
Въпрос №61 

bojidar_at@abv.bg>05/05/17 2:04 PM >>> 

  

Здравейте,    

Пиша Ви във връзка  с проект "Техностарт 3 - насърчаване на иновационната 

активност на младите хора в България", тъй като смятам да кандидатствам.  

Бих желал да уточним следното. Планирам да реализирам производство, за което е 

нужно определена квалификация и умения, притежавани от моята съпруга, поради 

което възнамерявам да я назнача във фирмата. Съществували пречка за това мое 

действие. И още един въпрос, може ли да дадете някакъв приблизителен срок, от 

одобряването на даден кандидат до задействането на финансирането.     

   

Благодаря за отделеното време       

 

С Уважение,    

Божидар Атанасов      

 

   

Отговор №61 

 

Уважаеми г-н Атанасов, 

няма пречка да назначите Вашата съпруга, в случаи че сте одобрен кандидат за 

финансиране по проект Техностарт 3. Разходите за труд обаче са  недопустими за 

финансиране от проекта, т.е те са за Ваша сметка. Срокът от одобряването на даден 

кандидат до стартиране на изпълнението на договора е около 1,5 месеца. 

 

Въпрос №62 

Радослав Карамитровradijotov@hotmail.com - 5.5.2017 г. 15:48:50 ч. 

 

Здравейте, 

Благодаря за отговора. 

 

Имам още един въпрос, свързан с документалната страна на проекта. 

 

Тъй като имам диплома за завършена магистърска степен във Франция, ако 

използвам нея при кандидатстването, необходимо ли е тя да бъде преведена и 

легализирана, след като е от страна членка на ЕС? Като алтернатива, възможо ли е 

да предоставя уверение с мокър печат на български език от франкофонията, с което 

да удостоверя съответната образователна степен?  

Ако все пак е необходимо чуждестранна диплома да бъде преведена и легализирана, 

възможно ли е да кандидатствам с диплома за завършена бакалавърска степен в 

България (отново през последните три години)? Кандидатът има ли някакво 

предимство ако има по-висока образователна степен при разглеждане на 

документацията?  

 

Благодаря ви предварително! 

 

Весели празници, 

Радослав Карамитров 

 

Отговор №62 

 

Уважаеми г-н Карамитров, 

дипломата за завършена магистърска степен във Франция следва да бъде 

представена с легализиран превод на български език. Изборът с коя диплома да 

кандидатствате е Ваш, стига да отговаряте на условията за допустимост по проекта. 

Няма критерии за предимство в това отношение. 

mailto:radijotov@hotmail.com


Въпрос №63 

rumen.eremiev@gmail.com> 05/05/17 5:06 PM >>> 

 

Здравейте, 

Пише ви Румен Еремиев.  

 

Имам няколко въпроса свързани с проекта Техностарт 3. 

1. За кандидатстване прочетох, че трябва да няма фирма. А ако имаме изграден екип 

за дадена идея, да речем от двама човека, но без фирма? Един ли кандидатства за 

програмата и после се сформира екипът или двамата кандидатстваме със 

задължителната документация? 

 

2. Друг въпрос е относно темите по-които може да се кандидатства. Имаме идея, 

която представлява Биореактор за производство на водорасли с висока хранителна 

стойност в домашни условия, спада ли тази идея към упоменатите за проекта? 

 

Поздрави 

Румен 

 

Отговор №63 

 

Уважаеми г-н Еремиев, 

 по проект "Техностарт 3" се кандидатства индивидуално, а не като еикп  и в случай 

че сте одобрен за финансиране кандидат трябва да се регистрира ЕООД или  ЕТ. 

Това обаче не пречи да работите като екип по идеята  и да назначите служители в 

бъдещата Ви фирма. Разходите за труд следва да са за Ваша сметка, тъй като те не 

са допустими разходи по проекта. 

 Ако идеята Ви попада в сектор М72 от КИД  2008 - "Научноизследователска и 

развойна дейност"  ще бъдете допустим. Моля разглейдаите КИД 2008 и 

подразделите на М72. 

 

Въпрос №64 

savov.kristian@yahoo.com>05/07/17 12:10 AM >>> 

 

Здравейте, 

в момента подготвям документите си за кандидатстване по проекта, но имам въпрос 

свързан с легализацията на дипломата ми от чужбина. Завършил съм в Германия. 

Трябва ли преди да бъде легализирана в България дипломата ми да има апостил от 

тукашното министерство на образованието? 

 

Благодаря предварително! 

Поздрави, 

Кристиан Савов 

 

 

Отговор №64 

 

Здравейте г-н Савов, 

няма изисване по проекта за апостил на дипломата Ви от чужбина. Необходимо е 

само да бъде представена в легализиран превод на български език. 

 

Въпрос №65 

 

anidoneva2404@gmail.com> 05/08/17 11:39 AM >>> 

 

Може ли проекта да е в няколко категории сапун, детски играчки, храна 

например? 



Отговор №65 

 

Здравейте, 

принципно може, но трябва да се уточните коя дейност ще Ви бъде основна и 

съответно с най-много очаквани приходи от продажби. 

 

Въпрос №66 

anidoneva2404@gmail.com>05/08/17 1:10 PM >>> 

 

А, може ли отглеждането на пчели и продажбата на мед да спадне към сектор 

храни? 

 

Отговор66 

 

Здравейте, 

не, те са в забранителния списък по Регламент De Minimis. Те са допустими по 

програмата за селските райони и други програми към Министерството на 

земеделието и храните. 

 

Въпрос №67 

<sofiya.manafova@abv.bg> 6.5.2017 г. 22:37 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Казвам се София Манафова и бих искала да кандидатствам по проекта Техностарт 3. 

