
Въпрос №23 

 

Tzvetan Petrushinov <ceco13@abv.bg> 16.9.2016 г. 14:27 ч. 

 

Здравейте, 

Благодаря за отделеното време и изчерпателните отговори на предните въпроси. 

Имам още един въпрос.  

Ще мога ли да се разпореждам лично по всяко време без одобрение или разрешение от 

ваша страна с 10-те процента самоучастие внесени в ескроу сметката за закупуване на 

техника по проекта ? 

 

Поздрави! 

С уважение: 

Цветан Петрушинов 
 

Отговор №23 

 

Здравейте г-н Петрушинов, 

правилата за усвоявене на безвъзмездната помощ по проекта важат и за собственото 

ви самофинансиране от 10%, т.е. не може да се разпореждате без наше одобрение и 

уведемление към банката за освобождаване на съответната сума от ескроу сметката 

след всеки отчетен период. 

 

Въпрос №24 

 

marina atanasova <marinaat@gbg.bg> 19.9.2016 г. 09:14 ч. >>> 

Здравейте, подготвям необходимите документи за да кандидатствам по проект 

"Техностарт 2". В тази връзка ми възниква следния въпрос: 

За закупуване на лиценз за софтуер необходимо ли е страницата от интернет да бъде 

преведена на български и в какъв вид трябва да се приложи, за да бъдат приети като 

допустими разходи.  

Благодаря предварително за отделеното време. Хубав и успешен ден пожелавам на 
всички! 

Отговор №24 

 

Здравейте г-жо Атанасова, 

съгласно глава трета, раздел трети за допустимост на разходите от Оперативното 

ръководство за 2016 г., за придобиването на всеки ДНА следва да се приложи оферта 

и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет 

за всяка отделна инвестиция в ДНА с предложена цена от производителя/доставчика. 
В случай че документите са представени на чужд език, то те задължително следва да 

бъдат придружени от превод на български език.  

 

 



Въпрос №25 

 

Maq Demirova <maqdemirova@gmail.com> 18.9.2016 г. 17:05 ч. >>> 

 

Привет,  

Пиша ви във връзка с проекта "Техностарт 2".  

Казвам се Мая Миткова и съм студентка 5 курс в Икономически Университет - Варна. 

Въпросът ми към вас е: 

В сектора на пчеларството какъв проект бих могла да представя? 

Въпроса ми е възможно ли е да изготвя проект за производство на пчелен мед, тоест 

изкупувайки мед от други пчелари, разфасовайки го с термоформовъчна 

машина.Същността на бизнес идеята,която искам да представя се състои в това да 

предлагам чист екологичен пчелен мед на пазара. Разгледах секторите и в сектора на 

Преработващата промишленост има точка "Производство на други хранителни 

продукти", то отнася ли се за производство на мед. 

 

Благодаря за вниманието! 

С уважение: Мая Миткова 

 

Отговор №25 

 

Здравейте г-жо Миткова, 

съгласно раздел втори, глава трета от оперативното ръководство, потенциалните 

кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност в следните 

допустими сектори/раздели/ кодове съгласно Класификацията на икономическите 

дейности 2008 г. (КИД-2008), утвърдена от НСИ: 

1.Целият сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите за 

които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 г. не се прилага; 

2.Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" - само кодове от раздел 

М72 "Научноизследователска и развойна дейност". 

Ако развивате икономическа дейност в областта на сектор С "Преработваща 

промишленост", съгласно КИД-2008, 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. 

 

Във вашият случай, ако икономическата ви дейност бъде по код на КИД - 2008 - 10.89 - 

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде , то съгласно 

КИД2008 в него се включва "производство на заместители на мед", но не и 

производство на екологичен пчелен мед. 

