
Въпрос №13 

 

magiyankova85@gmail.com> 12.9.2016 г. 14:41 ч. 

 

Здравейте, 

Казвам се Маргита Янкова, на 31 години от гр. Шумен. Притежавам докторска степен в 

областта на мениджмънта и маркетинга, придобита в края на 2015 г. Интересувам се от 

обявената програма: "Техностарт 2 - Насърчаване на иновационната активност на 

младите хора в България".Бих искала в най-общи рамки да споделя бизнес идеята си и 

да попитам дали, чрез нея мога да кандидатствам по програмата?  …………………………….. 

Идеята ми не е ново, технологично откритие, но е нова за местния пазар и е с грижа за 

хората и обществото. Въпросът ми е, чрез изложената идея дали мога да кандидатствам 

по програмата? 

 

С уважение, 

 

Маргита Янкова 

 

Отговор №13 

Здравейте г-жо Янкова, 

препоръчваме Ви да се запознаете с условията и същността на проекта, които са 

заложени в Оперативното ръководство и ако отговаряте на допустимостта за дейността 

и за кандидатите и имате идея и желание да развиете бизнес съгласно тях, разбира се 

може да кандидатствате. Вие сте допустим кандидат в случай че сте получила 

докторска степен през 2015 г. и в случай че ще регистрирате фирма в икономическата 

дейност по КИД 2008, съгласно условията на раздел втори, глава трета от 

Ръководството. В случай че отговаряте на условията за допустимост по проекта, може 

да кандидатствате с конкретно описаната бизнес идея. Оценката обаче за нейната 

иновативност и жизнеспособност ще получите на вторият етап на оценяване - при 

експертна оценка на подадения от Вас бизнес план. 

 

 

Въпрос №14 

 

>>hristina vasileva <vbccluster@abv.bg> 13.9.2016 г. 13:26 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Бих искала да попитам има ли възрастово ограничение за допустимост на кандидатите 

предвид факта, че процедурата се казва “Техностарт - насърчаване на иновационната 

активност на младите хора" , а докторант може да бъде и лице над 40 години ? 

 

С уважение,  

Христина Василева  

Председател на УС 

 

Отговор №14 

 

Здравейте г-жо Василева,  

Съгласно ръководството на Техностарт 2, няма възрастово ограничение.  

 

mailto:magiyankova85@gmail.com


Въпрос №15 

<aleksandar_tehnostart@mail.bg> 13.9.2016 г. 23:30 ч. >>> 

Здравейте, 

Смятам да кандидатствам по програма Техностарт 2. Имам следните въпроси:  

1. Признава ли се за разход ако бъде възложено на външна фирма изработване и 

внедряване на НАССР за производствено предприятие от хранително-вкусовата 

промишленост, както и разработване и внедряване на цялостна технологична схема? 

2. Ако ДА – към кои от признатите разходи можем да ги включим? 

Благодаря предварително! 

Александър 

Отговор №15 

Здравейте Александър, 

така описаният от Вас разход за НАССР би могъл да бъде признат, ако съгласно глава 

трета, раздел трети попада в изброените допустими разходи по проекта и идеята Ви е 

свързана със създаване и разработване на иновативен продукт/услуга/процес. 

Ако за внедряването на НАССР бъдат използвани само услуги, то трябва да се 

съобразите с т.5 от допустимите разходи - Разходи за външни услуги, свързани с 

изпълнението на дейността по бизнес плана, в т.ч. създаване и разработване на 

иновативния продукт, услуга или процес. Ако за внедряването ще закупувате активи, 

трябва да се съобразите с т.1 и т.2 от допустимите разходи и изискванията за 

прилагане на оферта с предложена цена от производителя/доставчика. 

 

 

Въпрос №16 

Chavdar Kolarov <chavdarkolarov@gmail.com> 14.9.2016 г. 12:15 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Имам въпрос относно Раздел III - Отчитане на изпълнението на договорите, 

от Оперативното ръководство към проекта Техно старт 2. Там пише: 

 "За извършените разходи Бенефициерът представя на Финансиращата 

институция копие от оригинална фактура придружена с документ, доказващ 

плащането..."  

 "Към фактурата се прилагат и допълнителни документи, доказващи доставянето 

на съответния продукт или услуга..."  

