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РУБРИКА “ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ” ПО ПРОЕКТ “ТЕХНОСТАРТ” 
 

03.07.2014 г. 
 
Въпрос №1 

Здравейте,  
силно се интересувам от възможността, която предоставяте. 
Имам едно питане- през 2012 съм се дипломирал със специалност "Администрация и управление" с 
направление "Публична администрация". Към момента съм завършващ магистър в специалност 
"Управление на фондове и програми към ЕС", но не съм защитил все още. Имам опит като 
консултант по европейски проекти, нямам фирма. 

Допустим кандидат ли съм, при желание, че искам да стартирам отваряне на такава фирма с 
направление - услуги по разработване и управление на европейски проекти? 
 
Поздрави, 
Иван Павлов 
 

Отговор №1 

Съгласно правилата на конкурса, допустимите кандидати по проекта са посочените в т.4 
от Оперативното ръководство за 2014 г, утвърдено със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 г. на 
министъра на икономиката и енергетиката.  
Както разбирам от е-mail-а, Вие сте все още със статут на студент, като завършващ магистър. 
Допустим кандидат сте, ако отговаряте на условието да сте студент през учебната 2013 - 2014 
г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда 
на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение или студент през 

учебната 2013 - 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, 
независимо от формата на обучение. 
  
На въпроса дали сте допустим кандидат, относно желанието ви да откриете фирма с направление - 
"услуги по разработване и управление на европейски проекти", отговорът е, че не сте допустим, тъй 
като проектът финансира стартиращи технологични фирми само в сферата на промишлеността, 

информационните услуги и научната и развойна дейност. Допустимите дейности са изброени 

в т.4.1. от Оперативното ръководство съгласно КИД 2008, а именно: 
  

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 J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”,  J61 

“Далекосъобщения”,  J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, J63 
“Информационни услуги”;   

3. Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от раздел М72 
„Научноизследователска и развойнадейност“. 

 
Посочената от Вас дейност "услуги по разработване и управление на европейски проекти" не 
попада в  изброени в т.4.1. от Оперативното ръководство съгласно КИД-2008 дейности. 

 
Въпрос №2 

Здравейте,  
Интересува ме дали е възможно по проекта да кандидатства лице, което в момента е в процедура по 
възстановяване на студентски права за образователна степен "Магистър"? Правата ще бъдат 
възстановени всеки момент, т.е. към момента на кандидатстване лицето ще е с въстановени права, 

но ще се води студент за академичната година 2014-15, а не както е упоменато в условията 2013-
14. 
Допустим ли е подобен кандидат? 
Благодаря! 
 
С уважение, 
Деспина Колева-Христова 

 
Отговор №2 
Съгласно правилата на конкурса, допустимите кандидати по проекта са посочените в т.4 

от Оперативното ръководство за 2014 г, утвърдено със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 г. на 
министъра на икономиката и енергетиката.  
Както разбирам от е-mail-а, Вие ще имате възстановени студентски права за учебната 2014 - 2015 
г., а това противоречи на правилата на конкурса.  
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Допустима ще бъдете, ако отговаряте на условието да сте студент през учебната 2013 - 2014 г. във 
висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на 
висшето образование, независимо от формата на обучение или студент през учебната 2013 - 2014 

г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на 
обучение. 
  

 
Въпрос №3 
Здравейте,  
В общите подстановления откривам някои несъответствия. В началото пише, че се финансират 
прокти в сектори C, J и M. В следващата страница обаче становището е опровергано и секторите J и 
М  не се финансират. 

 
Моля да ни изясните малко този проблем. 
despinabg@gmail.com 
Николай Кирков 
 
Отговор №3 

Съгласно правилата на конкурса, допустимите дейности по проекта са посочени в 

сектори/раздели/кодове съгласно КИД 2008 в т.4.1. от Оперативното ръководство за 2014 г., 
утвърдено със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 г., а именно: 

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 J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”,  J61 
“Далекосъобщения”,  J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, J63 

“Информационни услуги”;  Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – 
само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“. 

