Въпрос №21
Кенан Алиибрям<machen@abv.bg> 7.4.2017 г. 01:45 ч. >>>
Здравейте
На 32 години съм и завърших ОКС бакалавър през 2016г. и през тази 2017г. съм
студент ОКС магистър.Прекъснати са ми здравните вноски.НАП може да ми издаде
удостоверение за липса на задължения
с изкл. на здравните вноски.
Допустимо ли е кандидатсване с прекъснати здравни вноски по проекта?
Отговор №21
Уважаеми г-н Алиибрям,
ако в Удостоверението пише че нямате задължения, то Вие ще сте допустим
кандидат по "Техностарт 3". В случай че имате задължения за плащане на здравни
вноски и в удостоверението ще бъде декларирано това задължение, то първо трябва
да си платите тези задължения и едва тогава да кандидатствате.
Въпрос №22
Радослав Червенков<rad.chervenkov@gmail.com> 10.4.2017 г. 08:49 ч. >>>
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Възнамерявам да участвам в проект „Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната
активност
на младите хора в България” , в тази връзка имам следните въпроси:
1. Задължително ли трябвада наемам офис, тъй като организацията на дейността не
изисква наемането на такъв.
2. За счетоводното обслужване ще мога ли да ползвам услугите на свързано лице
(майка
ми), тъй като тя е счетоводител.
3. Към настоящият момент работя, ще трябва ли да напусна работа ако проекта ми
бъде
одобрен, възможно ли е да остана в трудово правни отношения.
С уважение: Радослав Червенков
Отговор №22
Уважаеми г-н Червенков,
във връзка със зададените от Вас въпроси, ето и отговорите:
1. Планирането на бюджета и допустимите разходи по проекта, които ще са Ви
нужни, зависи изцяло от Вас и начина на осъществяване на бизнес идеята,
която ще развивате. Ако не е нужен офис за Вашата дейност тогава може да
не залагате такъв разход в бизнес плана си. Изборът е изцяло Ваш.
2. Съгласно правилата на проект "Техностарт 3" е недопустимо бенефициентът
да бъде свързано лице по смисъла на § 1 от ДР на Търговския закон, с
лице доставчик на стоката или услугата по проекта. Това обстоятелство се
декларира на всеки отчетен период от бенефициента, т.е. и във вашия случай е
недопустимо.
3. Няма ограничение относно това да останете в трудово правоотношение, стига
да може да съвместявате във времето с дейността на бъдещата Ви фирма.

Въпрос №23
Hristina Hristova <info@koleliba.com> 10.4.2017 г. 11:19 ч. >>>
Здравейте,
Искам да попитам имам ли право да кандидаствам по програмата,
ако в момента съм студентка по Архитектура - магистър-преддипломант към катедра
История и теория на архитектурата, УАСГ, София, но към момента съм по
майчинство.
Имам студентски права и всички семестриални записи до момента.
Поздрави,
Христина Христова
Отговор №23
Уважаема г-жо Христова,
ако отговаряте на условието по проекта да сте студентка през учебната 2016 - 2017
година във висши училища в България, получили акредитация и създадени по
условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на
обучение, то Вие сте допустим кандидат (стига да отговаряте едновремнно и на
условието на т.6, т.7 и т.8 от раздел първи, глава трета).
Необходимо е да преставите и Уверение от ВУЗ-а Ви, за да удостоверите факта че
сте записан студент през учебната 2016-2017. Няма ограничение по проекта във
връзка с майчинството Ви, но трябва все пак да имате предвид че ако бъдете
одобрена и стартирате стопанска дейност на бъдещата Ви фирма, то майчинството
трябва да бъде прекъснато.
Въпрос №24
Vladimir
Filipov

<vladimir.filipov.dev@abv.bg>

9.4.2017

г.

22:19

ч.

>>>

Здравейте!
Мога ли да регистрирам компанията при положение, че работя на постоянен трудов
договор на пълен работен ден?
Ако да, то осигуровките ми от кого би трябвало да се поемат - компанията в която
работя или компанията която е регистрирана на мое име?
Благодаря предварително!
Отговор №24
Уважаеми г-н Филипов,
в случай че сте одобрен за финансиране по проекта Вие трябва да регистрирате
ЕООД или ЕТ. След като сте стартирал стопанска дейност, то Вие трябва да
започнете да плащате и осигуровките си чрез Вашата фирма, няма значение че
работите и на трудов договор. Няма да дължите осигуровки само ако осигурителният
Ви доход на трудовото правоотношение не е на максималния праг от 2600 лв. В този
случай от фирмата Ви не трябва да внасяте осигуровки.
Въпрос №25
Nemesys InfoSecurity <office@nemesys.is> 9.4.2017 г. 21:55 ч. >>>
Здравейте,
Аз съм студент завършващ в Англия тази година и като такъв, въпреки че имам
възможности да остана и да продължа кариерното си развитие в една от водещите
консултантски фирми, бих предпочел да се прибера в България и да работя по
идеите си. Затова исках да отправя това запитване към вас.