 "Разходооправдателните документи, придружени от Доклад за изпълнение на 

бизнес плана се изпращат с опис в МИ..."  

 "Членовете на Екипа проверяват в срок от 30 работни дни, съответствието на 

Описа..."  

 "След проверка от членовете на Екипа и одобрение от Ръководителя на 

проекта..., се съставя Протокол за одобрение изплащането на сумата по ЕСКРОУ 
банковата сметка." 

На базата на този Протокол за одобрение на изплащането, МИ информира писмено 

банката за освобождаване на сумата и сумата се освобождава от сметката на 

Бенефициера. 



Да предположим, че бенефициерът е одобрен за максималната сума, която отпуска МИ 

- 20 000 лв., осигурил е съфинансиране от 10 % - 2000 лв. 

 

Тогава възниква въпросът: 

 

Ако Бенефициерът трябва да закупи стока или услуга на цена, например 5260 лв., за 

да започне работа по бизнес плана си, при положение, че МИ му отпуска средствата 

след като той представи фактура и прилежащи към нея разходооправдателни 

документи за покупката на тази стока или услуга, това означава ли, че бенефициерът 

трябва да извади от своя джоб тези 5260 лв., за да се снабди с тази стока или услуга и 

да може да започне работа по бизнес плана си, при положение, че от самото начало от 

него се изисква единствено 10%, тоест 2000 лв. съфинансиране? 

 

Това не значи ли, че одобрените бенефициери трябва освен задължителните 10% 

съфинансиране, да разполагат и с други, макар и временни източници на 

финансиране? 

 

Ако е така, това не обезмисля ли до голяма степен безвъзмездната помощ, която дава 

МИ и не ограничава ли рязко броя на кандидатите? 

 

Предвид българския стандарт, има много образовани и талантливи хора, които не 

разполагат със странични източници на финансиране. Те имат идеи и желаят да ги 

реализират, но как могат, при така поставените условия? 

Благодаря Ви, очаквам Вашия компетентен отговор! 

 

Chavdar Kolarov 

Bulgarian National Television 

 

Отговор №16 

Уважаеми г-н Коларов, 

съгласно правилата на проекта, безвъзмездната помощ се отпуска на бенефициера 

само на базата на действително направени от кандидата разходи по време на 

изпълнението на бизнес плана и съгласно условията на Раздел III - Отчитане на 

изпълнението на договорите.  

 

През първите три месеца от изпълнението на договора, съгласно условията на 

Оперативното ръководство, вие трябва да се отчитате всеки месец пред МИ и 

възстановяването на сумата се извършва до 30 дни, т.е.имате ускорено възстановяне, 

което значително улеснява планирането на паричните потоци. Следващите три месеца 

отчитането е на тримесечие. 

 

Съгласно условията, МИ отпуска максимално не 20 000 лв, а до 19 800 лв безвъзмездна 

помощ, при самофинансиране от до 2 200 лв, т.е. общо до 22 000 лв при съотношение 

90:10. В бизнес плана, Вие залагате и планирате с каква сума да кандидатствате в 

рамките на до 22 000 лв. 

 

 

 

 

 



Въпрос  №17 

 

<myproject@abv.bg> 14.9.2016 г. 14:24 ч. >>> 

 

Здравейте,  , 

Запознах се с всички документи, формуляри и Оперативното ръководство по проекта и 

имам няколко въпроса към Вас. 

На основание ГЛАВА ПЕТА, Раздел първи, т.3 Банкова сметка от Оперативното 

ръководство по проекта и Раздел втори, т.1 Превеждане на безвъзмездна 

помощ в едноседмичен срок се отркива ЕСКРОУ сметка на новосъздадената фирма с 

договор м/у ЮЛ, МИ и банката за безвъзмездното финансиране по проекта. 

На основание т. ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА, чл.4 (1) от 

проектодоговора за предоставяне на безвъзмездната помощ, същата се 

предоставя от Финансиращата институция на Бенефициера по банков път, чрез открита 

специална ЕСКРОУ сметка, приложена към настоящия договор. 

Всички разходи по откриването, обслужването и управление на сметката на 

бенефициера са допустим разход по проекта, в съответствие с представения бизнес 

план.  

