
Въпрос №1 

 

Vaska Rusafina <vaska_rusaffina@abv.bg> 8.9.2016 г. 10:11 ч. 

 

Здравейте, аз съм студентка 4 курс , но се водят семестриално завършила и ми 

предстой държавен изпит на 15-16 октомври, а крайният срок за кандидатстване по 

проекта е 17 октомври, което означава, че няма да мода да представя диплома за 

завършено висше образование. Мога ли да участвам и ако да, какво трябва да 

представя?  

 

Благодаря предварително 
 

Отговор №1 

Здравейте Васка, 

да може да участвате в конкурса. Трябва да преставите уверение от съответния ВУЗ, че 

сте семестриално завършила през 2016 г 

 

Въпрос №2 

 

>>> Radostin Uzunov <radostin.uzunov@gmail.com> 9.9.2016 г. 10:39 ч. >>> 

 

Уважаеми господа, 

 

Имаме огромното желание да се развием в областта на зъбната имплантология, като 

желаем да предложим подробен бизнес план, който би могъл да предложи много високо 

качество на зъболечение на изключително ниски цени за пациентите, да открие 3 

работни места, да излезнем с доктонтски научен труд на много високо ниво. 

Аз съм на 28 години, завършил съм дентална медицина през 2013 година и от тогава до 

декември 2016 година (в момента) специалезирам Орална хирургия към МУ-Пловдив. 

Не съм докторант, но до момента имам 9 научни публикации в сферата на денталната 

медицина, оралната и лицево-челюстна хирургия. 

Въпросът ми е: подходящ ли съм за програмата, понеже магистратурата съм я завършил 

през 2013 година, но продължаван да се обучаван (за орален хирург), като програмата 

ми за специализация завършва тази година и имам научна подготовка за научна 

работа? 

В момента съм специализант по Орална хирургия (3 последна година от 

специализацията, която приключва на 05.12.2016г.) към Медицински Университет- 

Пловдив, гр. Пловдив, Факултета по Дентална медицина. Специализацията ми е 

платена форма на обучение по Наредба 34(старата наредба), за която съм се явявал на 
конкурсен изпит 2013г. 

Отговор №2 

Уважаеми г-н Узунов, 

съгласно глава трета, раздел първи от Оперативното ръководство, допустими 

кандидати са: 

1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти през 

учебната 2015 - 2016 година във висши училища в България, получили 
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акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето 

образование, независимо от формата на обучение. 

2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2015 -

2016 година във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, 

независимо от формата на обучение. 

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с 

образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. 

или 2016 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени 

по условията и реда на Закона на висшето образование. 

4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователно-

квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 2016г. във 

висши училища в чужбина, признати от съответната страна. 

5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са Докторанти, 

през учебната 2015-2016 година или са получили докторска степен през 2015 г. 

или 2016 г. в България. 

6. Лицата по т. 1, 2, 3, 4 и 5 , към момента на кандидатстване да нямат 

регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон да не притежават фирма с 

предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес. 

7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в конкурса. 

8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република 

България, съгласно българското законодателство. 

  

 Може да кандидатствате само ако отговаряте на гореизброените точки за 

допустимост. В случая специализантите не са в списъка с допустимите кандидати по 

проекта. 

  

  

Въпрос №3 

 

Иванов<boboto333@abv.bg> 9.9.2016 г. 12:20 ч. >>> 

 

Добър ден! Имам регистрирана фирма ЕООД от около две години, която до сега не е 

имала никаква дейност. Мога ли да кандидатствам по проекта? 

 

Отговор №3 

 

Уважаеми г-н Иванов, 

съгласно глава трета, раздел първи, т.I от Оперативното ръководство, допустимите 

кандидати по т.6  трябва да отговарят на следното: 

  



"лицата по т.1,2,3,4 и 5, към момента на кандидатстване да нямат регистрирана 

фирма, както и свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен 

с бъдещият им бизнес" 

  

Въпрос №4  

 

>>> Христомир Станев<hristomir.stanev@abv.bg> 10.9.2016 г. 09:32 ч. >>>  

 

Здравейте, 

имам следния въпрос относно  "Техностарт 2 - насърчаване на иновационната 

активност на младите хора в България", може ли да кандидатстват докторанти 

зачислени към учебната 2016-2017 или времевия период е стриктно фиксиран ? 

 

Бях зачислен като задочен докторант през учебната 2015-2016, но от първи януари 

2016 с анекс на ректора си измених формата на обучение в редовна, като 3 годишния 

срок за обучение се измести в интервала 2016-2018 (декември) 

 

Отговор №4 

Уважаеми г-н Станев, след като отговоряте на условието че сте бил зачислен като 

докторант през учебната 2015-2016 г., Вие сте допустим кандидат по проекта, 

независимо че от 1-ви януари 2016 сте изменил формата на обучението в редовна и 

срока на обучение се е удължил. 

