
Въпрос №11 

<cveta.stoeva@gmail.com> 4.4.2017 г. 11:48 ч 

Здравейте,  

Пиша ви във връзка с програмата “Техностарт 3”, тъй като имам няколко въпроса:  

1) През 2015 г. завърших семестриално магистратура в СУ “Св. Климент Охридски”, 

но не успях да се дипломирам. Това прави ли ме допустим кандидат в програмата?  

2) През 2016 г. съосновах фирма за комуникационни услуги, но не съм управител и 

не работя в нея. Това означава ли, че не мога да кандидатствам за програмата 

“Техностарт 3”?.Благодаря ви предварително за отговора и отделеното време.  

 

Поздрави, 

Цвета Стоева 

Отговор №11 

 

Здравейте г-жо Стоева, 

Във връзка с Вашето запитване, бихме искали да Ви отгоговорим както следва: 

  

1) Ако все още имате статут на студент през учебната 2016-2017 г. сте допустим 

кандидат. 

2) Лицето, което кандидатства не трябва да има регистрирана фирма 

 

Въпрос №12 

Ana Nikolova <ana.t.nikolova@gmail.com> 4.4.2017 г. 11:28 ч. >>> 

 

Здравейте! 

Във връзка с кадидатстването по Проект "Техностарт 3" имам два въпроса:  

1) В т. 6 на раздела за допустимост е посочено, че лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към 

момента на кандидатстване да нямат регистрирана фирма, както и свързаните с тях 

лица да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес. 

Не става ясно дали, ако лицето има регистрирана фирма с различен предмет на 

дейност с планирания бъдещ бизнес, то е допустимо да кандидатства. Моля за 

уточнение. 

 

2) В т. 12 в изброяването на документите за кандидатстване е посочено 

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). Под седалище се разбира постоянен адрес на кандидата по лична карта 

или настоящ адрес на кандидата?  

 

Предварително благодаря за отговорите.  

 

Regards, 

Ana Nikolova 

 

Отговор №12 

 

Уважаема г-жо Николова, 

ето отговорите на изпратените от Вас въпроси: 

 

1.Едно от задължителните условия съгласно раздел първи, глава трета от 

Оперативното ръководство е лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към момента на 

кандидатстване да нямат регистрирана фирма. Ако има регистрирана фирма 

към момента на кандидатстване, независимо от предмета на дейност на тази фирма, 

то кандидатът е недопустим по проекта.  



Втората част от изискването е "свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон да не притежават фирма с предмет 

на дейност, сходен с бъдещия им бизнес".  

 

2.Удостоверението от общината по седалище означава по постоянен адрес на 

кандидата. 

 

Въпрос №13 

Daniela Shtereva <shtereva.di@gmail.com> 4.4.2017 г. 12:03 ч. >>> 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО РЪКОВОДИТЕЛ, 

Желанието ми е да се включа като активна студентка и бъдещ кандидат по проекта 

"Техностарт 3". В тази връзка бих искала да задам следният въпрос:  

В раздел втори, т. 2 Дейности по създаването и разработването на иновативния 

продукт, услуга или процес, не е обяснено и липсва информация относно термините 

"иновативен продукт", "иновативна услуга" и "иновативен процес".  

 

Моля, да ми бъде уточнено, какво означават за Вас тези термини. 

 

С уважение, 

Даниела Щерева 

 

Отговор №13 
 

Уважаема г-жо Щерева, 

ето и отговорите на Вашите въпроси. За целите на проекта тези понятия означават: 

 

"Иновативен продукт" - нов или значително усъвършенстван продукт; 

"Иновативен процес" - нов или значително усъвършенстван метод на производство; 

"Иновативна услуга" - използване на нова или съществуваща технология, продукт 

или процес по нов начин или с ново приложение, което води до качествено 

подобрение. 