Като начало, бих искал да Ви представя един от проектите, по който работя
последно време. В края на миналата година, аз и двама мои приятели основахме
……………………за предоставяне на услуги в сферата ……………….
Към този момент фирмата все още не е започнала дейност, тъй като все още е в
зародишен стадий и тепърва предстои да започнем по-задълбочено промотиране и
развитие на стартъпа. За целта, ще са ни нужни средства, които до момента са
недостъпни за нас.
На базата на гореспоменатото, както и на информацията посочена в регламента за
проект “Техностарт 3”, исках да отпратя следните запитвания към Вас:
Като собственици и съдружници, бихме ли могли да кандидатстваме по
проекта, с цел финансиране на “…………..” ООД?
Кои са задължителните точки от Глава Трета раздел първи за допустимите
кандидати по проекта, тъй като част от управителния екип понастоящем не
следва висше образование. Всеки от нас е под 24 годишна възраст.
Моля свържете се с нас ако имате въпроси относно дейността на фирмата като цяло.
Очаквам вашия отговор с нетърпение.
Благодаря.
Сърдечни Поздрави,
Отговор №25
Здравейте г-н Викторов,
съгласно
правилата
на
проект
"Техностарт
3",
кандидатстването
става
индивидуално, като задължително условие е към момента на кандидатстване да
нямате регистрирана фирма. Във Вашия случай един от вас може да кандидатства,
но трябва да се откажете от съдружието в настоящата фирма.
Моля вижте условията за допустимост по-долу, които трябва да бъдат изпълнени, за
да кандидатствате:
I. По проекта могат да кандидатстват:
1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти
през учебната 2016 - 2017 година във висши училища в България, получили
акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето
образование, независимо от формата на обучение.
2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2016
-2017 година във висши училища в чужбина, признати от съответната и
нашата страна, независимо от формата на обучение.
3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с
образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015
г., 2016 г. или 2017 г. във висши училища в България, получили акредитация
и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование.

4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователноквалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г., 2016 г. или
2017 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната и нашата
страна.
5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са Докторанти,
през учебната 2016 -2017 година или са получили докторска степен през
2015 г., 2016 г. или 2017 г. в България или в чужбина.
6. Лицата по т. 1, 2, 3, 4 и 5 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 бъдещия им бизнес.
7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в конкурса.
8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република
България, съгласно българското законодателство.
Въпрос №26
Penko Dimitrov <eng.p.dimitrov@gmail.com> 8.4.2017 г. 08:38 ч. >>>
Здравейте отново,
Поради подготовката ми да кандидатствам по проект "Техностарт 3" се появиха още
няколко въпроса. Надявам се да може да ми отговорите:
1) До колкото четох описаните правилата на програмата пише, че мониторинга ще
продължи общо 4г. - 1вата година 2 пъти на 6 месеца, а следващите 3 по веднъж на
година, но договора го подписваш за 1 година? След изтичането на първата 1г.
възможно ли е прехвърляне на част от дяловете на фирмата и преминаването ѝ от
ЕООД на ООД?
2) В описанието пише, че трябва да нямаш регистрирано друго дружество към дата
на кандидатстване. Представлява ли проблем ако преди си притежавал фирма, но
към днешна дата тя е или закрита или продадена?
3) Необходимо ли е подготвянето на други документи (бизнес план) освен тези,
които са предоставени от програмата за попълване?
Ще съм Ви благодарен ако ми отговорите на въпросите.
Лек и успешен ден,
Пенчо Димитров
Отговор №26
Уважаеми г-н Димитров,
ето и отговорите на зададените от Вас въпроси:
1.Да, възможно е след първата година.
2.Задължително условие е към датата на кандидатстване да нямате регистрирана
фирма, което се удостоверява след справка от Търговския регистър. Ако сте имали

такава, но тя не е извършвала дейност и сте я закрил или продал бихте бил
допустим.
3.Всички задължителни документи за кандидатстване са описани подробно в
Оперативното ръководство за 2017 г. в глава четвърта, раздел втори.
Допълнително трябва да приложите и оферти за планираните за закупуване ДМА и
НМА към бизнес плана си, както и документи, които се изискват като доказателство
при попълване на бизнес плана.
Въпрос №27
Виктория Прангова<viks00@abv.bg> 10.4.2017 г. 12:52 ч. >>>
Добър ден!В момента изучавам - специалност зооинженерство последна година.
Искам да попитам дали мога да кандидатствам по проект на Техностарт3 Насърчаване
на
иновационната
активност
на
младите
хорас
проект"" Сублимационен
печат върху
текстилни
изделия
керамични чаши и
всякакви готови изделия с покритие и ксерокс услуги".Кандидатите трябва да
кандидатстват в сферата, която изучават или не е задължително?Лек ден!
Отговор №27
Уважаема г-жо Прангова, съгласно правилата на проекта допустими кандидати са
сследните лица:
1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти
през учебната 2016 - 2017 година във висши училища в България, получили
акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето
образование, независимо от формата на обучение.
2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2016
-2017 година във висши училища в чужбина, признати от съответната и
нашата страна, независимо от формата на обучение.
3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с
образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015
г., 2016 г. или 2017 г. във висши училища в България, получили акредитация
и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование.
4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователноквалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г., 2016 г. или
2017 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната и нашата
страна.
5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са Докторанти,
през учебната 2016 -2017 година или са получили докторска степен през
2015 г., 2016 г. или 2017 г. в България или в чужбина.
6. Лицата по т. 1, 2, 3, 4 и 5 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 бъдещия им бизнес.