В Раздел трети – Допустимост на разходите от Оперативното ръководство е 

описано, че е нужно в бизнес плана за придобиването на ДМА и ДНА да се приложат 

оферти, проучване или извлечение от каталог за всяка отделна инвестиция. 

Имам следните въпроси: 

1. Във връзка с горепосочените изисквания ме интересува какъв разход представлява 

откриването и обслужването на ЕКСРОУ банковата сметка и как този разход следва да 

бъде заложен в бизнес плана. При направено проучване в няколко различни банки 

отговорът на банките е, че или такъв продукт не се предлага (ДСК ЕАД), или не желаят 

да дават информация (Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк България ЕАД) на 

ФЛ независимо от обстоятелството, че същите към момента са кандидати и едва след 

одобрението на проекта им ще бъде създадено ново ЮЛ.  

Откиването на ЕКСКРОУ сметка е свързано със сериозно проучване от банковата 

институция по отношение на ЮЛ и договорните условия са строго индивидуални, 

поради което информация за такси и финансови разходи по обслужването и (които при 

всички случаи са доста по-високи спрямо други банкови сметки) не могат да бъдат 

предоставени предварително за да се заложат в бизнес плана по проекта. 

2. Интересува ме също с откриването на ЕСКРОУ сметката, за да се ползват средствата 

след освобждаването им при одобрение на направените разходи, нужно ли е откриване 

и на разплащателна сметка на ЮЛ, както и разходите по нея биха ли били признати за 

допустими.  

Благодаря предварително за отделеното време. 

 

 



Отговор  №17 

 

Здравейте, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

 

1.Разходите за банкови такси, свързани с обслужването на ескроу банкова сметка по 

проекта е допустим разход, съгласно раздел трети на глава трета от Оперативното 

ръководство. В този разход се включва годишният размер на таксата за обслужване на 

ескроу банковата сметка. Този размер е различен в отделните банки, но обикновено 

варира между 120 - 320 лв. Намирането на банка, в която да си откриете такава сметка 

е изцяло Ваш избор.  

 

2. Да нужно е и откриване на разплащателна сметка на ЮЛ, освен задължителната 

ескроу сметка. Разходите по разплащателната сметка не са допустими по проекта и са 

за Ваша сметка. 

 

Въпрос №18 

Tzvetan Petrushinov <ceco13@abv.bg> 14.9.2016 г. 16:19 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Изчетох Оперативното ръководство за 2016г. качено в страницата на МИ и се запознах 

с изискванията и задълженията на бенефициента по проекта. Тъй като голямата част от 

студентите са хора с ограничени финансови възможности (включително и аз) но пък 

богати на идеи и желание, имам следните въпроси към вас:  

 

1.) Правилно ли съм разбрал, че при закупуване на дълготраен актив разходите по 

неговото закупуване се поемат от бенефициента и след това се възстановяват от фонда 

след доказване, че разхода е допустим и ако да, как се процедира в момент, когато 

нужната ми техника е на стойност да речем 10 000 лева и аз нямам възможност да 

осигуря тази сума за закупуването и ? 

2.) Допуска ли се варианта фирмата да спре временно дейност след усвояването на 

средства от фонда по закупуване на нужнат и техника за изпълнение на проекта по 

който кандидатства? 

 

Поздрави. 

Отговор №18 

Уважаеми г-н Петрушинов, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

 

1. Съгласно правилата на проекта, безвъзмездната помощ се отпуска на бенефициера 

само на базата на действително направени от кандидата разходи по време на 

изпълнението на бизнес плана и съгласно условията на Раздел III - Отчитане на 

изпълнението на договорите. Това означава, че първо Вие трябва да си закупите 

техниката и ние след като проверим отчетеният от Вас разход съгласно правилата на 

Оперативното ръководство, ще Ви възстановим сумата от ескроу сметката. През 

първите три месеца от изпълнението на договора, съгласно условията на Оперативното 

ръководство, вие трябва да се отчитате всеки месец пред МИ и възстановяването на 

сумата се извършва до 30 дни, т.е.имате ускорено възстановяне, което значително 



улеснява планирането на паричните потоци. Следващите три месеца отчитането е на 

тримесечие. 