 

Въпрос №5 

 

>>> Boryan Petrov <bmpetrov1@abv.bg> 10.9.2016 г. 12:56 ч. >>> 

 

Здравейте ,  

Пиша ви относно проекта Техностарт 2 , Възможно ли е един кандидат  да кандидатства 

 с 2  проекта ? 

 

Поздрави ,  

Борян Петров 

 

Отговор №5 

 

Здравейте г-н Петров, 

съгласно глава четвърта, раздел първи от Оперативното ръководство по проекта, 

физическото лице може да кандидатства само с една бизнес идея, т.е не може да 

кандидаствате с два проекта. 

 

Въпрос №6 

 

Beti Hristozova <betis@abv.bg> 11.9.2016 г. 09:02 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Казвам се Бети Христозова на 30 години и проявявам интерес за кандидатстване по 

програма "Техностарт 2 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в 

България". В момента съм студент редовно обучение в НБУ, но също така имам фирма 

на мое име, която никога не е извършвала дейност, дори и към момента. Предметър на 

дейност според търговския регистър е различен от споменатите от Вас. Въпросът ми е 

следния : щом имам регистрирана фирма на мое име, мога ли да участвам в конкурса?  



Има ли възрастово ограничение? 

 

Поздрави, 

 

Бети Христозова 
 

Отговор №6 

Уважаема г-жо Христозова, 

съгласно глава трета, раздел първи, т.I от Оперативното ръководство, допустимите 

кандидати по т.6 трябва да отговарят на следното: 

"лицата по т.1,2,3,4 и 5, към момента на кандидатстване да нямат регистрирана 

фирма, както и свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен 

с бъдещият им бизнес" 

  

Няма възрастово ограничение за участие по проекта. 
 

Въпрос №7 

 

Dragon Codes <dragoncodeseu@gmail.com> 12.9.2016 г. 09:36 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Искам да попитам, мога ли да кандидатствам по програмата, ако тази година бъда 

приет като студент ? Тоест не за учебната 2015-2016, а 2016-2017. 

 

Поздрави, 

Петър Маринов 

 

Отговор №7 

Уважаеми г-н Маринов, 

съгласно глава трета, раздел първи, т.I от Оперативното ръководство, допустимите 

кандидати по т.1 трябва да са "студенти през учебната 2015 -2016 година във висши 

училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на 

Закона за висшето образование, независимо от формата на обучение", т.е. не са 

допустими кандидати от учебната 2016 - 2017 г. 
 

Въпрос №8 

>>> SABINA <sabinasavova5@gmail.com> 9.9.2016 г. 15:09 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Въпреки ,че прочетох правилата и съм почти сигурна в отговора, искам да попитам 

изработката на студено пресовани зеленчуково-плодови сокове позволена дейност ли 

би била? Имам две идеи , като се двоумя и затова исках да попитам. 

Първате е по код 10.52 - Производство на сладолед - идеята ми е да произвеждам 

сладолед с полезна захар и без мляко. 

И втората е по код 10.32 - Производство на плодови и зеленчукови сокове - идеята е да 

се правят студено -пресовани сокове ,като се ползват само плодове и зеленчуци от 

територията на България , основно от Био-ферми. 
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Отговор №8 

 

Здравейте Савина, 

във връзка с Вашите въпроси трябва да имате предвид условията на глава трета, 

раздел втори за допустимостта на дейностите. Имайте предвид, че по настоящият 

проект не могат да получават предприятия от секторите, за които Регламент (ЕС) 

1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага. Регламентът се прилага за помощите, 

предоставяни на предприятия от всички отрасли, с изключение на: 

-      помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност в сектора на 

рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на 

Съвета; 

-      помощите, предоставяни на предприятия, които извършват  дейност в областта 

на  първичното производство на селскостопански продукти; 

-      помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейности в сектора 

на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи: 

o    когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или 

количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните 

производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; 

o    когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена 

частично или изцяло на първичните производители; 

-      помощите за дейности, свързани с износ на трети държави или държави 

членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със 

създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи 

разходи, свързани с износа; 

-      помощите, подчинени на преференциално използване на национални продукти 

спрямо вносни такива. 

 

  

Така описаните от вас кодове на дейност по КИД 2008 трябва да са съобразени с 

ограниченията на Регламент 1407/2013 и особено за вторият код 10.32. 

 

Въпрос №9 

Здравейте,  

Във връзка с обявената програма Техностарт 2 имам следните три въпроса:  

1. Има ли възрастово ограничение към кандидатите?  

2. Допустим ли е кандидат, чиято диплома е с регистрационен номер от 2015 г., но 

протокола от положен държавен изпит е от края на 2014 г.?  

3. Необходимо ли е да има връзка между специалността от дипломата и сферата на 

бизнеса, напр. възможно ли е човек с юридическо образование да кандидатства за 

бизнес с производство на хлебни изделия?  

 

Предварителелно благодаря за предоставената допълнителна информация.  