На етап на експертна оценка на бизнес плана се определя принадлежността на 

отделните проекти към тези определения. Съгласно глава четвърта, раздел трети, т.2 

от Оперативното ръководство, иновативността на бизнеса се оценява максимално с 

55 точки и се измерва с показатели за усвояване на нови продукти, внедряване на 

нови технологии, технически решения, ноу-хау – включващи:  

- Доколко идеята, заложена в бизнес плана е насочена към постигане на ново и 

значимо научно или технологично постижение; 

- Доколко целите на идеята са насочени към разработване на нови продукти и 

услуги, които могат да намерят пазарна реализация; 

- Доколко идеята е насочена до промяна на технологията на производство, 

качеството на продукцията, която ще се произвежда в резултат на бизнеса, 

до намаляване на цената на производство, до намаляване ресурсите – 

материали, енергия и др.; 

- Допълнителни ползи за обществото – принос за опазване на околната среда 

(икономия на енергия и невъзобновими ресурси, намаляване на вредни 

емисии и т.н.), повишаване на безопасността на работната среда и 

качеството на работните места, безопасността на труда и повишаване на 

здравното състояние на населението, насърчаване използването на ИКТ. 

Повишаване на образованието, квалификацията и уменията на персонала 

и/или обществото; 

- Предпоставки за разрастване и мащабност на идеята. 



Въпрос №14 

georgi angelov <georgiangelov5@abv.bg> 4.4.2017 г. 14:03 ч. >>> 

 

Здравейте, искам да ви попитам това ли всички допустими дейности по проекта. Благодаря! 

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

Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага (виж тук изключените - 

Регламент 1407/2013 и Приложение_чл. 32_Договора_ЕС).  

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

М72 "Научноизследователска и развойна дейност. 

Отговор №14 

 

Уважаеми г-н Ангелов, 

да, посочените от Вас допустими дейности са всички допустими дейности по проект "Техностарт 

3". 

 

Въпрос №15 

Иван Лютаков<ivan.lutakov@gmail.com> 4.4.2017 г. 23:59 ч. >>> 

 

Здравейте, 

казвам се Д-р Иван Лютаков и съм докторант по Гастроентерология и лекар-

специализант по Гастроентерология. Искам да попитам дали идеята ми да създам 

фирма, която ……………………………………………………………………. Тази идея дали се вписва в 

допустимите дейности на финансиране на Техностарт 3. 

 

Ще бъда благодарен ако ми отговорите по-подробно за допустимите дейности, или 

ми покажете предишните финансирани фирми. 

 

Благодаря предварително. 

 

Поздрави 

д-р Лютаков 

 

Отговор №15 

 

Уважаеми г-н Лютаков, 

за да бъде Вашата идея допустима по проект "Техностарт 3" и след като планирате 

да извършвате научно-изследователска дейност, то в бизнес плана си трябва да 

посочите в какъв е точния код за дейността от М72, с която искате да се занимавате, 

като тук се включват следните кодове: 

 

 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; 

  

72.20 Научноизследователска и развойна дейност в областта на 

обществените и хуманитарните науки. 

  

 

 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ao/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ao/prilojenie_chl32otdogovoraeu.doc


Съгласно глава четвърта, раздел трети, т.2 от Оперативното ръководство, 

иновативността на бизнеса се оценява максимално с 55 точки и се измерва с 

показатели за усвояване на нови продукти, внедряване на нови технологии, 

технически решения, ноу-хау – включващи: 

  

- Доколко идеята, заложена в бизнес плана е насочена към постигане на ново и 

значимо научно или технологично постижение; 

- Доколко целите на идеята са насочени към разработване на нови продукти и 

услуги, които могат да намерят пазарна реализация; 

- Доколко идеята е насочена до промяна на технологията на производство, 

качеството на продукцията, която ще се произвежда в резултат на бизнеса, 

до намаляване на цената на производство, до намаляване ресурсите – 

материали, енергия и др.; 

- Допълнителни ползи за обществото – принос за опазване на околната среда 

(икономия на енергия и невъзобновими ресурси, намаляване на вредни 

емисии и т.н.), повишаване на безопасността на работната среда и 

качеството на работните места, безопасността на труда и повишаване на 

здравното състояние на населението, насърчаване използването на ИКТ. 

