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Здравейте, във връзка с кандидатстване по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките
и средни предприятия“, искаме да създаден следният въпрос:
1. Кандидатът е регистриран с допустим по процедурата код на
икономическа дейност "Дейности в областта на информационните
технологии" и в дейността си има и дейност по разработка и внедряване на
софтуер. Във връзка с допустимите разходи за финансиране т.14.2, т.2 :
"Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото
разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА),
необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв."
От изложеното се вижда, че са допустими разходи за придобиването на
специализиран софтуер вкл. за неговото разбаботване и тук е нашият въпрос
- тъй като фирмата се занимава с разработване на софтуер, допустима ли е тя
сама да си разработи софтуера, тъй като изрично е казано, че са допустими
разходи за неговото разработване - ако да към проекта фирмата представя
оферта от самата себе си като описва софтуера, койтоще разработи и ако е
допустимо фирмата да го разработи сама, то няма да се провеждат
процедури по ПМС 160, тъй като това ще е вътрешна разработка - и какви
документи като разходооправдателни ще трябва да представи, след като ще е
вътрешна разбаботка - още на етап кандидатстване ли трябва подробно да
опише при разработката на софтуера за кои пера ще отиват парите.
Повтаряме още едни път въпроса - щов са допустими разходи за разработка
на софтуер и при положение, че фирмата се занимава с разлработка на
софтуер, което е допустимо по посочените допустими КИД кодове,
допустимо ли е фирмата само да си разработи софтуера, като обоснове
разходите по разработката му? Благодаря Ви предварително!
Подател: EU Assist
Ел. поща: eu.assist.bg@gmail.com

Съгласно посоченото в Условията за кандидатстване „дълготрайните
материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта,
следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава
помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия
от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на
предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни
стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена
помощта, за период от три години от окончателното плащане“.
По-надолу в Условията за кандидатстване е посочено, че при съставянето на т. 5
„Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване следва да се има предвид, че той ще
бъде разходван като се спазват правилата на приложимото национално
законодателство, както следва:
- Бенефициентите, които не се явяват възложители по ЗОП прилагат Глава
четвърта от ЗУСЕСИФ за условията и реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ и ПМС № 160 от 1
юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и
сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от
бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (Обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г., посл. изм. ДВ. бр. 68 от
22.08.2017 г.);
- Бенефициентите, които се явяват възложители по смисъла на ЗОП прилагат
Закона за обществените поръчки и актовете по неговото прилагане.
Допълнително с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи
за закупуване на дълготрайни активи по процедурата има изискване кандидатът
да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от производител или
първи доставчик за всяка отделна инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена
цена от производителя/първия доставчик.
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В тази връзка, за да може да отговаря на посочените изисквания кандидатът няма
право да възлага на себе си разработването на специализирания софтуер, а следва
на етап кандидатстване да спази процедурата за предоставяне на оферта от
производител/първи доставчик, както и документ, от който да е видно, че е
спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи
доставчик (съгласно посоченото в т. 24, буква и-1). На етап изпълнение (в случай
че се стигне до сключване на административен договор) за съответния разход за
специализран софтуер следва да се проведе процедура за избор на изпълнител.

189.

11.03.2019

Здравейте,
Имам въпрос във връзка с процедура Подобряване на производствения
капацитет в МСП, по отношение на записаното в Условията за
кандидатсвтане: Един проект може да попада САМО В ЕДНА от посочените
категории първоначални инвестиции. В случай че даден проект, който се
изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, се
отнася едновременно към повече от една допустима категории първоначални
инвестиции, то кандидатът следва да определи една от тях като водеща.
С оглед на описаното, в случай, че даден проект действително попада в
повече от една категории, следва ли в т.11.1 да се опише съответствието с
всяка от тях или се избира само една, определена като водеща, за която се
описва съответствието? Моля да разгледате следните два примера:
Пример 1.
Предприятието X създава нов стопански обект на териториално и
функционално независимо от основната производствена база място, в друго
населено място, където ще бъдат разположени основна част от придобитите
по проекта активи. Там ще се обособи производството на едната продуктова
гама от произвеждани до момента в предприятието продукти, като в
резултат на инвестицията капацитетът за производство на тази
производствена група значително ще се разшири. Наред с това обаче е
предвидено и закупуване на активи, които ще бъдат разположени в
съществуващата производствена база на предприятието. Чрез тях ще се
разшири капацитета на предприятието за производство на другата
продуктова група, чието производство ще остане обособено в
съществуващата производствена база. В този случай, следва ли да обосновем
и двете категории в 11.1 – създаване на нов стопански обект и разширяване
на капацитета?

