Въпрос №1
Penko Dimitrov <eng.p.dimitrov@gmail.com> 30.3.2017 г. 09:29 ч. >>>
Здравейте,
Пиша Ви във връзка със стартирането на националния конкурс по проект
"Техностарт 3 - насъчрчаване на иновационната активност на младите хора в
България".
Казвам се Пенчо Димитров и по образувание съм машинен инженер със степен
Магистър, като към днешна дата съм докторант задочна форма на обучение в ТУВарна. Тъй като имам желанието да кандидатствам по тази програма имам следните
въпроси:
1) Допускат ли се кандидати, които желаят да участват като екип, т.е. вместо
регистрираното дружество да бъде ЕТ или ЕООД, то да бъде ООД. В управата
му да учства друг член, който също е инженер със степен Мастър, а към
днешна дата е магистър в областта на икономическите науки?
2) Допуска ли се участие на кандидати, който са целодновно трудово-назначени
в друга компания? Ако се допуска, то след евентуално одобрение на проекта,
необходимо ли е да прекратят трудови взаимоотношения с въпросната
компания или могат да продължат в същата фирма, като в извън работното си
време работят по бизнес-плана, който е разработен за проекта?
Ще съм Ви благодарен да ми отговорите на въпросите!
Лек и успешен ден,
Пенчо Димитров
Отговор №1
Здравейте г-н Димитров,
във връзка с Вашите въпроси, ето и отговорите:
1. По проект "Техностарт 3" не може да се кандидатства като екип,
индивидуално. Одобреният кандидат регистрира само ЕООД или ЕТ. Това
пречи кандидатите да имат екипи и да се назначи персонал
новорегистрираното ЕООД например. В този случай разходите да труд са
сметка на бенефициента.
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2. Няма пречка по проекта да кандидатства лице, което в момента е в трудови
правоотношения. В случай че бъде одобрен и регистрира фирма, разбира се
препоръчително е да се фокусира изцяло върху дейността на фирмата си, но
няма забрана да продължи да бъде и на трудв договор, стига да може да
съчетае и двете.
Въпрос №2
Пламен Петров<playmannn@abv.bg> 30.3.2017 г. 13:49 ч.
Здравейте,
в момента следвам магистратура по физика и имам голямо желание да участвам в
конкурса по проект Техностарт 3, още повече че имам и подходяща идея за бизнес.
Четейки ръководството към проекта, обаче, веднага попаднах на пречка. В края на
миналата година си регистрирах фирма (Милениал ЕООД, ЕИК 204321475) и точно
когато планирах да стартирам друг тип бизнес - търговия, през февруари попаднах
на новината за предстоящия Техностарт 3 и реших да изчакам него. Накратко - имам
фирма, със съвпадащ предмет на дейност (бях писал и производство), която не е
извършвала никаква търговска дейност, но все пак съществуването и противоречи

на т.6 от правилата за допустими участници. Въпросът ми е, тъй като пише, че не
трябва да имам регистрирана фирма със сходен предмет на дейност към момента на
кандидатстване, какво мога да направя, за да отговарям на правилата? Ако променя
предмета на дейност или закрия фирмата по законовия път ще мога ли да участвам в
конкурса?
С уважение,
Пламен Петров
Отговор №2
Здравейте г-н Петров,
изискване на проект "Техностарт 3" е да нямате регистрирана фирма към момента на
кандидатстване. Във Вашия случай ако искате да сте допустим кандидат трябва да
закриете фирмата си.
Въпрос №3
Кенан Алиибрям<machen@abv.bg> 31.3.2017 г. 00:30 ч.
Фирмата на кой етап трябва да се регистрира/впише?
Отговор №3
Здравейте,
само одобрените кандидати за финансиране са длъжни да регистрират фирма. На
етап кандидатстване са физически лица, които не трябва да имат фирма.
Въпрос №4
Ani Atanasova <atanasova_ani_@abv.bg> 2.4.2017 г. 16:22 ч. >>>
Здравейте, бих желала да кандидатствам по Проект „Техностарт 3“, за който
прочетох във вестник Стандарт. Моля да получа повече информация за проекта и
къде бих могла да намеря нужната документация необходима за кандидатстване,
защото в страницата на Министерството на икономиката открих само приложенията
от минали години.
С Уважение: Анита Атанасова
Отговор №4
Здравейте г-жо Атанасова,
ето линка за цялата информация, която е нужна:
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnataaktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html
Въпрос №5
christian.naydenov@mail.bg> 2.4.2017 г. 17:17 ч. >>>
Здравейте, искам да попитам върху документа "Бизнес план" ръкописно или от
компютър мога да въвеждам?