Повишаване на образованието, квалификацията и уменията на персонала 

и/или обществото; 

- Предпоставки за разрастване и мащабност на идеята. 

 

Въпрос №16 

Silvia Dimitrova <dimitrova.silvia@gmail.com> 4.4.2017 г. 18:17 ч. >>> 

 
Уважаеми Господа, 

имам няколко въпроса по условията на програма Техностарт 3: 

 По т.6 от допустими кандидати /Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към момента на 

кандидатстване да нямат регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица 

да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес./ 

Към момента съм едноличен собственик на капитала и управител на търговско 

дружество, което не извършва дейност от години насам. Но последното не 

променя факта, че имам регистрирана фирма и за да изпълня условието по т.6 

е необходимо да предприема едно от следните действия: - Да започна процес 

по ликвидация на дружеството. Тази процедура обаче отнема 6 месеца и няма 

да е приключила преди да изтече срокът за приемане на документи 

29.05.2017 г. Ако Ви предоставя съответните копия на документацията, 

удостоверяваща, че притежаваното от мен юридическо лице е в процес на 

ликвидация, това ще бъде ли равносилно на изпълнение на условието по т.6? - 

Да продам 100% от дружествените дялове, с което по същество ще спра да 

притежавам юридическото лице в срок до 29.05.2017г и при проверка в 

Търговския регистър ще съществува правдивата информация за заличено 

обстоятелство, според която ще съм бивш собственик на капитала. Тази 

хипотеза изпълнява ли условието по т.6? - При продажбата на 100% от 

капитала ще продължа да бъда управител на юридическото лице, но вече 

няма да му бъда собственик. Тази ситуация приемлива ли е по смисъла на 

условието по т.6? - Ако никое от гореизброените действия не е приложимо, 



моля за информация какво е необходимо да предприема, за да бъда допустим 

по смисъла на т.6 кандидат. 

 По т.12 от необходими документи /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)./ се визира общината по 

постоянен адрес или общината по настоящ адрес (за който е подадено 

съответното заявление и е направена регистрация). 

 По т.8 от допустими кандидати /При одобрен бизнес план да регистрират 

фирма на територията на Република България, съгласно българското 

законодателство./ дружеството следва да се регистрира в населеното място по 

постоянен или по настоящ адрес. 

 По т.5 от допустими разходи: - юридически услуги за обезпечаване на 

дейността на дружеството (не визирам първоначалната му регистрация) 

влизат ли в дефиницията на разходи за външни услуги? - 5% консултантски 
услуги бизнес § маркетинг консултиране от външен доставчик ли означава? 

 В оперативното ръководство, раздел 3 Допустимост на разходите, Категории 

разходи, недопустими за финансиране, т.20 /Разходи за реклама на новите 

продукт, услуга или процес, включително публикуване на обяви в периодични 

издания, изработка и излъчване на реклама в телевизия, радио и интернет 

пространството, с изключение на разходите за разработване и 

разпространение на промоционални материали за иновативния продукт, 

услуга или процес./ - Намирам двата текста за по смисъл идентични, моля да 

ми разясните разликата. "Разходи за изработка на реклама" не са допустими, 

а "Разходите за разработване на промоционални материали." са допустими. - 

Пример за промоционален материал=реклама на хартия е флаер, 

еквивалентно пример за промоционален материал=реклама онлайн е банер. 

Сумата за изработката им е/не е допустим разход, сумата за 

раздаване=разпространение на флаери/банери е/не е допустим разход? 

