
Въпрос №71 

<stefokas@gmail.com> 10.5.2017 г. 13:53 ч. >>> 

 

Здравейте,  

Благодаря за отговора. Исках по-скоро да знам, дали ще се извършва мониторинг на 

разходите извън тези 22000 лева включени от безвъзмездната помощ и собственото 

финансиране. Тоест разходите извън описаните в проекта. 

Благодаря, 

Поздрави 

 

Отговор №71 

Здравейте г-н Стефанов, 

извън разходите по проекта, не се извършва мониторинг от наша страна. 

 

 

Въпрос №72 

<tosheva.d@gmail.com> 10.5.2017 г. 11:46 ч. >>> 

 

Уважаеми Господа, Възнамерявам да кандидатствам по Техностарт 3 и имам следния 

въпрос. 

Как да попълня бизнес план за научно-изследователска дейност?  

Смятам да разработя иновативна услуга и да провеждам научен експеримент във 

връзка с това, но приходите ще постъпят след приключване на експеримента. 

В този случай ще бъда на загува за определен период.  

Какво точно трябва да направя за да имам шанс за успех? 

 

С уважения, 

Иван Минчев и Даниела Тошева, 

София 

 

 

Отговор №72 

 

Уважаема г-жо Христова, 

нямаме право да Ви консултираме относно начина на попълването на бизнес плана и 

това какви са шансовете Ви за успех. Съветваме да потърсите консултация от 

специалисти в случай че се затруднявате да попълните бизнес плана. 

Моля имайте предвид, че в бизнес плана следва да бъде описана много ясно, 

конкретно и детайлно идеята Ви, за да може оценителите да разберат какво имате 

предвид. 

Относно попълването на ОПР за първата година - в случай че не предвиждате 

приходи от продажби, то тогава не залагайте такива и съответно финансовият ви 

резултат ще е загуба. 

 

 

Въпрос №73 

<teodora_ruskova@abv.bg> 11.5.2017 г. 09:04 ч. >>> 

Здравейте!  

Във връзка със запознаване с документите за кандидатстване по проект "Техностарт 

3" имам следните въпроси:  

 

1.В случай, че някой от придружителните документи (свидетелство за съдимост или 

документите за липса на задължения)не са представени при подаването на 

проектното предложение, то изискват ли се допълнително или проектното 

предложение се отхвърля? 



2.Проектът, който подготвям е свързан с научноизследователска дейност в областта 

на хуманитарните науки и по време на разработването през първата година офис не 

е необходим през цялото време. Тоест включването на такова перо би било 

неефективно, тъй като ще лиши проекта от по-необходими дейности. Възможно ли 

използването на офис в така наречените споделени работни пространства, както и 

тези разходи да се извършват за сметка на дружеството без да се включват в 

бъджета към момента? 

 

Благодаря предварително!  

 

Поздрави!  

Теодора Рускова 

 

Отговор №73 

 

Здравейте г-жо Рускова, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

 

1. В случай че липсва някой от придружителните документи (свидетелство за 

съдимост или документите за липса на задължения) ще се изискват в седемдневен 

срок по време на оценката на административното съответствие. Ако не ги 

представите в срок или ги представите, но видно от тях че имате задължения 

например, ще отпаднете от по-нататъшна оценка. 

 

2.Изборът какъв разход да заложите е изцяло Ваш, т.е. няма задължителни разходи. 

Ако не Ви е нужен офис, не залагайте такъв разход. 

 

Въпрос №74 

<zornica.e.dimitrova@gmail.com> 11.5.2017 г. 09:27 ч. >>> 

 

Здравейте,  

аз съм Зорница Димитрова и Ви пиша от името на един млад и амбициозен екип, 

който смята да създаде нова печатна услуга за България, а именно персонализирана 

сувенирна картичка. След направена справка по КИД 2008, нашата идея би имала 

следното процентно разпределение: 

80% - 18,12 - Печатане на други издания и печатни продукти 

10% - 33.20 - Инсталиране на машини и оборудване 

10% - 74.20 - Дейности в областта на фотографията 

Тъй като имаме една дейност, която е извън финансираните по проекта Техностарт 

3, а именно 74.20 - Дейности в областта на фотографията, бихме искали да 

попитаме, дали нашият проект би бил легитимен за участие или би отпаднал още на 

ниво оценка за съвместимост.  

 

Предварително Ви благодарим за отделеното време! 

Желая Ви ползотворен ден, 

Зорница Димитрова 

 

Отговор №74 

 

Уважаема г-жо Димитрова, 

за код на основна икономическа дейност се взима онази дейност, която формира или 

ще формира над 50% от приходите Ви от продажби. Няма пречка да осъществявате 

няколко дейности, но тлябва да определите коя ще бъде основната и съответно ако е 

допустима по проекта може да кандидатствате.  