2. Съгласно правиталата на оперативното ръководство, МИ ще извършва мониторинг по 

време на изпълнението на договора, както и за период от 3 години от приключването 

на договора. Освен това бенефициерът се задължава в период от 3 години след 

приключването на договора да представя веднъж годишно доклад за развитието на 

стартиращата си фирма. Няма ограничение според правилата за допускане или 

недопускане на спиране на дейността на фирмата след приключване на проекта, това 

зависи изцяло от обстоятелствата и успеваемостта на фирмата и дейността й. Всичко 

това се установява по време на тригодишния монитгоринг, който извършваме от наша 

страна.  

 

Въпрос №19 

Dimo Hubenov <dimo.hubenov@gmail.com> 14.9.2016 г. 21:52 ч. >>> 

Здравейте, 

Искам да попитам дали мога да кандидатствам по програма "Техностарт 2" - завърших 

висшето си образование през 2014 г. и записах магистратура, която по стечение на 

обстоятествата не завръших и през март 2016 студентските ми права бяха прекъснати. 

Поздрави, 

Д. Хубенов 

 

Отговор №19 

Здравейте г-н Хубенов, 

за да сте допустим кандидат, Вие трябва да отговаряте на изискванията на глава трета, 

раздел първи от оперативното ръководство. След като са Ви прекъснати студентските 

права, то Вие не отговаряте на изискването да сте студент през учебната 2015 - 2016 г. 

и съгласно правилата не сте допустим кандидат.  

 

Въпрос №20 

Dimitar 100ev <mitko1dg@abv.bg> 15.9.2016 г. 10:02 ч. >>> 

 

Здравейте! 

Интересува ме дали отговарям на изискванията, ако проекта е насочен към 

хранително-вкусовата промишленост? 

Отговор №20 

Здравейте, 

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 харнително-вкусовата 

промишленост, то Вие сте допустим, тъй като тя се включва в 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. 

 

Въпрос №21 

tzetzo_litzov@yahoo.co.uk> 14.9.2016 г. 23:21 ч. >>> 

 

Здравейте, във връзка с кандидатстването по проекта Техностарт 2, бих желал да 

попитам следният въпрос: 

във условието по участие в програмата е записано, че кандидатите не трябва да са 

сключили споразумение с кредитори. Оттук идва и въпросът ми дали ако имам стоков 

кредит на мое име се счита за споразумение с кредитор и ако да, трябва ли да го 

погася това задължение преди датата на подаване на документи за участие? 

Благодаря предварително! 

 

Regards, Tez Litzov 

Отговор №21 

 

Здравейте г-н Лицов, 

ако имате предвид изискването по т.II, раздел първи, глава трета, по проекта не могат 

да кандидатстват лица, ако са: 

 

"Обявени в несъстоятелност и са обект на открито производство по несъстоятелност, 

ликвидация, дейността им е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение 



с кредитори, обект са на производство, свързано с такива въпроси, и се намират в 

подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове" 

 

В тази връзка това изискване касае само ако сте сключили споразумение с кредитори 

във връзка с производство по несъстоятелност, в случай че сте бил обект на такова.  

Стоковият кредит не се включва в този случай. 

 

Въпрос №22 

 

gerganageorgieva1993@abv.bg> 15.9.2016 г. 14:21 ч. >>> 

 

Здравейте, пише Ви Гергана Георгиева, дипломирана с образователно-

квалификационна степен Бакалавър специалност Кинезитерапия през 2016 г. в 

Югозападен университет „ Неофит Рилски" гр. Благоевград. Интересувам се от 

стартиращия проект „ Техностарт 2- Насърчаване на иновационната активност на 

младите хора в България". Смятам че отговарям на всички изисквания за участие, но 

преди да започна да подготвям документите, искам да изясня нещата, които не успях 

да разбера за това се обръщам към Вас. Идеята ми е да се развия в това което съм 

учила и искам да отворя център за спа и лечебни процедури. Въпросът ми към Вас е 

мога ли да участвам по този проект, за да развия тази моя идея. 

 

Отговор №22 

 

Здравейте уважаема г-жо Георгиева, 

Съгласно ръководството на 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“. 

 

 


