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ВЪПРОС № 1)  
 
Уважаеми дами и господа, 

 

Имам въпрос по схемата BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи технологични центрове”, свързан с интензитета на безвъзмездната 

финансова помощ.  

 

В случаите предвидени в Насоките за кандидатстване, в които кандидатът е обединение 

по смисъла на чл. 357 – 364 от ЗЗД, в което участват общинска администрация, 

българско висше училище, браншова организация и две юридически лица, по какъв 

начин трябва да бъде изчислен размерът на обединението-кандидат (съгласно ЗМСП), за 

да се определи максимално приложимият интензитет на безвъзмездната финансова 

помощ?  

 

В допълнение, в Насоките за кандидатстване е предвиден интензитет от 50% за „други 

кандидати” т.е. такива които не покриват изискванията за микро, малко или средно 

предприятие по смисъла на ЗМСП – може ли горецитирания случай на обединение, да 

бъде класифициран имено като попадащ в тази хипотеза? 

 

Благодаря Ви за отговора. 

 

Стоян Недев 

21.01.2011 г.  

e-mail: s.nedev@abv.bg  

 

(име на подателя/e-mail/, ако е приложимо)  
 
21.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса) 
 
 
ОТГОВОР № 1) 
 

Съгласно т. 1.6 „Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките 

за кандидатстване по настоящата процедура размерът на помощта по всеки 

индивидуален проект се определя в рамките на допустимия минимален и максимален 

размер за всеки индивидуален проект, както и в рамките на допустимия максимален 



 

 

интензитет в зависимост от категорията на кандидата – микро и малки предприятия, 

средни предприятия и други кандидати.  

 

В съответствие с Допълнителните разпоредби - § 1, т. 1 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП), „предприятие” е всяко физическо лице, юридическо лице или 
гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от 
собствеността, правната и организационната си форма. В този смисъл, при 
определяне на категорията и независимо от факта, че обединението-кандидат е 

дружество по смисъла на чл.357-364 от ЗЗД, кандидатите следва да се съобразят с 

разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), които 

са в съответствие с определението за МСП съгласно Приложение І към Регламент на 

Комисията (ЕО) № 800/2008. В случай, че обединението-кандидат не покрива 

изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните предприятия, същият попада в категорията „други 

кандидати” и следва да прилага максимално определения в Насоките интензитет за 

съответната категория.    

 

Допълнително, следва да имате предвид, че в случаите когато обединението-кандидат е 

дружество по смисъла на чл. 357 – 364 от ЗЗД по отношение на данъчната регистрация, 

данъчното облагане, събирането на вземания и обжалване на данъчни актове, същото се 

приравнява към останалите юридически лица - чл. 18, ал. 2 от Данъчния процесуален 

кодекс („Неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на 

основание чл. 8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване се приравняват на 

юридическите лица по отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, 

събирането на вземанията, обжалването и административно-наказателната 

отговорност”). Допълнително, съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за корпоративното 

подоходно облагане данъчно задължени лица са „неперсонифицираните дружества и 

осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, 

се приравняват на юридическите лица”. Приравнено на останалите юридически лица 

дружеството по ЗЗД се регистрира по общия ред на ДПК, начислява и внася данъците си 

по ЗКПО или патентен данък, попълва и подава годишна данъчна декларация, 

регистрира се по Закона за ДДС, ако отговоря на условията, посочени в закона. 


