Приложение 1 към Заявление за издаване на удостоверение за участие по мярка „Инвестиции в предприятия”

Техническа справка
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Премахни Отделение/Цех

В таблицата се описват производствените помещения, в които ще настъпят промени в резултат на инвестицията със съответното технологично оборудване, налично към датата на
заявлението. Добавят се нужния брой редове, ненужните се премахват.
В колона 1 се описват наименованията на съответните съдове, машини и оборудване.
В колона 2 се описва броя на наличните елементи от колона 1 към датата на подаване на Заявлението.
В колона 3 се вписва вместимостта на съдовете или производителността на съоръженията със съответните мерни единици (m³; m³/h; бутилки/час и т.н.).
В колона 4 се посочва дали съответното съоръжение е собствено или под наем.
В колона 5 се описва инвентарния/регистрационния номер на оборудването.
В колона 6 се описват броя елементи от колона 1, добавени с инвестицията.
За съществуващото оборудване се попълват колони 1,2,3,4 и 5, а за оборудването, обект на инвестицията се попълват колони 1,3 и 6.
Когато с инвестицията се добавя допълнителен брой от съществуващо оборудване се попълват всички колони.
В зависимост дали обектът е съществуващ или е в процес на изграждане се пермахва или се зачерква ненужното от „съществуващ/несъществуващ“.
Представям копия от Книгата с дълготрайните материални активи или Справка за дълготрайните материални активи и/или копие от инвентарна книга, които да удостоверят данните от
попълнената таблица. /Копията са заверени „Вярно с оригинала“

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248 а и чл. 313 от Наказателния кодекс за представени от мен неверни данни.
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