При условие, че проектът ще се изпълнява съгласно режим „регионална
инвестиционна помощ“ и с цел преценяване допустимостта на разходите от
гледна точка на изискването за първоначална инвестиция, следва да е ясно
описано отделните активи към кой вид първоначална инвестиция се отнасят. В
тази връзка в случай, че проектът попада в повече от една допустима
първоначална инвестиция, то това следва да е ясно описано в т. 11.1. от
Формуляра за кандидатстване като кандидатът следва изрично да опише и
обоснове една от тях като водеща..
Бихме искали да обърнем внимание, че по настоящата процедура е допустимо
кандидатите да заявяват подкрепа само по отношение на кода си на основна
икономическа дейност въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017 г.
Допълнително следва да имате предвид, че съгласно Условията за
кандидатстване промяна в целия производствен процес означава прилагането на
основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на
част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална
инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира
цялостния производствен процес.
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Пример 2.
Предприятието Y произвежда електронни компоненти основно чрез ръчни
операции, като липсващият капацитет се допълва от подизпълнители за
отделни операции, които се изпълняват по нископроизводителен начин в
предприятието. По проекта е планирана инвестиция, чрез която
производството ще се осъществява по изцяло нов начин – до голяма степен
автоматизирано, като се елиминира зависимостта от външни изпълнители.
Планирано е автоматизирано насищане на модули, автоматизирана визуална
инспекция, депанелизиране и др., които се извършват ръчно към момента
или от подизпълнители. Единстено последният етап от процеса ще се
реализира по еднакъв начин като до момента, тъй като дизайнът на част от
изделията изисква допълнително ръчно насищане. За него ще се закупят помодерни от наличните ръчни спояващи станции. В този случай освен
основна промяна на производствения процес, описаното ще доведе и до
значително разширяване на капацитета. В този случай, в т.11.1 следва ли да
обосновем както основната промяна, така и разширяването на капацитета?
С уважение,

190.

12.03.2019

Подател: Маргарита Стипцова
Ел. поща: m.stiptsova@i-dea.eu
Здравейте,
Ако проектното предложение отговаря на всички други критерии за
кандидатстване, допустим разход ли е закупуването на ДМА - "Самолет" или
"Въздухоплавателно средство"
Подател: Иван Иванов
Ел. поща: xsc@mail.bg

Обръщаме внимание, че съгласно т. 13.2. и т. 14.3. от Условията за
кандидатстване недопустимо е и съответно няма да се признават разходите за
закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно
дефиницията в Приложение Н.
В цитираното приложение са посочени типовете транспортни средства, които
попадат в обхвата на дефинцията за транспортно средство, както следва:
- Съгласно Закона за движението по пътищата:
1. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и
използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства
се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по
пътищата.
2. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател
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за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.
За целите на настоящата процедура не представляват транспортни средства
машини и съоръжения, които се придвижват само на територията на
предприятието или се използват за вътрешно технологичен транспорт, при
условие, че не се придвижват по пътищата.
- Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване:
1. "Въздухоплавателно средство" е всяко средство, което може да получи
поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на
въздуха от земната повърхност.
- Съгласно Закона за железопътния транспорт:
1. „Влак” е подреден и скачен състав от вагони с един или повече локомотиви в
работно състояние, снабден със сигнали и влакови документи. Локомотиви,
мотрисни влакове, мотриси, моторни дрезини и други моторни возила,
несваляеми от пътя, отправени на междугарие, се смятат за влакове.
- Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България:
1. „Яхта” е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или
развлечение.
2. „Кораб” е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от
какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна
възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи
платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от
знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или няколко
от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на
плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни
операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други
дейности.
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12.03.2019

Уважаеми дами и господа,

Управляващият орган, счита че е предоставил достатъчно изчерпателна
информация и насоки по цитирания в запитването въпрос. Отговорност на
кандидата е въз основа на тази информация и насоки да предостави нужната
обосновка и аргументи в проектното предложение относно допустимостта на
конкретна дейност или разход.

