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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б

1

Получени субсидии

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511

- от Европейския съюз*

2512

Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.