Отговор №5
Здравейте Кристиян, препоръчително е на компютър.
Въпрос №6
Dmitriy Dubov <dmitriyd@abv.bg> 30.3.2017 г. 18:22 ч. >>>
Уважаеми Дами и Господа,
Имам желание да кандидатствам по програмата "Техностарт 3 - Насърчаване на
иновационната активност на младите хора в България", но не съм сигурен дали
дейностите, които планирам да развивам, попадат в допустимите сектори по КИД2008.
Моля за Вашето становище относно съответствието на идеите ми с изискванията за
допустимост на дейностите. Идеите ми са две, като в случай, че и двете съответстват
на изискванията за допустимост, ще продължа кандидатстването само с едната от
тях.
1. Производство на пелети и брикети за горене чрез преработка на определена
отпадъчна суровина от хранително-вкусовата промишленост. Досега няма
опити за преработка на тази суровина на територията на България (макар в
Европа това да набира все повече скорост), затова това би било иновация за
нашата страна. Не съм сигурен дали това предложение попада в сектор С
„Преработваща промишленост“ от КИД-2008. Моля за Вашето мнение.

2. Фирма за проучване, анализ и оценка на характеристиките на вятъра
(метеорология).
Ще
се
работи предимно с
чуждестранни
клиенти.
Потенциални клиенти на тази услуга биха били предприятия, опериращи в
следните сфери: инфраструктура, възобновяема енергия, селско стопанство,
транспорт. Не съм сигурен дали това предложение попада в сектор М72
„Научноизследователска и развойна дейност“ от КИД-2008. Моля за
Вашето мнение.
Прегледах допустимите сфери на дейност в КИД-2008 няколко пъти, но наистина ми
е трудно да преценя дали моите идеи попадат там, затова бих искал да получа
експертното Ви мнение.
С уважение,
Дмитрий Дубов.
Отговор №6
Здравейте г-н Дубов,
На първо място бихме искали да Ви благодарим за проявения интерес към
"Техностарт 3". Във връзка със зададените от Вас въпроси по отношение бизнес
плановете, с които искате да кандидатствате искаме да Ви уведомим че:
- "Производство на пелети и брикети за горене - не попада в КИД 2008. Повече
информация за този вид бизнес идея може да намерите в ПРСР към Министерството
на земеделието и храните.
- Фирма за проучване, анализ и оценка на характеристиките на вятъра - този

вид дейност попада към сектор М72 „Научноизследователска и развойна
дейност“, но в бизнес плана си трябва да посочите в какъв е точния код за
дейността, с която искате да се занимавате:
72

Научноизследователска и развойна дейност

72.1

Научноизследователска и развойна дейност в
областта на естествените, медицинските,
селскостопанските и техническите науки

72.11

Научноизследователска и развойна дейност в областта на
биотехнологиите

72.19

Научноизследователска и развойна дейност в областта на
естествените, медицинските, селскостопанските и
техническите науки, без биотехнологиите

72.2

Научноизследователска и развойна дейност в
областта на обществените и хуманитарните науки

72.20

Научноизследователска и развойна дейност в областта на
обществените и хуманитарните науки