Във връзка с отговор на въпрос 137 и след направена детайлно зпознаване с
препоръчаната от Вас Комбинираната номенклатура, установихме, че "кори"
от горски дървета не фигурират в посочените от Вас Глави 6, 9 и 12. Моля за
финално потвърждение, че не попадат изрично в код "0604 Шума, листа,
клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви,
мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани,
импрегнирани или приготвени по друг начин", в които са включени следните
кодове:
- 0604 20 – Свежи: – – Мъхове и лишеи:
- 0604 20 11 – Eленови лишеи
- 0604 20 19 - Други
- 0604 20 20 – Коледни елхи
- 0604 20 40 – Клони от иглолистни дървета
- 0604 20 90 – Други
- 0604 90 – Други
Корите от дърветата ще бъдат използвани в преработвателен процес, а не за
целите на цветарската промишленост.

192.

12.03.2019

Подател: Ивета Иванова
Ел. поща: ivanova_i_i@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
Моля да потвърдите или отхвърлите следното:
1. Предприятие, което подаде проектно предложение до 30.03.2019г. и
няма приключена 2018г., трябва да разглежда 2016 и 2017г. като
последни две приключени финансови години и според тях да
декларира статута си към момента на кандидатстване.
2. При условие, че предприятието е определило статута си на базата на
2016 и 2017 последни приключени финансови години, подало е
проекта си до 30.03.2019г., към който момент няма приключена
2018г. и е микро предприятие към момента на кандидатстване, ще

1. Във връзка с попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, обръщаме внимание, че в т. 2 от
Декларацията кандидатите следва да посочат данните за последната
приключила финансова година (наречена в ЗМСП „предходна финансова
година”), т.е. годината, за която имат цялостен приключен финансов отчет.
2. От запитването Ви не става ясно дали кандидатът предвижда промяна на
категорията си към момента на сключване на административния договор за
безвъзмездна финансова помощ (ако до такъв се стигне) или не. Ако подобна
промяна в категорията ще бъде налице, то тогава следва да съобразите заявения
интензитет на помощта и заявения размер на помощта както спрямо категорията
на предприятието към момента на кандидатстване, така и спрямо категорията,
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бъде оценявано в категория микро предприятие, според
декларираното, независимо от факта, че оценката ще се извършва
след 30.03.2019г.
Въпросът не касае статута при сключване на договор, а статута в момента на
оценка, която ще се извършва след 30.03.2019г., на предприятия, които са
кандидатствали преди 30.03.2019г.
Подател: Надя Белопитова
Ел. поща: n.belopitova@addproekti.com

Разяснения от УО
която предвиждате да бъде към момента на сключване на договора.
Посоченото означава, че при промяна на категорията на предприятието към
момента на сключване на административния договор договор за безвъзмездна
финансова помощ (АДБФП) и за да може заложените интензитет и размер на
безвъзмездната финансова помощ да отговарят на праговете, приложими за
съответната категория както към момента на кандидатстване, така и към момента
на сключване на административния договор, то предприятието следва да заложи
интензитет и размер на безвъзмездната финансова помощ, приложими за пониската от двете категории.
Следва да имате предвид, че категорията на едно предприятие се променя на
базата на две последователни финансови години с данни за категория, различна
от предишната. За повече информация, моля, вижте Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, които са част от
пакета документи за кандидатстване.
Допълнително, както е посочено и в т. 22 от Условията за кандидатстване
проектните предложения, получили минимум 55,8 точки на етап „Техническа и
финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка,
като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от категорията на
предприятието-кандидат (1.микро предприятия; 2. малки предприятия; 3. средни
предприятия). Тези списъци се изготвят съобразно категорията на предприятията
към момента на кандидатстване. За финансиране се предлагат всички или част от
проектите по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за
съответната категория предприятия, определен в т. 8 от Условията за
кандидатстване.
Проверка по същество на декларираната от одобрените кандидати категория на
микро, малко или средно предприятие се извършва преди сключване на АДБФП.
Преди сключване на административния договор за безвъзмездна финансова
помощ освен подписания оригинал на Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП
към момента на кандидатстване, кандидатите следва да представят Декларация
по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП към момента на сключване на договора в оригинал, в
случай че са настъпили промени в декларираните обстоятелства или е налице
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Разяснения от УО
нова приключена финансова година.

193.

12.03.2019

Здравейте,

Описаният от Вас подход е коректен.

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“ имам следния
въпрос.
Кандидатът по процедурата ще бъде фирма с предмет на дейност 59.11
„Производството на филми и телевизионни предавания“. Утвърдена
практика в този бранш е по-голямата част от хората, които се наемат да се
ангажират на граждански договор. Така например за 2017 година фирмата –
кандидат има назначени 4 човека по код 1000 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд и 570 човека по код
1500.
В рамките на проекта по процедурата, Кандидатът планира да закупи
техника, с която ще работят 25 човека, които ще бъдат наети на граждански
договор. Наетите на трудов договор ще останат 4-ма. Правилно ли е, ако в
Таблица 8, колона 4 (Брой заети) посочим 4-ма човека, а разходите по
граждански договори бъдат отчетени в Таблица 7 по ред „Разходи за
суровини, материали и външни услуги“.