 

Препоръчваме Ви да разгледате и Националната програма по пчеларство към 

Министерство на земеделието и храните, която според вашето описание на идеята е по-

подходяща в случая 

 

 

Въпрос №26 

 

Tzvetan Petrushinov <ceco13@abv.bg> 19.9.2016 г. 15:21 ч. >>> 

 

Здравейте отново, 

Благодаря за отговорите дадени до момента! В процеса на планиране и обмисляне на 

всички възможни детайли по проекта, който искам да стартирам с Ваша помощ 

възникнаха още въпроси. По първият ми въпрос изчетох доста но бих желал и Вашата 

преценка.  

 

1.) Ще има ли конфликт на интереси при наемане на помещение за целта на проекта от 

близък роднина на собственика/управителя на фирмата стартираща по проекта? 

Роднината не е публична личност, а пенсионер. 

Тъй като идеята ми е свързана с развойна дейност в сферата на хардуера и 

съществуват много променливи, които могат да доведат до излизане извън срокове, 

промяна в дизайна на устройството и т.н. Бихте ли ми разяснили следното: 

 

2.) Според чл.17/т.4 от "Прекратяване на договора и санкции" договорът се прекратява 

едностранно пр неодобрение на два последователни доклада за изпълнение на бизнес 

плана. Това означава ли, че в случай на изоставане, промяна в дизайна на 

устройството и други форсмажорни обстоятелства тази клауза би се задействала? 

Какви събития биха я задействали?  

 

3.) Сроковете по завършване на проекта могат ли да надхвърлят период от една 

година? 

 

Отговор №26 

 

Уважаеми господин Петрушинов, ето и отговорите на вашите въпроси: 

 

1.Да, ще има конфликт на интереси ако наемете помещение от близък роднина, 

независимо дали той е пенсионер или публична личност. Това трябва да го имате 

предвид както при планирането на допустимия разход, така и при отчитането на 

разходите и изпълнението на бизнес плана. Съгласно оперативното ръководство 

допустимите разходи трябва да отговарят на принципите на добро финансово 

управление и ефективност на разходите, да са действително направени от 

кандидата по време на изпълнението на бизнес плана и да са извършени след 

датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 



В случай че наемете помещението от вашият роднина , това би довело до съмнение 

относно действителността на направения разход и би нарушило условията за 

допустимост на разходите по проекта. 

 

2.От описаните случаи трудно може да се прецени към момента дали би имало 

основание за прилагане на чл.17, ал.1, т.4. от договора. При всички положения за 

неодобрение на два последователни доклада за изпълнение на бизнес плана и след 

направена проверка на място, трялва да са налице сериозно неизпълнение или 

нарушение на заложеното в бизнес плана, което да доведе до прекратяване на 

договора. 

3.Съгласно правилата на проекта, договорът за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ е със срок на действие до окончателното реализиране на бизнес 

плана, но не повече от 12 месеца, т.е. не може да надхвърлите този период.  

 

Въпрос №27 

 

Gabriel Nenov <gabrieln@abv.bg> 20.9.2016 г. 13:17 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Имам интерес да подготвя бизнес план, за да кандидатствам по програмата Техностарт 

и имам 3 въпроса към момента:  

 

1.Имам ли право на финансирани при положение, че идеята ми е областта на 

транспортните услуги, таксиметрова дейност? 

 

2.Бизнес плана е, който ще предоставя планирам да е за повече от 19800 (максимума, 

който Вие осигурявате и, който аз очаквам от Вас), това допустимо ли е? 

 

3.Може ли пояснение за обема и формата на бизнес плана, който трябва да се опише в 

декларация 4? Предполагам препоръчително да дава отговор на критериите по 

Приложение 12 Система за оценка на подадените бизнес планове"? Други съвети? 

 

Благодаря предварително за отделеното време! 

 

С уважение, 

Габриел Ненов 

 

Отговор №27 

 

Здравейте г-н Ненов, 

ето и отговорите на вашите въпроси: 

 

1.Съгласно раздел втори, глава трета от Оперативното ръководство за 2016 г., 

потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност в 

следните допустими сектори съгласно Класификацията на икономическите дейности 

2008 г. (КИД-2008), утвърдена от НСИ: 

1.Целият Сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите за 

които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 г. не се прилага; 

2.Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" - само кодове от раздел 

М72 "Научноизследователска и развойна дейност". 

