

A

A

B

C

< 50

C

B

B

B

B

C

Предоставеното финансиране се ползва от подкрепата на Европейския съюз съгласно „Инструмента за споделяне на риска за

иновативни и ориентирани към изследователската дейност МСП и компании със средна пазарна капитализация (ИСР) - целево
подразделение на Финансовия механизъм за споделяне на риска.

1

< 250

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

< 500
Упътване: Със знак Х се отбелязват две от посочените клетки според данните на предприятието. Кое да е отбелязване
на клетка с код А определя предприятието като микропредприятие. Когато не е отбелязана клетка с код А, кое да е
отбелязване на клетка с код В определя предприятието като малко предприятие, кое да е отбелязване на клетка с код
C определя предприятието като средно предприятие. В останалите случаи предприятието е предприятие с малка и

средна капитализация. Данните се определят на база последния одобрен финансов отчет. В случаите на
новообразувани предприятия чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на
показателите за текущата финансова година.

3.



Kатегорията предприятие се определя на консолидирана база, т.е. ако предприятието има участие по-голямо
или равно на 25% от капитала в едно или повече предприятия и/или външни лица притежават 25% или повече
от капитала на предприятието, се взимат данните общо и на предприятието партньор/свързано предприятие.
При дялово участие между 25% - 50%, предприятието се счита за предприятие партньор и неговите данни се
взимат пропорционално на процента дялово участие. При участие над 50%, предприятието се счита за свързано
предприятие и данните му се взимат на 100% независимо от конкретния процент на дялово участие. В
допълнение според ЗМСП, в случай че управителя на дружеството-кандидат е управител и в друго дружество,
което оперира на същия хоризонтален и вертикален пазар, двете дружества също се считат свързани и следва
да се анализират данните и на двете дружества при определяне категорията предприятие.



Предприятие с малка и средна капитализация означава предприятие, по смисъла на Член 1 от Дял I от
Приложението на Препоръката на Европейската комисия(Комисията), което има по-малко от 500 служители,
изчислени в съответствие с Членове 3, 4, 5 и 6 от Дял I от Приложението на Препоръката на Комисията и не е
микро, малко или средно предприятие съгласно дефиницията в Препоръката на Комисията.

В сравнение с финансовата година, която непосредствено предхожда финансовата година, посочена
в точка 2 от тази декларация, има ли промяна в данните на представляваното от мен предприятие, по
смисъла на чл.4б, ал.2 от ЗМСП, която може да се отрази на статута му на микро, малко или средно
предприятие или в статута му на предприятие с персонал до 500 души ( предприятие с малка и
средна капитализация)? (отговор на настоящия въпрос се посочва единствено при разминаване на

декларираните данни за статута на Предприятието по т.1 и т.2 от настоящата декларация)
ДА

НЕ

(при положителен отговор се задължавам/е да предоставя/им нужните данни за потвърждаване
статута на предприятието, деклариран в т.2 от декларацията. Отрицателният отговор предполага
погрешно декларирана информация по т.1 и/или по т.2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Съм/сме предварително запознати, че предоставеното финансиране по инициативата ИСР не се
прилага за предприятия, които имат съществена концентрация на дейност в един или повече от
следните сектори:


Производство и търговия с тютюневи изделия и дестилирани алкохолни напитки и свързани
продукти;



Производство и търговия (или финансиране на производство и търговия) с оръжия и
амуниции от всякакъв вид;



Казина или еквивалентни предприятия;
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5.

Предприятието не извършва:



Производство, търговия или друга икономическа дейност, която е забранена съгласно
българското

законодателство,

(незаконна

дейност),

вкл.

клониране

на

хора

с

цел

възпроизвеждане, генетично наследство на човешки същества, човешки ембриони, човешки
стволови клетки, за изследователски,терапевтични цели или генетично модифицирани
организми (ГМО); ядрена енергия и/или военни приложения.


Изследвания, разработки или технически приложения, свързани с програми за електронни
данни или решения, които: са конкретно насочени към поддръжка на всяка дейност,
попадаща в

oграничените сектори на ЕИФ, изброени в т.4 и настоящата точка, интернет

залагания и онлайн казина или порнография;
Или която
има за цел да позволи незаконно влизане в мрежи за електронни данни или изтегляне на
електронни данни.
6.