194.

13.03.2019

Подател: Павлина Ветрилова
Ел. поща: office@evroprogrami.com
Здравейте,
Във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване по
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия", имам
следният въпрос:
1. Фирмата, която представлявам е с основен КИД 22.23 Производство на
дограма и други изделия от пластмаси за строителството.
Инвестиционното ни намерени залегнало в проектното предложение
цели оптимизация на слабите елементи във фазите на производственият
процес чрез закупуване на 1 бр. машина (ДМА) пряко свързана
производството на дограма и 2 бр. машини (ДМА) за формиране и

Едно от изискванията за допустимост по настоящата процедура е кандидатите да
са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.
Въз основа на представената от Вас информация и за да е спазено това изискване
следва заявените активи да са свързани с подобряване на производствения
капацитет на кандидата и да се ползват за целите на основната икономическа
дейност на кандидата, без да е налице стартиране на нова икономическа дейност
в рамките на проекта.
В тази връзка при съблюдаване на горепосоченото, както и на останалите
критерии и условия по процедурата, разходите за описаните от Вас активи биха
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обработване на плоско стъкло. Категорично и всеки актив има своята
роля за подобряване на производствения капацитет на предприятието,
което ще бъде безспорно описано и обосновано в проектното
предложение.

Разяснения от УО
били допустими.

Казуса е следния:
В момента ние изпълняваме поръчки за производство на дограма с включен
в цената стъклопакет. По голямата част от дейностите свързани с
формуването и обработването на плоското стъкло (стъклопакети) се
извършват от подизпълнители, поради недостатъчните ни производствени
мощности в таза част на производствения процес. Кода на икономическа
дейност на подизпълнителите с които работим обаче е КИД 23.12
Формуване и обработване на плоско стъкло, понеже те са тясно
специализирани в това. Притесненията ни са свързани относно това дали
Комисията би приела като допустим разход машините за формиране и
обработване на стъкло, понеже те пряко кореспондират (но само ако се
разглеждат сами по себе си) с друг КИД 23.12.
Поясняваме, че нашето предприятие и преди е произвеждало и продавало
дограма в различните си разновидности с вграден стъклопакет и след
инвестицията ще прави същото.
В случая след изпълнение на
инвестиционното намерение ще усъвършенстваме едната от фазите на
производствения си процес свързана с вграждането на стъклопакета в
дограмата, която по своята същност се явява краен продукт. Имаме
писменото уверение от НСИ, че в следствие на описаният производствен
процес, Кода на икономическа дейност не следва да се промени в следствие
на включването на описаните машини за формуване на плоско стъкло в
производството при условие, че няма да се реализират директни продажби
на плоско стъкло (стъклопакет) на пазара.
Нов продукт или съществени промени в производствените процеси няма да
има в резултат на описаното инвестиционно намерение.
Моля за ясен и категоричен отговор от страна на УО относно това дали в
така описаното инвестиционно намерение машините (2 бр. ДМА)
предназначени за дейности свързани с формуване и обработване на стъкло,
като част от производствения процес на фирма с основен КИД 22.23 23
Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството е
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допустимо.
За да избегнем отговори като „Би било допустимо…, но комисията си
запазва правото да вземе друго решение“ и за да сме сигурни и категорични
относно фиксиране на инвестиционното си намерени и да избегнем всякакви
пропуснати ползи, молим да ни уведомите ако Ви е необходима
допълнителна информация от наша страна за да имате възможност да дадете
ясен и категоричен отговор относно допустимостта на така описаните
разходи, които планираме да заложим в проектното си предложение.
И отрицателният отговор е отговор, след които ще имаме възможност да
актуализираме инвестиционното си намерение, направеният анализ на
производствените процеси сочи именно, че описаното инвестиционно
намерение ще доведе до повишаване на производителността и
конкурентността на предприятието ни.

195.