 В оперативното ръководство, раздел 3 Допустимост на разходите, Категории 

разходи, недопустими за финансиране, т.15 / Разходи за обучение и 

преквалификация на персонала./. Моля за информация дали правилно 

тълкувам това перо разходи, което за хипотетичното регистрирано от мен 

дружество би било сериозен процент от всички разходи: - Сумата за 

сертификационна програма за придобиване на умения/правоспособност за 

набор от меки умения от страна на собственика и управител на дружеството 

по смисъла на програмата Техностарт, ако то е с предмет на дейност 

производство на сладкиши (пример), е недопустим разход, защото 

представлява "разход за обучение и преквалификация на персонала". - 

Сумата за същото за собственика§управител на дружество с предмет на 

дейност по код 72.20 Научно-изследователска и развойна дейност в областта 

на обществените и хуманитарните науки, а именно "Научно-изследователска 

дейност в областта на коучинга и мотивационно-поведенческите матрици за 

разработване на приложна методика за оптимизиране на представянето в 

личен и професионален план" следва да бъде дълготраен нематериален актив 

и допустим разход. Тези сертификационни програми по същество биха били 

суровината, която се закупува, информационен ресурс след преработването 

на който, ще бъде изработен новият интелектуален продукт (съобразена с 
реалностите в България приложна методика).  

С огромен интерес очаквам отговорите и предварително Ви благодаря. 



Отговор №16 

 

Уважаема г-жо Димитрова, 

Ето и отговорите на Вашите въпроси: 

  

1.    Задължително условие за допустимост на кандидата е “към момента на 

кандидатстване да нямат регистрирана фирма”. Това изискване се проверява 

по служебен път след справка, направена от Търговския регистър. Вие си 

решавате какво да предприемете от изброените от Вас опции, съобразено и 

с необходимото за това време до крайния срок на кандидатстване. 

2.    Удостоверение от общината по седалище на кандидата означава по постоянен 

адрес на кандидата. 

3.    Няма изискване по проекта в кое населено място на територията на страната 

трябва да се регистрира дружеството, в случай че сте одобрен за 

финансиране кандидат.Това е Ваш избор. 

4.    Юридическите услуги попадат в обхвата на консултантските услуги и са 

допустим разход, с изключение на тези по първоначална регистрация. 

5.    Разходите за разработване и разпространение на промоционални материали 

за иновативния продукт, услуга или процес са допустим разход по проект 

"Техностарт 3". Затова са изброени и като изключение по т.20 в 

недопустимите за финансиране, касаещи рекламата. Флаерите и банерите на 

хартия са примери за такива промоционални материали и са допустим разход. 

6.    “Придобиване на набор от меки умения на собственика и управител на 

дружеството” е недопустим разход, тъй като попада в т.15 от недопустимите 

разходи. 

“Научно-изследователска дейност в областта на коучинга и мотивационно-

поведенчески матрици за разработване на приложна методика за 

оптимизиране на представянето в личен и професионален план” би бил 

допустим разход, само ако в бизнес плана е обосновано и подробно описано 

каква точно научно-изследователска дейност ще се извършва за целите на 

тази методика. 

 

Въпрос №17 

Nikolay Botev <nik.botev@gmail.com> 6.4.2017 г. 10:18 ч. >>> 

Във връзка с кандидатстване по проект „Техностарт” имам следния въпрос: 

Необходимо ли е продукта или услугата която смятам да осъществя посредством 
кандидатурата ми по проекта да съдържа/ат иновация? Ако да, на какво ниво? 

Много благодаря предварително за отговора. 

С уважение, Николай Ботев. 

Отговор №17 

 

Здравейте г-н Ботев, 

задължително условие е бизнес идеята да съдържа иновация, 

Отноно нивото, колкото по иновативна е идеята, това ще ви донесе повече точки и 

съответно по-голям шанс за одобрение. 

 

 



Въпрос №18 

Десислава Любенова<delubenova@abv.bg> 5.4.2017 г. 17:06 ч. >>> 

 

Здравейте. 

Относно приложение 2 от документите за кандидатстваме ме интересува 

регистрирането на  ,,ЕООД'' или ,,ЕТ'' трябва да се случи след кандидатстване и 

евентуално удобрение по проекта? 