Не е предприятие в затруднено положение съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 и по смисъла на
насоките на Общността по въпроса за държавните помощи по отношение на спасяването и
преструктурирането на предприятия в затруднено положение*

* Предприятието е в затруднено положение, когато то е неспособно, било чрез свои собствени
ресурси или чрез средства, които може да получи от своите собственици/акционери или кредитори,
да се справи със загуби, които без външна намеса от страна на публичните власти, почти сигурно го
обричат да се оттегли от бизнеса в кратък или средносрочен период от време, включително при
следните обстоятелства:
а) за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество - когато регистрираният му
капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;;
б) за всички останали дружества - когато собственият им капитал намалее с повече от 50 на сто,
като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;
в) налице са условията на Търговския закон за откриване на производство по несъстоятелност.
7.

Съм/Сме предварително запознат/и, че средствата от кредита не следва да се използват за
дейностите, посочени в т.4 и т.5 от настоящата декларация;

8.

Декларирам, че представляваното от мен предприятие отговаря поне на един от долу посочените
критерии (моля, посочете съответния критерий):






Предприятието възнамерява да използва МСП трансакцията, за да
инвестира в производство или разработка на продукти, процеси
и/или услуги, които са иновативни и където съществува риск от
технологичен или индустриален неуспех, което да е видно от бизнес
плана;
Предприятието е с акцент върху И&Р и/или иновациите, което е
„бързо развиващо се” според броя служители или приходите от
продажби, т.е. предприятие с акцент върху И&Р и/или иновациите
със средногодишен ръст в броя служители или приходите от
продажби, надхвърлящ 20% на година в продължение на тригодишен
период и с десет или повече служители към началото на периода на
наблюдение

Предприятието има значителен иновационен потенциал и/или е
„предприятие с акцент върху И&Р и/или иновациите”, отговарящо на
поне един от следните елементи:
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-Предприятието има значителен иновационен потенциал и/или е
„предприятие с акцент върху И&Р и/или иновациите”, като в
последните финансови отчети на МСП, изготвени от
сертифициран/и счетоводител/и, са отразени разходи/инвестиции
за И&Р и/или иновации, равняващи се на най-малко 20% от
номиналния размер на МСП трансакцията;
-Предприятието се ангажира да изразходва сума, равняваща се на
най-малко 90% от размера на МСП трансакцията за
разходи/инвестиции в ИРИ (в това число нови машини или
оборудване, но без да се включват несвързани с ИРИ замени, и/или
инвестиции в несвързани с ИРИ разширения) през следващите 24
месеца, което да е видно от бизнес плана;
-Предприятието има официално отпуснати грантове/субсидии,
кредити или гаранции от европейски схеми за подпомагане на И&Р
и/или иновациите (напр. 7РП и/или свързани със 7РП инструменти
за финансиране като Съвместните технологични инициативи
„Eurostars”), или от национални схеми за подпомагане на И&Р и/или
иновациите през последните 24 месеца;
-Предприятието има присъдена награда за иновации през
последните 24 месеца;
-Предприятието е регистрирало най-малко един патент през
последните 24 месеца;
-Предприятието е получило парична инвестиция от фонд за рисков
капитал в областта на иновациите (биологични науки/чиста
енергия/технологии);
-Към момента на подписване на МСП трансакцията, регистрираното
седалище на предприятието се намира в научен, технологичен и/или
иновационен парк;
-Предприятието се е ползвало от данъчен кредит и/или данъчни
облекчения, свързани с инвестиции в И&Р и/или иновации през
последните 24 месеца;
9.

Представляваното от мен/нас предприятие е учредено и развиващо дейност в Република България.

10. Представляваното от мен/нас предприятие не е дружество със специална цел, създадено или
действащо с основна цел притежаване на договорни права и/или активи, свързани с финансиране на
проекти.
11. Запознат съм, че кредитът не се предоставя под формата на мецанинов кредит/финансиране,
подчинен дълг или квази-капиталов инструмент.
12. Представляваното от Вас

предприятие ползва ли

финансиране по инициативата на Европейския

Инвестиционен Фонд “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия”,
инициативата JEREMIE?

ДА

НЕ

При отговор Да – Моля напишете номера на

договора за кредит и неговата цел и размер

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Известно ми/ни е, че за неверни данни в настоящата декларация нося/им отговорност съгласно действащото
законодателство.
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_____________________

Декларатори: 1. ________________________________

място и дата на изготвяне

2. ________________________________
(подписи, печат)
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