Въпрос №31
Кенан Алиибрям<machen@abv.bg> 13.4.2017 г. 13:26 ч. >>>
Изготвянето на бизнес плана изисква ли намеса на външна фирма за услуги?
Има фирми които искат по 2000лв за изготвяне на документацията
Отговор №31
Здравейте г-н Алиибрям,
Бизнес плана , който се изисква е по образец и е качен на сайта на Министерството
на
икономиката,
(http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html )
Ваша е преценката дали ще търсите помощ от външна фирма или сам ще опишете
бизнес идеята си.
Ако наемете външна фирма за попълване на бизнес плана, разходите не се поемат
от допустимите разходи по проекта!
Въпрос №32
Радослав Червенков<rad.chervenkov@gmail.com> 12.4.2017 г. 15:41 ч. >>>
Здравейте,
Бих искал да попитам как стои въпросът с участието в програмата, ако съм
прекъснал образованието си за една година, тъй като ми се наложи да го отложа
точно в последния семестър, поради лични причини. На практика ми остава да
защитя единствено дипломната си работа, за да взема магистърска степен.
Поздрави
Радослав Червенков
Отговор №32
Здравейте г-н Червенков,
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.
Ако не представите диплома, че сте завършил 2015,2016 или 2017 година, Вие
трябва да ни представите Уветение от ВУЗ, че сте студент.
Въпрос №33
Vasil Stoynov <stoynov.vasil@gmail.com> 18.4.2017 г. 00:43 ч. >>>
Здравейте,
бях на информационната среща на 11 април в Софийския университет и не
ми
стана
ясен
отговора
на
един
въпрос.
Възможно ли е идеята ми да е свързана със специален софтуер, който да
предоставя определена услуга, да кажем от юридически характер. В този
случай
научната
дейност
ще
е
свързана
с
измислянето
на
функционалността на софтуера и обработването на информацията, а самото
изработване на софтуерния продукт ще бъде възложено на ИТ компания (на
която
ще
бъдат
заплатени
"Разходи
за
външни
услуги,
свързани
с
изпълнението на дейността по бизнес плана"). Възможно ли е проектното
предложение
да
е
формулирано
така?
Питам, защото на срещата казахте, че не може научната дейност да се
свежда до разработване на софтуерен продукт. В моят пример обаче
научната дейност ще бъде в юридическата сфера и ще е свързана с
измислянето на ИТ продукт, който предоставя правна услуга.
Благодаря предварително!
Поздрави,
Васил Стойнов
Отговор №33
Здравейте г-н Стоянов,
по проект "Техностарт 3" са допустими само икономически дейности от сектор C "Преработваща промишленост" и М72 "Научноизследователска и развойна дейност".
От своя страта от М72 „Научноизследователска и развойна дейност имаме
следната разбивка:
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
областта на обществените и хуманитарните науки

в

72.20

Научноизследователска и развойна дейност в областта на
обществените и хуманитарните науки

Ако Вие кандидатствате с идея в научноизследователска и развойна дейност, то
задължително трябва да посочите един от тези кодове и много ясно и конктретно да
опишете в бизнес плана си каква точна научна или развойна дейност ще развивате.
Само по себи само израбтването на софтуер е недопустима дейност по проекта, но
ако ще извършвате научна и развойна дейност и създаването на софтуера е част от
този процес би могло да сте допустим с код 72.19 - Научноизследователска и
развойна дейност в областта на техническите науки, но всичко това трябва много
ясно да бъде описано и обосновано в бизнес плана Ви.
Въпрос №34
Andrey Nikolov <avnikolov@gmail.com> 19.4.2017 г. 13:29 ч. >>>
Здравейте,
Искам да ви задам следния въпрос относно предстоящото кандидастване по проект
"Техностарт". Виждам че в тазгодишния вариант на програмата сте махнали
дейносттите от сектор J - "Дейности в областта на информационните технологии”".
Моята идея за проект включва развиването на изкуствен интелект (машинно
самообучение и невронни мрежи), който ще разрешава даден проблем. Това
определно е в областта на информационните технологии но препокрива ли се с
раздел М72 - „Научноизследователска и развойна дейност ” според вас?
Поздрави,
Андрей Николов
Отговор №34
Здравейте г-н Николов,
по проект "Техностарт 3" са допустими само икономически дейности от сектор C "Преработваща промишленост" и М72 "Научноизследователска и развойна дейност".
От своя страта от М72 „Научноизследователска и развойна дейност имаме
следната разбивка:
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
областта на обществените и хуманитарните науки

в

72.20

Научноизследователска и развойна дейност в областта на
обществените и хуманитарните науки