 

Транспортните услуги и таксиметровата дейност не попадат в посочените два сектора и 

не са допустими по проекта. 



2.Не е допустимо да кандидатстване за безвъзмездна помощ по-висока от 19 800 лв по 

проекта. Това е размерът на максималната сума. 

3.Няма ограничение за обема и формата на бизнес плана, който ще попълвате. 

 

 

Въпрос №28 

 

>>> Кенан Алиибрям<machen@abv.bg> 20.9.2016 г. 16:22 ч. >>> 

 

Здравейте 

Студент съм през уч.2016/2017г. степен магистър. Имам ли право да кандидатсвам по 

проекта? 

Поздрави 

Кенан Алиибрям 

 

Отговор  №28 

 

Уважаеми г-н Алиибрям, 

съгласно раздел първи, глава трета от Оперативното ръководство, по проекта могат да 

кандидатстват физически лица, които 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 или във 

висши училища в чужбина, признати от съответната страна.  

 

От писмото не става ясно дали сте бил със статут на студент, обучаващ се в 

бакалавърска степен през учебната 2015-2016 г., преди да се запишете като студент в 

степен магистър през учебната 2016-2017 г.  

Ако да, то вие сте допустим, стига да отговаряте и на останалите условия за 

допустимост съгласно раздел първи, глава трета от Оперативното ръководство. 

 

Въпрос №29 

 

>>> Христомир Станев<hristomir.stanev@abv.bg> 21.9.2016 г. 11:33 ч. >>> 

 

Здравейте, имам следния въпрос. 

Видях, че от сектор М се финансира само категория М72 "Научно изследователска и 

развойна дейност", та питането ми е следното: В тази категория влизат ли дейностите 

свързани с предлагането на научно-изследователски изследвания, доклади, 

заключения, консултации и др. като платена услуга? Идеята ми е учредяване на фирма 

с подходяща апаратура, която да предоставя тези услуги на външни клиенти. 

 

Благодаря предварително! 

 

Отговор  №29 

 

Здравейте г-н Станев, 

съгласно раздел втори, глава трета от Оперативното ръководство, потенциалните 

кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност в следните 

допустими сектори съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. 

(КИД-2008), утвърдена от НСИ:  



1.Целият Сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите за 

които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 г. не се прилага; 

2.Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" - само кодове от раздел 

М72 "Научноизследователска и развойна дейност". 

 

В случая ако развивате основната си икономическа дейност в сектор М, то трябва да 

знаете че тук са допустими само кодове от М72 "Научноизследователска и развойна 

дейност", а именно: 

М 72.11 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите. 

М 72.19 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, 

медицинските, селскостопанските и техническите науки. 

М 72.20 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и 

хуманитарните науки. 

 

Раздел М72 включва три типа изследвания и разработки - фундаментални изследвания, 

приложни изследвания и експериментални разработки. В КИД-2008 (стр.287) може да 

видите подробно какво се включва в трите типа разработки. 

 

Въпрос №30 

 

>>> Нина Керемедчиева<ninakeremed@gmail.com> 23.9.2016 г. 11:09 ч. >>> 

 

Здравейте,  

Имам въпрос относно допустимите кандидати за Проект "Техностарт 2" - ако имам 

регистрирана фирма (ЕООД) дали мога да участвам в проекта?  

 

Сърдечни поздрави  

Нина Керемедчиева - 

 

Отговор №30 

 

Здравейте г-жо Керемдчиева, 

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". 

 

Въпрос №31 

 

yanakosta@yahoo.com, 19.09.2016, вх.№94-Я-61/19.09.2016 г., получен на адрес: 

е-docs@mi.government.bg  

 

Здравейте, 

В момента съм редовен докторант в акредитиран университет. Бих искала да 

кандидатствам по проекта Техностарт 2 с идея за иновативна образователна услуга. 

