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Във връзка с мярка 6.4. моля да 

дадете разяснение по следния въпрос: 

При изчисляване на Нетната 

настояща стойност в Бизнес плана 

във формулата се включва "I0 – 

сумата на инвестицията ( само 

разходите по чл. 20, ал. 1 на Наредба 

№ 22);". В бизнес плана е попълнена 

Таблица 1 Предмет на инвестицията, 

за която се кандидатства за 

подпомагане по проекта (само 

разходите по чл. 20, ал. 1 на Наредба 

№ 22)*, т.е. I0 следва да се вземе като 

стойност от таблица 1 (разходите за 

които се иска финансиране) ли?  

Ако е попълнена и Таблица 2 

Инвестиционни разходи, за които не 

се кандидатства за подпомагане по 

проекта, но са част от  цялостния 

обект на инвестицията и без тях 

обектът не може да бъде завършен 

и/или да функционира 

самостоятелно*, то тази стойност 

следва ли да се включва също в I0?  

За улеснение на кандидатите, в пакета с  

Документи за информация към Условията за 

кандидатстване е дадено Приложение 31 „Таблица 

за изчисляване на показатели за Бизнес план“. 

При попълване на Приложение 31, относно 

данните в клетките, в които се въвежда 

информация, са дадени разяснения (с червен цвят) 

коя сума е необходимо да се въведе: 

В ред  17 „1. Инвестиционни разходи (без непреки 

разходи)“ се въвежда общата стойност на  

инвестиционните разходи от Таблица 1 от бизнес 

плана. 

В ред  18  „2. Разходи, за които не се кандидатсва, 

но без които инвестицията не може да бъде 

завършена“ се въвежда общата стойност на 

инвестиционните разходи, за които не се 

кандидатства, но без които проектът не може да 

бъде реализиран. Данните се вземат от Таблица 2 

на  бизнес плана (ако няма такива се оставя 0,00).  

 

Показателите за оценка на ефективността на 

инвестицията и финансовите показатели се 

изчисляват както за проекта, така и за цялата 

дейност на кандидата. 

 

 

 

 