7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в конкурса.
8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република
България, съгласно българското законодателство.
Относно идеята Ви, трябва да попада или в сектор C "Преработваща промишленост"
или в м72 "Научноизследоваталеска и развойна дейност" по КИД-2008. Печатната
дейност попада в сектор C "Преработваща промишленост", но трябва да опишете в
бизнес плана си и какво точно е иновативното на Вашата идея.
Няма изискване за опит по проекта и обвързаност със специалността Ви в момента.
Въпрос №28
Alexander Todorov" <alexander@bestmarketing.bg - 11.4.2017 г. 20:11:06 ч.
Здравейте,
Имам следния въпрос:
Във връзка със т.6 от условията за допустимост на кандидатите, как трябва да се
тълкува „да нямат регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица да не
притежават фирма с предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес.“ , поради
факта че лицето което ще кандидатства има съдружие във фирма , която не
осъществява дейност – 0 лв. приходи и разходи , но е действаща . Също така единия
съдружник във въпросната фирма е в бизнес сходен с бъдещия проект на кандидата
(разработване на софтуер).
Благодаря предварително.
Отговор №28
Здравейте г-н Тодоров,
Лицето, което ще кандидатства, НЕ трябва да има регистрирана фирма или да е
съдружник в такава, независимо дали е действаща или която не осъществява
дейност.
Ако нямате фирма, не сте съдружник във фирма и имате право да
кандидатствате, свързаните с Вас лица (майка, баща, брат, сестра, леля, чичо, 1-23-братовчеди) да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен с бъдещият Ви
бизнес.“
Въпрос №29
>>> Christian Panayotov <panayotov.christian@gmail.com> 13.4.2017 г. 15:23 ч. >>>
Уважаеми г-н Ръководител на екип по проект "Техностарт 3,
Казвам се Кристиан Панайотов и съм силно заинтересуван от проект “Техностарт 3 –
Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България” към
Оперативна Програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020.
След обстойно проучване на документацията, около проекта, у мен възникнаха два
въпроса, които бих искал да си разясня преди да кандидатствам:
1. Има ли конкретен срок, в който трябва да е регистрирана фирмата? В моя
случай става въпрос за фирма на година и половина.

2. Също така, фирмата има две фактури за генериран приход, но този приход не
е постоянен - това явява ли се пречка като условие за кандидатстване или
не?
Благодаря предварително за съдействието.
С уважение,
Кристиан Панайотов
Отговор №29
Здравейте господин Панайотов,
Проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в
България” НЕ е към Оперативна Програма "Иновации и Конкурентоспособност" 20142020.
Проект „Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора”,
е в изпълнение на приоритетни области № 1 „Предприемачество” и № 9 „Умения и
иновации” от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 - 2020 г. и се
финансира със средства от бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Допустими кандидати по проекта са:
1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти
през учебната 2016 - 2017 година във висши училища в България, получили
акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето
образование, независимо от формата на обучение.
2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2016
-2017 година във висши училища в чужбина, признати от съответната и
нашата страна, независимо от формата на обучение.
3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с
образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015
г., 2016 г. или 2017 г. във висши училища в България, получили акредитация
и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование.
4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователноквалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г., 2016 г. или
2017 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната и нашата
страна.
5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са Докторанти,
през учебната 2016 -2017 година или са получили докторска степен през
2015 г., 2016 г. или 2017 г. в България или в чужбина.
6. Лицата по т. 1, 2, 3, 4 и 5 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 бъдещия им бизнес.
Въпрос №30
Aleks Petrov <petroff.bulgaria@gmail.com> 15.4.2017 г. 11:12 ч. >>>
Здравейте,казвам се Александър Петров. Искам да попитам при положение, че съм
регистриран Земеделски Производител мога ли да кандидатствам по програмата
Техностарт 3?
Дейността, която искам да развивам не е свързана по никакъв начин със
земеделската.
С уважение,
Александър Петров
Отговор №30
Здравейте господин Петров,
Допустими кандидати по проекта са:
1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти
през учебната 2016 - 2017 година във висши училища в България, получили
акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето
образование, независимо от формата на обучение.
2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2016
-2017 година във висши училища в чужбина, признати от съответната и
нашата страна, независимо от формата на обучение.
3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с
образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015
г., 2016 г. или 2017 г. във висши училища в България, получили акредитация
и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование.
4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователноквалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г., 2016 г. или
2017 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната и нашата
страна.
5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са Докторанти,
през учебната 2016 -2017 година или са получили докторска степен през
2015 г., 2016 г. или 2017 г. в България или в чужбина.
6. Лицата по т. 1, 2, 3, 4 и 5 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 бъдещия им бизнес.