Въпрос №7
Boyan Zahariev <boqnzahariev@abv.bg> 3.4.2017 г. 12:08 ч. >>>
Здравейте,
Казвам се Боян Захариев и съм магистър по икономика на развитието от Кеймбридж.
От януари тази година съм докторант по икономика към Стопански Факултет на
Софийски Университет и Ви пиша с въпрос относно изискванията по програма
Техностарт 3.
Видях, че едно от условията при кандидатстване е участниците да нямата
регистрирана своя фирма. Преди 3 седмици регистрирах ЕООД, но фирмата няма
никаква икономическа и пазарна дейност. Регистрирах я с цел запазване на името и
за да имам готова фирма за кандидатстване по програми като Техностарт 3.
Въпросът ми е дали регистрираното ЕООД в моя случай (отново, без никаква пазарна
дейност и финансова история) изцяло ме изключва като потенциален кандидат по
Техностарт 3, или има начин все пак да подам документи по програмата.
Благодаря Ви.
Поздрави,
Отговор №7
Здравейте Боян,
едно от условията за кандидатстване по проект Техностарт 3, е към момента на
кандидатстване по проекта, кандидатът да няма регистрирана фирма. Това условие
не сме го променяли досега и това изискване важеше и за първия и за втория
Техностарт. Само одобрените кандидати регистрират фирма в срок от 20 дни след
като обявим резултатите за одобрените за финансиране кандидати.
Във вашия случай трябва да заличите фирмата си или да я прехвърлите.

Въпрос №8
Десислава Любенова<delubenova@abv.bg> 3.4.2017 г. 19:16 ч. >>>
Добър ден.
Казвам се Десислава Любенова,студентка 4 курс в ,,Технически УниверситетСофия''.
Интересувам се от проекта ,,Техно Старт 3'' и искам да задам въпрос относно
кандидатстването по проекта.
Относно тук посочената информация:
,,За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране
трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон и да осигури
задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2
200 лева за всеки одобрен бизнес план.''
Искам да попитам дали тази стойност от 2 200 лева трябва да бъде описана като
капитал на фирмата? За момента все още се запознавам обстойно с изискванията за
кандидатстване и за момента нямам други въпроси по проекта.
Благодаря предварително.
Успешна седмица.
С уважение Десислава Любенова.
Отговор №8
Здравейте г-жо Любенова,
Благодарим за проявения интерес към "Техностарт 3. Във връзка със Вашето
запитване бихме искали да ви уведомим, че след като се сключи договор с
Министерството на икономиката тези 10%, които са собствено финансиране се
внасят в Ескроу сметка заедно с останалите 90% от страна на Министерството. Те не
са част от капитала на фирмата.
Въпрос №9
Teodora Hristoforova <thristoforova@gmail.com> 3.4.2017 г. 16:58 ч. >>>
Здравейте,
имам следния въпрос по проект Техностарт 3: Студентка, която в настоящият момент
е в отпуск по майчинство, допустима ли е като кандидат по проекта?
С уважение,
Теодора Христофорова
Отговор №9
Уважаема г-жо Христофорова,
за да отговорим на въпроса трябва да уточните какъв е статута Ви на студент в
момента, .т.е през учебната 2016-2017 г. прекъснала ли сте заради мейчинството
или сте студентка?
Въпрос №10
ivaylo kolev <kolev.ivayloo@gmail.com> 4.4.2017 г. 10:15 ч. >>>
Здравейте,
пиша ви във връзка с проекта Техностарт 3, който съвпада с едно бизнес начинание
свързано с помагането на български фирми ( средни и малки предприятия най- вече)

в износ към страни от европейския съюз, най вече. Ние сме двама човека,
завършили преди няколко години магистърски програми в чужбина, а преди това
бакалавърска степен в България, съответно на 29 и 26 години.
Нашият проект започва с ………….………………………………………………………………………….
Вече имам опит в сходни начинания и сме спомогнали 3 малки и средни предприятия
да се реализират в няколко страни от Европа.
Моля за вашият отговор, да ли покриваме критериите за одобрение по тази
програма, след което при интерес и от ваша страна ще се радвам да ви изпратя
повече информация.
Хубав ден и до скоро, надявам се.
Ивайло Колев,
Отговор №10
Здравейте г-н Колев,
Благодарим за проявение интерес към "Техностарт 3". Бихме искали да ви уведомим,
че съгласно "Раздел Втори" - ДОПУСТИМОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ от Оператовното
Ръководството на проект "Техностарт 3".
Проект „Техностарт 3” финансира стартиращи 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“.