 

 

 



Въпрос №75 

<tosheva.d@gmail.com> 11.5.2017 г. 10:20 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Изграждането на интернет платформа допустимо ли е по програмата? 

 

С уважение 

Даниела 

 

Отговор №75 

 

Уважаема г-жо Христова,  

създаването на интернет сайт е допустим разход по програмата.  

 

В случай обаче че искате да развивате като основна икономическа дейност интернет 

платформа, то тогава не сте допустима по проекта, тъй като тя НЕ попада в сектор "С 

- Преработваща промишленост" и М72 - Научноизследователска и развойна дейност. 

 

Въпрос №76 

<ixia@abv.bg> 12.5.2017 г. 00:32 ч. >>> 

 

Здравейте. 

До колко време след крайният срок на "Техностарт 3" (29.05.2017) се обявяват 

резултатите от различните етапи на одобрение? 

 

Ако знаете конкретни или предполагаеми дати ще се радвам да ги споделите. 

 

Благодаря предвартиелно 

 

Отговор №76 

 

Здравейте,  

окончателните резултати от оценката на кандидатурите по проекта общо след трите 

етапа се очаква да стане ясна след около три месеца.  

 

Въпрос №77 

Vesela Georgieva <vees.georgieva@gmail.com> 12.5.2017 г. 15:46 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Изработката на интернет страница допустим разход ли е по проекта. 

 

Благодаря Ви предварително 

 

Отговор №77 

Уважаема г-жо Георгиева, 

създаването на интернет сайт е допустим разход по проект Техностарт 3. 

 

 

Въпрос №78 

<k.ivanovaa@abv.bg> 14.5.2017 г. 22:16 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 Катерина Иванова и съм завършила ОКС магистър по финанси през 2016 г. 

Проявявам интерес към програмата и имам следния въпрос: 

Приложимо ли е и как да бъде направено определянето на себестойност на 

произведената продукция/услуги в таблицата в бизнес плана, ако услугата, която 

фирмата предлага, е научни изследвания и съотвено те не са стандартизирани, а се 
планират в съответствие с предпочитанията на клиентите, които ги поръчват? 

Предварително благодаря за получената информация!  

 

Отговор №78 

 

Уважаема г-жо Иванова, 

таблицата за сабестойността се попълва, независимо от това дали ще предлагате 

продукт или услуга. Във Вашият случай трябва да определите някаква планирана 

прогнозна себестоснойност (като минимум) на която да стъпите.  

 

Въпрос №79 

<sofiya.manafova@abv.bg> 14.5.2017 г. 22:40 ч. >>> 

 

Здравейте отново! Благодаря Ви за бързият и изчерпателен отговор! Имам още 

няколко въпроси:  

 

1. достоверение от Национална агенция за приходите (НАП) за липса на адължения 

на кандидата, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му 

(оригинал) и 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) могат ли да бъдат предадени след одобрение на 

проекта или на по-късен етап, т.к. съм от гр. Варна, но живея и работя в гр. София и 

издаването им е възпрепятствано на този етап.  

 

2.Предвиждам амортизация на механизацията за три години. В разходната норма за 

единица продукт за първата година залагам 1/3 от стойността на машитата разделен 

на броя продукти, които ще бъдат произведени. Това допустимо ли е, или трябва да 

заложа цялата стойност на актива да се разпредели върху единица продукт още през 

първата година? 

 

Пожелавам Ви успехна седмица! 

 

Поздрави, 

София 

 

Отговор №79 

Уважаема г-жо Манафова, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

 

1.Удостоверение от Национална агенция за приходите (НАП) за липса на задължения 

на кандидата и Удостоверение от общината по седалище на кандидата за липса на 

задължения на кандидата трябва да се подадат на етап кандидатстване, т.е. те са 

задължителен документ. Ако на етап кандидатстване не ги подадате и при поискване 

на етапа на оценка на административното съответствие не ги изпратите в дадения 

Ви срок, ще отпаднете от по-нататъшно участие в конкурса. 

 

2.Да, правилно е за първата година да заложите 1/3 от от стойността на машитата 

разделен на броя продукти, които ще бъдат произведени за тази година. 

 

Въпрос №80 



<marinnela.petrova@gmail.com> 15.5.2017 г. 10:06 ч. >>> 

 

Здравейте,  

имам следния въпрос във връзка с проекта "Техностарт 3". Искам да кандидатствам 

за патент - трябва ли ми ценова оферта, от агенция за интелектуална собственост, 

при попълване на бизнесплана? 

 

Благодаря 

М. Петрова 

 

Отговор №80 

Здравейте г-жо Петрова, 

да трябва да приложите документ за стойността. Може да не е оферта, а само линк 

или разпечатка към ценоразписа на Патетното ведомство за съответната такса. 

 

 