Защото по това,което разбирам е необходимо след като бъде удобрен кандидата да 

регистрира фирма. 

Благодаря предварително. 

 

Отговор №18 

 

Уважема г-жо Любенова, 

съгласно правилата н апроект "Техностарт 3" задължението за регистриране на 

ЕООД или ЕТ е само за одобрените кандидати. На етап кандидатстване, лицата са в 

качеството си на физически лица, които не трябва да имат регистрирана фирма към 

момента на кандидатстване. 

  

Въпрос №19 

Силвана Кехайова<sisi_dsp1@abv.bg> 6.4.2017 г. 08:12 ч. >>> 

 

Здравейте уважаеми Госпожи/Господа, 

Във връзка с обявения прием по Проект "Техностарт 3 - насърчаване на 

иновационната активност на младите хора в България", имам няколко предварителни 

въпроса относно самото кандидатстване: 

Въпрос №1:  В раздел "Преработваща промишленост" допустима ли е дейността за 

преработка на суровината (борови иглички) за добиването на борово масло по 

технология за дестилирането? 

Въпрос №2:  Никъде не срещнах начина на финансиране (стъпките на изплащане 

на финансовата помощ). Бихте ли ми дали повече информация относно стъпките на 

изплащане на финансовата помощ? /кога и в какъв размер се изплаща помощта/ 

Въпрос №3:  Какво включва „Окончателна оценка от Оценяващ комитет чрез 

провеждане на интервю”? 

Въпрос №4:  Какъв е максималният  допустим праг на проекта ? 

 

Отговор №19 

 

Уважаема г-жо Кехайова, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

  

Въпрос №1: Да попада, но тъй като не става ясно в коя сфера ще бъде 

приложението на боровото масло, Ви съветваме да разгледате внимателно отделните 

групи на сектор "Преработваща промишленост" от КИД-2008 и по-точно гр.10 и 

гр.20, за да прецените кой код по КИД е подходящ за вашата идея. 

  

Въпрос №2: Начина на усвояване е описан в глава пета, рездел втори "Усвояване 

на безвъзмездната финансова помощ" от Оперативното ръководство за 2017 г. 

  

Въпрос №3: "Окончателна оценка от Оценяващ комитет чрез провеждане на 

интервю" означава че членовете на Оценяващият комитет предлагат на министъра 



на икономиката след проведените интрвюта кои от кандидатите даа 

бъдат финансирани. Подробно описание за тази оценка може да намерите в глава 

четвърта, раздел 3, т.3 от Оперативното ръководство за 2017 г. 

  

Въпрос №4: В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в 

размер на 90% от общия размер на финансиране, респ. на допустимите разходи, но 

не повече от 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. 

 

Въпрос №20 

Костадин Бояджиев<kostadingb@gmail.com> 7.4.2017 г. 11:20 ч. >>> 

 

Здравейте. 

Имам следния въпрос. 

Планирате ли информационно разяснителни мероприятия по проект „Техностарт 3" и 

ако да то бихте ли дали списък с датите на предвижданите мероприятия? 

 

Отговор №20 

 

Здравейте г-н Бояджиев, 

Информационната кампания по проект "Техностарт 3" е както следва: 

  

> 10.04.2017 г  - 14:00ч. -  В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА РЕКТОРАТА НА СУ "СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

> 11.04.2017 г. - 13:30 ч - ЗАЛА 2200 НА ТУ - СОФИЯ 

> 20.04.2017 г. - 13:30 ч. - ЗАЛА "ЧАВДАР НИКОЛОВ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА 

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛКСИ" ГР. БЛАГОЕВГРАД 

> 24.04.2017 г. - 14:00 ч. - В ЗАЛА 1.319 НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

> 25.04.2017 г. - 14:00 ч. - ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА 

> 26.04.2017 г. - 14:00 ч - БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

  

 

 