Дали попада в допустимите дейности? 

Поздрави, Яна 

 

Отговор №31 

 

Уважаема г-жо Костадинова, 

в отговор на въпрос получен Вас в Министерството на икономиката с вх.№94-Я-

61/19.09.2016 г. на е-docs@mi.government.bg, бихме искали да Ви уведомим, че 
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съгласно правилата на проекта, въпросите и отговорите по проекта се задават на 

електронен адрес : tehnostart@mi.government.bg. 

 

Проект „Техностарт 2” финансира стартиращи технологични фирми само в сферата на 

промишлеността и научната и развойна дейност. Потенциалните кандидати трябва 

да развиват основната си икономическа дейност в следните допустими сектори 

/раздели/ кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (КИД-

2008), утвърдена от НСИ: 

1. Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“, с изключение на 

помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се 

прилага;  

2. Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само 

кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 

 

Във вашият случай образователната услуга не попада в допустимите дейности. 

 

Въпрос №32 

 

mira.dermendzhieva@gmail.com, 19.09.2016 г., вх.№94-М-371/19.09.2016 г. получен на 

адрес е-docs@mi.government.bg 

 

Здравейте, 

Пиша Ви във връзка с проекта "Техностарт 2 - Насърчаване на иновационната 

активност на младите хора в България". Искам да Ви попитам дали проектът с който 

смятам да кандидатствам е подходящ за тази програма. Проектът е с биотехнологична 

насоченост и е свързан с подбор от вече доказани биологични единици (гъби/бактерии) 

които могат да разграждат полиуретенова и други видове пластмаса, създаване на 

прототип за оптимизиране на методиката и възможното му реално приложение в 

процеса на рециклиране на отпадъци." 

Благодаря за отделеното време! 

Поздрави, 

Мирослава Дерменджиева 

 

Отговор №32 

Уважаема г-жо Дерменджиева, 

в отговор на въпрос получен Вас в Министерството на икономиката с вх.№94-М-

371/19.09.2016 г. на е-docs@mi.government.bg, бихме искали да Ви уведомим, че 

съгласно правилата на проекта, въпросите и отговорите по проекта се задават на 

електронен адрес : tehnostart@mi.government.bg. 

 

Съгласно раздел втори, глава трета от Оперативното ръководство, потенциалните 

кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност в следните 

допустими сектори съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. 

(КИД-2008), утвърдена от НСИ:  

1.Целият Сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите за 

които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 г. не се прилага; 

2.Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" - само кодове от раздел 

М72 "Научноизследователска и развойна дейност". 

 

В случая ако развивате основната си икономическа дейност в сектор М, то трябва да 

знаете че тук са допустими само кодове от М72 "Научноизследователска и развойна 

дейност", а именно: 

mailto:tehnostart@mi.government.bg
mailto:mira.dermendzhieva@gmail.com
mailto:е-docs@mi.government.bg
mailto:е-docs@mi.government.bg
mailto:tehnostart@mi.government.bg


М 72.11 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите. 

М 72.19 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, 

медицинските, селскостопанските и техническите науки. 

М 72.20 - Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и 

хуманитарните науки. 

 

Раздел М72 включва три типа изследвания и разработки - фундаментални изследвания, 

приложни изследвания и експериментални разработки. В КИД-2008 (стр.287) може да 

видите подробно какво се включва в трите типа разработки. 

 

Въпрос №33 

 

<kostadingb@gmail.com> 26.9.2016 г. 09:19 ч. >>> 

 

Здравейте.  

Казвам се Костадин Бояджиев, в момента уча магистратура във ВТУ „Св.Св. Кирил и 

Методий". Имам желание да кандидатствам по проект „Техностарт 2".  

Запознах се с условията за кандидатстване и започнах да разработвам проект. 