Дейности от сектор J - "Дейности в областта на информационните технологии" са
недопустими по проект "Техностарт 3"
Ако Вие кандидатствате с идея за развиване на изкуствен интелект и развивате
дейност в М72, то задължително трябва да опишете много ясно, конкретно и
обосновано в бизнес плана си каква точна научна или развойна дейност ще
развивате, докато го създавате, т.е. процеса на създаване на изкуствен интелект или
на протип трябва да е съпътстван и с научна дейност.
Въпрос №35
Nikolay Mihov <mihov@hotmail.com> 19.4.2017 г. 15:13 ч. >>>
Здравейте,
интересувам се от конкретните условия за кандидатстване за помощ на стартиращи
фирми по програма "Техностарт 3". Къде мога да ги намеря?
От полза ще са ми интернет страници или имена на наредби или закони, които са
приложими.
Как ще ставане оценяването на проектите, има ли точкова система?
Имам и въпрос относно доказването на завършено висше образование. Завършил
съм в университет в Германия и имам диплома за инженер, но официално в името на
дипломата не присъства терминологията бакалавър или магистър. Ще бъде ли
призната дипломата и има ли някаква процедурата свързана с този случай?
Предварително благодаря!
С уважение,
Николай Михов
Отговор №35
Уважаеми г-н Михов,
всички условия за кандидатсване по проекта може да намерите на интернет адрес:
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnataaktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html
Относно дипломата за завършено висше образование (копие) от чуждестранен ВУЗ,
то същата следва да я представите в легализиран превод при кандидатстването. При
проверката на етапа на административно съответствие дипломата ще бъде
разгледана от оценителите и ако има въпроси относно документа, ще Ви бъде
изпратено писмо за допълнителни разяснения.
Въпрос №36
ngladichev<ngladichev@tu-sofia.bg>20.4.2017г.15:12ч.>>>
Уважаеми Дами и Господа,
Въпрос във връзка с изискването "6.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."
Лицето въобще да няма участие във фирма (дори и под 30 или 50%) или лицето и
свързаните с тях лица да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен с
бъдещият им бизнес?
С Уважение:
Nikolay Gladichev, MEng

Отговор №36
Уважаеми г-н Градичев,
изискване за допустимост по проект "Техностарт 3" е кандидатът да няма участие
във фирма (никакво) и свързаните с него лица да не притежават фирма с предмет на
дейност, сходен с бъдещият им бизнес с който кандидатства по проекта.
Въпрос №37
Tihomir
Krumov

<t_p.krumov@abv.bg>

20.4.2017

г.

15:53

ч.

>>>

Уважаеми колеги,
На 03.01.2017г. защитих научно обравователна степен "доктор" в Лесотехнически
университет.
В тази връзка бих искал да попитам дали мога да кандидатствам по проекта
"Техностарт 3 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в
България".
Благодаря Ви предварително.
д-р инж. Тихомир Крумов
Отговор №37
Уважаеми г-н Крумов,
съгласно правилата на проект Техностарт 3, 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 са допустими кандидати по проекта.
Въпрос №38
pavlina_vb@abv.bg 04/24/17 5:50 PM >>>
Здравейте!
Имам няколко въпроса във връзка с кандидатстване по проект "Техностарт 3":
- Ще бъде ли допустим за участие кандидат със завършено образование в
областта на информационните технологии, ако проектът е с иновативната идея в
сферата на ИТ, например: развойна дейност в областта на информационните
технологии, а именно разработване на иновативно мобилно приложение, като
основната икономическа дейност бъде определена с код 72.19 по КИД-2008 "
Научноизследователска и развойна дейност в областта на техническите науки " или
такава дейност не представялява НИРД според Вашите изисквания и не попада в
допустимия сектор М72 "Научноизследователска и развойна дейност"? - Разходи за
външни услуги и по-конкретно за реклама/популяризиране на иновативния продукт
в интернет пространството, допустими ли са за финансиране и има ли ограничение
за това какъв процент от общо допустимите разходи по проекта трябва да
представляват?
- На етап кандидтатване се изисква представяне на Удостоверение от НАП и от
общината за липса на задължения на кандидата - при положение, че кандидатът
няма задължение да регистрира юридическо лице преди одобрението на проекта,
тези документи трябва да бъдат за липса на задължения на физическото лице или са
неприложими при кандидатстване?
Предварително благодаря за отговорите!
Павлина Боянова

Отговор №38
Уважаема г-жо Боянова,
ето и отговорите на зададените от Вас въпроси по проект Техностарт 3:
1. Код 72.19 е допустим за икономическите дейности по прорект Техностарт 3, но
ако проектът включва само разработване на иновативно мобилно приложение и няма
никаква научна и развойна дейност, то тази идея не попада в обхвата на сектор
М72. Изработването на мобилното приложение трябва да съпътства и научната и/или
развойна дейност и трябва да е част от целия процес. Само по себе си, само
изработването на приложението не е допустима дейност.
2. Реклама/популяризиране на иновативния продукт в интернет пространството е
недопустим разход по проекта.
3.Удостоверението от НАП и от общината на етап кандидатстване трябва да е само за
физическото лице.
Въпрос №39
rad.chervenkov@gmail.com - 04/25/17 10:21 AM >>>
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготвянето на проект по програма Техностарт 3, имам няколко
въпроса:
1. Възможно един дълготраен нематериален актив да се плати на три вноски,
тъй като актива е доста скъп и ще имам финансови затруднения със
заплащането.
2. Възможно ли е да ползвам офис и складово помещение на свързано лице /на
баща ми/ без да заплащам наем и други режийни разходи.
С уважение:
Радослав Червенков
Отговор №39
Здравейте г-н Червенков,
във връзса със зададените от Вас въпроси, ето и отговорите:
1.Да, възможно е.
2.Да, може да ползвате офис на свързано лице, само в случай че не залагате разход
за наем в бизнес плана си. В противен случай е недопустимо.
Въпрос №40
Marinela Petrova 04/25/17 11:18 AM >>>
Здравейте,
докторантка съм и искам да кандидатствам по проекта "Техностарт3".
Не ми стана ясно - трябва ли да имам фирма или мога тепърва да създам
такава?
Благодаря
Отговор №40
Здравейте г-жо Петрова,
условие за кандидатстване по проекта, е да нямате регистрирана фирма, т.е. само
физически лица могат да кандидатстват. Само одобрените от нас кандидати
регистрират фирма и с нея се сключва договор за безвъзмездна помощ.