Имам няколко въпроса относно изготвянето на бизнес плана: 

 

1.Може ли да използваме собствено жилище като РЕСУРС в графа "Земя и сгради" и 

да регистрирам фирмата на този адрес, използвайки го като офис? 

 

2.Ако не съм собственик на имота по документи (имота е на член от семейството), но 

имам пълномощно за него, може ли да го посоча като ресурс? 

 

3.В Оперативното ръководство, в графа "Допустими разходи", има ли лимит за т.5 

Разходи за външни услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана 

(освен тези за счетоводни услуги - 8% и консултантски услуги - 5%)?  

Има ли лимит за адвокатски услуги?  

 

4.В т.2 за ДНА от Оперативното ръководство влизат патенти, лицензи и търговски 

марки. Може ли всички тези ДНА да се заплатят към хонорара на адвокатска 

кантора, занимаваща се с патентно право? 

 

5.В коя графа влиза производството на ишлеме (изнесено производство, например 

продуктите със собствена марка на търговските вериги - Била, Метро) и- т.3 Разходи 

за ток, вода и НАЕМ... или т.5 Разходи за външни услуги... и има ли лимит на този 

разход? 

 

6.За ДМА и ДНА се изискват оферти от доставчици и производители, за материалите 

и суровините стига ли да се отбележи само цената и доставчика? 

 

7.При организиране на промоционално събитие в търговски център-мол, разходите 

се третират като наем (т.3) или като разходи за реклама - като например наем на 

зала(т.5)? 

 

8 Има ли възможност да се финансират непредвидени разходи в рамките на първата 

година от неусвоени от програмата средства? 

 

Благодаря Ви предварително за съдействието и отговорите! 



 

Отговор №67 

Уважаема г-жо Манафова, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

1.Да, може да използвате собствено жилище като офис, но в такъв случай не трябва 

да залагате Разходи за наем в бизнес плана си. 

2.Да, може. 

3.Няма лимит за т.5 Разходи за външни услуги, свързани с изпълнението на 

дейността, с изключение на разходите за счетоводни услуги - до 8% и разходите за 

консултантски услуги - до 5% от общо допустимите разходи. 

4.Могат да се заплатят към хонорара на адвоката, но трябва да е видно на каква 

стойност е хонорара и на каква стойност е таксата за патента, лиценза или 

търговската марка. Задължително условие е двете суми да се отчетат поотделно в т.2 

- таксите, а в т.5 - хонорара на адвоката към разходите за консултантски услуги  

5.Моля уточнете въпроса - за какъв разход питате? Производството е самият процес 

на създаване на крайният продукт, в който влизат много разходи - и преки и 

непреки разходи. Моля уточнете. 

6. Да, за материалите и суровините е необходимо да посочите и цена и количество, 

но не е задължително да прилагате оферта. 

7. Допустим разход е разходът за "наем на зали и техника за организиране на 

промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт, 

услуга или процес", което означава че трябва изрично да наемете зала или друго 

подобно помещение, независимо къде се намира, на което да направите 

промоционалното събитие за популяризиране на Вашия продукт. 

8.Няма такава възможност. Неусвоените средства след приключване на първата 

година се възстановяват на Министерството на икономиката (БФП) и съответно 

Вашето собствено съфинансиране се възстановява на Вас. 

 

Въпрос №68 

<stoimenov3@gmail.com> 7.5.2017 г. 13:33 ч. >>> 

 

Здравейте!  

Мога ли да получа информация относно проекта "Техностарт 3" 

1.Моля за дефиниция за промишлено производство. На какви критерии трябва да 

отговаря едно производство за да бъде промишлено (напр. обем, продукция)? 

2.Какви са характеристиките на текстилното производство съобразно неговата 

характеристика? 

 

Отговор №68 

 

Уважаеми г-н Стоименов, 

eто отговорите на зададените от Вас въпроси:  

 

т.1. Относно промишленото производство, може да прочетете указанията на сектор 

"С - Преработваща промишленост" от КИД - 2008 (стр.116). 

 

т.2.Относно текстилното производство също може да прочетете указанията на сектор 

"С - Преработваща промишленост" от КИД - 2008, гр.13 - "Производство на текстил" 

(стр.128). 

 

Въпрос №69 

anidoneva2404@gmail.com> 9.5.2017 г. 10:10 ч. >>> 

 

А, наем,ток, вода за какъв период се отчитат? И има ли онлайн версия на книжката с 

одобрените кандидати? 

 

 



Отговор №69 

 

Здравейте, 

разходите за наем на помещение се залагат и преценяват изцяло от Вас. Периодът 

на отчитане за всички извършение разходи по проекта е следният: 

- първите три месеца - всеки месец се отчитате пред МИ и след проверка от наша 

страна, Ви се възстановява сумата; 

- следващите девет месеца е на тримесечие - всяко тримесечие се отчитате пред МИ 

и след проверка от наша страна Висе възстановява сумата. 

 

 

Въпрос №70 

<antonmestendikov@mail.bg> 9.5.2017 г. 10:53 ч. >>> 

Здравейте. Студент съм 3ти курс в Иконамическият университет гр. Варна и се 

занимавам със иновативен метод за България ……………………………………………………... 

Незнам кой кид код да напиша в бизнес плана. 

Отговор №70 

 

Здравейте, 

моля направате справка къде попада Вашата идея съгласно с КИД - 2008 в сектор С 

"Преработваща промишленост" или ако извършвате научна и развойна дейност в 

сектор М72 - "Научноизследователска и развойна дейност". 

 

 

 

 