Имам някои въпроси, на които не намира отговор, бихте ли отговори, именно поради 

тази причина изпращам запитване със следните въпроси. 

Допустимо ли е закупуването на техника 2- ра употреба и ако е допустимо, то има ли 

определени изисквания за това? 

Работещите студенти по направлението за което искат финансиране за откриване на 

бизнес, допустими ли са за участие? 

При одобрен проект и влизане във фаза финансиране, финансирането на база 

предоставени единични цени в проекта ли се осъществява, и ако да, то при разлика в 

цените на 2 обекта от една количествено стойностна сметка, като примерно единия се 

окаже по- скъп от предвиденото, а другия по- евтин, то разликата приспада ли се? 

Оценката от положени изпити в университета влияе ли по някакъв начин на оценката 

на проекта? 

 

Отговор №33 

 

Уважаеми г-н Бояджиев, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

1.Закупуването на техника втора употреба не е допустимо по проекта. Съгласно глава 

трета, раздел трети от оперативното ръководство, към недопустимите разходи се 

включват и дълготрайните активи втора употреба. 

2.Няма ограничение за възможността работещи студенти да кандидатстват по проекта. 

3.При стартиране изпълнението на бизнес плана, Вие трябва да го реализирате спрямо 

бюджета за съответният разход, който е заложен в него. За заложените в бизнес плана 

ДМА/ДНА е необходимо предварително да приложите оферта и/или извлечение от 

каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет за всяка отделна 

инвестиция в ДНА. Заложените разходи за придобиване на ДНА в бизнес плана следва 

да съответстват на представените пазарни цени от тези оферти, като е допустимо да 

заложите увеличение до 10% от стойността на представената при кандидатстване 

оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик и/или проучване в 

интернет. 

4.Оценката от положените изпити не влияе по никакъв начин на проекта и оценката на 

бизнес плана. 

 

 

 



Въпрос №34 

 

<magiyankova85@gmail.com> 27.9.2016 г. 14:40 ч. >>> 

 

Здравейте отново,  

Бих искала да Ви попитам: какви са изискванията относно попълването на "Бизнес 

плана": как точно трябва да се състави? Максимално кратък, точен и ясен отговор по 

въпросите по отделните пунктове или може да се разработи и по-детайлно? В печатен 

или ръкописен формат? Там където изисквате подробно описание, трябва ли да се 

спазват редовете или няма изисквания за обема използвани думи?  

 

Отговор №34 

 

Уважаема госпожо Янкова, 

относно попълването на бизнеса плана, препоръчително е да бъде по-детайлен и ясен 

по отношение на описаната от вас бизнес идея. Няма изискване за обема на 

използваните думи.  

Поздрави 

 

Въпрос №35 

 

<rumina.mateva@gmail.com> 28.9.2016 г. 14:13 ч. >>> 

 

Привет,  

Зададеният краен срок за кандидатстване по проекта Ви е 17-ти октомври 2016 г., 

включително. Въпросът ми е дали това означава, че документите за нови участници се 

приема до тази дата или вече сте одобрили участници, които да изпратят своите 

документи до тази дата? 

 

Благодарим предварително, Приятен и успешен ден! 

 

Румина Матева 

 

Отговор №35 

 

Здравейте г-жо Матева, 

крайният срок от 17-ти октомври 2016 г., включително е за всички кандидати, които 

желаят да кандидатстват по проект Техностарт 2. След тази дата започва оценката за 

всички кандидати. 

 

Въпрос №36 

 

<mp34ev@abv.bg> 26.9.2016 г. 19:37 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Искам да ви питам във връзка с програмата "Техностарт", какъв набор от документи 

трябва да подготвя и какви са изискванията за бизнес план. Тъй като съм завършил 

магистратура 2016 година предполагам, че отговарям на условията за кандидатстване. 