 

С уважение,  

Милена Янкова Ж 

 



Отговор №9 

Уважаема г-жо Янкова, ето и отговорите на Вашите въпроси: 

  

1.Няма възрастово ограничение към кандидатите по проекта. 

2.Да допустим е, ако отговаряте на условието на глава трета, раздел първи, т I, т.4 

допустими кандидати са "български и чуждестранни граждани, дипломирани с 

образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 

2016 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна". 

3.Не няма такова изискване. 
 

Въпрос №10 

Tihomir Vasilev <t.vasilev@abv.bg> 12.9.2016 г. 10:12 ч. >>> 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с изискванията за допустимост на кандидатите по проекта "Техностарт 2" 

искам да запитам. Мога ли да участвам в проекта в случай, че съм получил докторската 

си степен през 2014 год, а не през 2015 или 2016?  

От изискванията за допустимост на кандидатите в ГЛАВА ТРЕТА - I - т.7 на стр.7 от 

"Оперативното ръководство" е написано: "Желаят  да разработят жизнеспособен бизнес 

план и да го защитят в конкурс",от което става ясно, че кандидати които не отговарят 

на изискванията на точки от 1 до  5 също могат да кандидатстват по проекта. 

Благодаря предварително за Вашия отговор! 

 

Поздрави! 

д-р. инж. Тихомир Гришев Василев 
 

Отговор №10 

Уважаеми г-н Василев, 

съгласно глава трета, раздел първи, т.I. т.5 допустими кандидати по проекта са 

"български и чуждестранни граждани, които са Докторанти, през учебната 2015-2016 

година или са получили докторска степен през 2015 г. или 2016 г. в България". В 

случай че Вие сте получил докторската си степен през 2014 г., то не сте допустим 

кандидат по проекта. 
 

Въпрос №11 

 Kalin Kalinchev <kalin.kalinchev@gmail.com> 12.9.2016 г. 12:37 ч. >>> 

Здравейте, 

 

Пиша Ви във връзка с въпроси относно откритата процедура по проект 'Техностарт - 2". 

 

1. Предвидено ли е някакво минимално авансово плащане по програмата. Тъй като ако 

не е, то кандидатите попадат в неравностойното положение, в което трябва да си 

осигурят допълнително финансиране, и то в начален етап. Което е доста над обявеното 

в условието по проекта от 10% собствено участие? 

 



2. Наличието на фирма, която към момента на кандидатстване няма и никога не е 

извършвала дейност. Отговаря ли на условието за допустимост по условието за 

притежание на фирма? 

 

С уважение: Калин Калинчев 
 

Отговор №11 

Здравейте г-н Калинчев, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

  

1.Съгласно правилата на проекта, не е предвидено авансово плащане. 

2.Съгласно глава трета, раздел първи, т.I, т.6 от Оперативното ръководство, 

допустимите кандидати "към момента на кандидатстване да нямат регистрирана 

фирма, както и свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен 

с бъдещият им бизнес". Условието не е обвързано с това дали фирмата е извършвала 

някога дейност или не е, а с това дали кандидата по принцип има регистрирана фирма 

към момента на кандидатстване. 

 

Въпрос №12 

Kalin Kalinchev <kalin.kalinchev@gmail.com> 12.9.2016 г. 15:16 ч. >>> 

Здравейте,  

благодаря за навременните и изчерпателни отговори, ако ми позволите ще задам още 

няколко.  

Подвъпрос относно първи въпрос. 'Не е предвидено авансово плащане". 

1. Предвидили ли сте поне банкови гаранции, с цел улесняване на банков кредит, 

които ще гарантира сигурното и успешно приключване на проекта. 

2. В насоките прочетох, че отчетите ще се извършват на всеки три месеца. Въпросът ми 

е предвидили ли сте по кратки срокове на изпълнение и отчитане на дейностите, имам 

предвид форсмажор ни обстоятелства. 

 

Пример: Бенефициента е заложил срок на изпълнение 3 месеца за първа фаза или 

дейност в неговия бизнесплан, но в хода на изпълнението, му се предоставя 

възможност да го извърши за месец, били било възможно това, след което да премине 

бързо към втора фаза, и така да се изтегли цялото изпълнение на проекта във времето? 

 

Отговор№12 

Здравейте г-н Калинчев, 

относно Вашите допълнителни въпроси Ви предоставяме следните отговори: 

1.По проекта не са предвидени банкови гаранции, източниците на самофинансирането 

в т.ч. и чрез банков кредит е отговорност на самият кандидат. 

2.Отчитането по проекта, съгласно глава пета, раздел трети от Оперативното 

ръководство през първите три месеца от сключването на договора се извършва всеки 

месец пред Министерството на икономиката. Именно този кратък период на отчитане в 

първите три дава възможност и на по-бързо възстановяване на изразходените от 

бенефициента суми. Следващите отчетни периоди са на тримесечие. Планирането на 

дейностите и фазите на изпълнение през годината се определят от Вас самия, няма 

ограничение от наша страна.  