13.03.2019

Подател: Теодор Тодоров
Ел. поща: teodor.todorov@cccinfo.bg
Уважаеми дами и господа, във връзка с отговор на въпрос 166 относно
предварително изпълнение на дейности, моля за разяснение във връзка са
написаното от вас:
"На база посоченото, за да се счита, че е налице стимулиращ ефект и да бъде
допустима подкрепата по режим „регионална инвестиционна помощ“
кандидатите може да са започнали изпълнение на дейността по проекта, но
не и да са приключили физическото ѝ изпълнение преди сключването на
административния договор (ако до такъв се стигне) независимо дали всички
свързани плащания са извършени или не. Ако дейността е физически
осъществена преди сключването на административния договор и остава да
се извърши финално плащане няма да се счита, че е спазено изискването за
стимулиращ ефект по посочения режим на помощ".
Въпрос 1: Ако проектът се реализира в режим регионална инвестиционна
помощ за закупуване на 2 машини, допустимо ли е предварително
стартиране на дейността и изготвяне и изпълнение на продедура за избор на
изпълнител за една от машините, както и доставка, монтаж, въвеждане в
експлоатация и окончателно плащане на актива преди подписване на
договор за БФП? Процедурата за избор на изпълнител и доставката на

1. Както е посочено и в отговора към въпрос № 166 в случай че проектите е
предвидено да се изпълняват при условията на режим „регионална
инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на
Комисията от 17 юни 2014 кандидатите следва да се съобразят с изискването,
заложено в параграф 18 на преамбюла от същия регламент, където е посочено
че, „За да се гарантира, че помощта е необходима и представлява стимул за понататъшното развитие на дейности и проекти, помощите за дейности, които
бенефициерът би предприел при всички случаи дори и без помощта, не следва да
бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. Помощите следва да се
освобождават от задължението за уведомяване по смисъла на настоящия
регламент само в случаите, когато работата по подпомагания проект или
дейност е започнала, след като бенефициерът е подал писмено заявление за
помощ“
Съгласно посоченото разходите за актив, по отношение на който е извършено
окончателно плащане към доставчика преди да е налице сключен договор за
безвъзмездна финансова помощ не би следвало да бъдат признати по режим
„регионална инвестиционна помощ“, защото ще е налице нарушаване на
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втората машина, часто от дейността за подобряване на производствения
капацитет, ще се осъществи след сключване на договор за БФП (ако
проектът бъде одобрен).
Въпрос 2: Ако проектът се реализира в режим де минимис, допустим ли е
гореописаният вариант във въпрос 1?
Въпрос 3: Какво следва да се разбира под "дейността е физически
осъществена преди сключването на административния договор "?
Въпрос 4: Във връзка с отговор на въпрос 163, 1, моля да обърнете
внимание, че при записване на заетите лица например 3,5 бр, клетката
променя стойността на 4 бр, но изчисленията за индикаторите по проекта се
осъществяват с 3,5 бр. Допустимо ли по този начин да се нанесе
средносписъчният брой заети лица (3,5 бр.) в една или в две от прогнозните
години?

изискването за стимулиращ ефект с оглед на факта, че кандидатът би предприел
придобиването на актива и без наличие на помощта.

Подател: Илиев
Ел. поща: iliev.aleksandar@abv.bg
196.

13.03.2019

Здравейте,
Интересуваме се дали е допустимо да включим разходи по проекта само за
доставка на оборудване, а монтажа и въвеждането в експлоатация да
извършим самостоятелно или за наша сметка?
Лек ден!
Подател: Л. Кючукова
Ел. поща: office.service.agency@gmail.com

2. В случай че проектът се изпълнява при условията на режим “de minimis”
описаната от Вас хипотеза би била допустима, при условие че е спазено
изискването да не са налице дейности, които са започнати и/или физически
завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са
извършени от него.
3. Под физически осъществена дейност се има предвид същата да е осъществена
в цялост независимо дали всички свързани плащания с нея са извършени или не.
4. При попълването на таблица 8 от Бизнес плана (Приложение Е) в частта,
касаеща прогнозните данни на брой заети лица за години N+1 и N+2 (клетки D 11
и D 12) следва да се залагат само цели числа.
Съгласно Условията за кандидатстване, за да бъдат допустими разходите за
доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на
оборудване/машини/съоръжения, същите следва да бъдат включени в общата
стойност на съответните активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от
Формуляра за кандидатстване). В случай че са посочени в отделни редове в
бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета.
На база посоченото, ако искате да включите разходите за доставка на заявеното
по проекта оборудване, то съгласно указанията тези разходи следва да са
включени в общата стойност на съответния дълготраен актив, заложена в
бюджета на проектното предложение. Разходите за монтаж и въвеждане в
експлоатация на придобитите активи е допустимо да се извършат и
самостоятелно за сметка на кандидата по негова преценка.
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