Поздрави, 

М. Петричев 

 



Отговор №36 

 

Уважаеми г-н Петричев, 

необходимите документи за подаване по проекта са следните: 

1.Заявление за участие (по образец) - Приложение 1 

2.Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) -Приложение 2 

3.Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.II от раздел първи, 

Глава трета от Оперативното ръководство (по образец) -Приложение 3 

4.Бизнес план (по образец) - Приложение 4 

5.За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал). 

6.За студенти, учещи в чужбина, документ удостоверяващ, че кандидата е студент в 

учебното заведение на страната (оригинал). 

7.За докторанти – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал). 

8.За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше образование 

(копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование (оригинал). 

9.Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на 

представянето му (оригинал). 

10.Удостоверение от Национална агенция за приходите (НАП) за липса на задължения 

на кандидата, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му 

(оригинал). 

11.Удостоверение от общината по седалище на кандидата за липса на задължения на 

кандидата, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му 

(оригинал).  

При попълване на Бизнес плана (Приложение 4), кандидатите следва да опишат 

подбробно и много ясно бизнес идеята си. Бизнес плана ще се оценява по два критерия 

- жизнеспособност и иновативност.  

Документите, издадени от чуждестранен ВУЗ следва да бъдат представени в 
легализиран превод. 

Необходимите документи може да ги свалите от следният интернет адрес: 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-2-nasarchavane-na-inovacionnata-

aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1694-442.html 

 

Ако сте завършил през 2016 г. сте допустим кандидат съгласно условията на проекта. 

 

Въпрос №37 

 

 <martinvelikov@gmail.com> 26.9.2016 г. 17:57 ч. >>> 

Здравейте, 

Аз съм студент и бих искал да кандидатствам за финансиране по проект Техностарт 2. В 

тази връзка имам няколко въпроса: 

 

1. Технологията за производство, която смятам да развивам, може да бъде използвана 

за производство на различни продукти. Бих искал чрез нея да произвеждам два 

продукта, които са съвсем различни, но с еднаква степен на иновативност и социална 

значимост. Кодът по КИД също би бил един и същ. Мога ли в бизнес плана да опиша и 

двата продукта, техните целеви пазари, конкуренцията, клиентите и др.? 

Оборудването, което ще се закупи по проекта, материалите и всички други допустими 

разходи са едни и същи и за двата продукта.  

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/mee/prilojenie_1.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/mee/prilojenie_2.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/mee/prilojenie_3.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/mee/prilojenie_4.doc
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-2-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1694-442.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-2-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1694-442.html


2. Мога ли след изпълнението на проекта да сменя правноорганизационната форма на 

ЕООД-то и да го сменя на ООД? 

3. Трябва ли да разполагам с финансиране извън проекта - т. III.2. от бизнес плана? 

Как го доказвам? 

4. Трябва ли да имам документ за недвижима собственост на мое име или договор за 

наем, за да докажа, че разполагам с помещение за развиване на дейността? Въпросът 

се отнася и за транспортните средства. 

5.Имат ли значение за оценката на проекта активите, с които разполагам към момента?  

Поздрави, 

 

Martin Velikov 

 

Отговор №37 

 

Уважаеми г-н Великов, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

1.Може да опишете в бизнес плана и двата продукта и съответно техните пазари, 

конкуренция и клиенти и т.н. 

2.След приключване на срока на договора е възможно да смените 

правноорганизационната форма на дружеството (в случая ЕООД). 

3.Не е задължително условие, но ако разполагате с такова при оценката на бизнес 

плана този факт се взима в предвид при оценяването и съответно се дават точки. На 

етап кандидатстване само се описват източниците на финансиране извън проекта. 

4.Препоръчително е да приложите копие от документите за собственост на 

недвижимата и/или движимата собственост, като доказателство. Ако не го направите, а 

само ги опишете, то на етап експертна оценка ще ви бъдат поискани допълнително. 

5.Наличието на активи при кандидатстването се взима в предвид при оценяването и 

съответно се дават точки. 

 

 

 

 