3. Съгласно т.4.1. от Оперативното ръководство за 2014 г. са изброени сектори/раздели/кодове 
съгласно КИД 2008, които не се финансират. Там е посочено, че  не се финансират дейности 
от Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения”, с изключение на кодове J58– “Издателска дейност”,  J61 

“Далекосъобщения”,  J62 “Дейности в областта на информационните технологии” и J63 

“Информационни услуги” т.е. само те са допустими за кандидатстване по проекта. Всички 
останали кодове от сектор J са недопустими, а именно J 59 - "Производство на филми и 
телевизионни предавания" и J60 - "Радио и телевизионна дейност". 

  
Същото се отнася и до сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” , допустими са 
само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“, а недопустими са всички 

останали, а именно М 69 - "Юридически и счетоводни дейности", М 70 - "Дейности на централни 
офиси, консултантски дейност в областта на управлението", М 71 - "Архитектурни и инженерни 
дейности, технически изпитвания и анализи",  
М 73 - "Рекламни дейности и проучвания на пазари", М 74 - "Други професионални дейности" и М 75 
- "Ветеринарно медицинска дейност". 
 
Въпрос №4 

Здравейте, 
Колко млади трябва да са младите хора, за да участват в Техностарт? 

Да кажете някаква възрастова граница от и до? 
 
Георги Симеонов 
 

Отговор №4 
Съгласно правилата на конкурса, допустимите кандидати по проекта са посочените в т.4 
от Оперативното ръководство за 2014 г, утвърдено със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 г. на 
министъра на икономиката и енергетиката, а именно: 

1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 

2013-2014 г. 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 2013-2014 г. във 
висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на 
обучение.  

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-
квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища 
в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето 
образование.  

mailto:despinabg@gmail.com


 3 

4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона 

степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, 
признати от съответната страна.  

5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 
2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.  

6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4 и т.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 бъдещият 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. 

  

В правилата по проекта съгласно Оперативното ръководство за 2014 г. няма изисквания относно 
възрастовата граница на допустимите кандидати, а само да спазени посочените в т.4 условия за 
допустимост. 
 

Въпрос №5 
Здравейте, 
Имам въпроси по подробните условия за кандидатстване, описани в оперативното ръководство за 

проекта: 
 
стр. 6: завърших докторат през 2014г., но не в България. Това изключва ли ме от лицата, които 
могат да кандидатстват за финансиране? Според условията на стр. 6, да. Според вас? 
 
стр. 25: отчетите се подават всяко тримесечие, след което се възстановяват разходите за 
предходното тримесечие. Да предположим, че съм стартирал проекта с 2000 лева собствени 

средства и харча само тях през първото тримесечие. Следователно, имам документи само за тези 
разходи. Това означава, че от ЕСКРОУ сметката ще ми бъдат освободени само 2000 лева, с които 
мога да разполагам през второто тримесечие от изпълнението на проекта. Това се повтаря всяко 
тримесечие. Следователно, през всяко тримесечие аз не мога да разполагам с повече от 2000 лева, 
без да имам допълнително собствено участие. Как се очаква да усвоя всичките 20000 лева? Може 

би трябва да стартирам с 5000 лева собствени средства, да изхарча всички тези средства през 

първото тримесечие, след което от ЕСКРОУ сметката да ми бъдат освободени 5000 лева, с които да 
продължа дейността през второто тримесечие и т.н. до самото приключване на проекта. Правилно 
ли си представям процеса на финансиране, или има детайли, които ми убягват? 

Благодаря, 
Петър 
 
Отговор №5 

стр.6 - Съгласно условията на т.4 "Допустими кандидати", т.5. са допустими "физически лица - 
български и чуждестранни граждани, които са Докторанти през учебната 2013 - 2014 г. или са 
получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България", което изключва възможността да 
кандидатстват докторанти, завършили в чужбина.  
   
стр.25: Зададените от Вас въпроси са описани подробно като процедура в цялата т.2 "Реализация на 

одобрените бизнес планове" на Оперативното ръководство 2014 г. по проекта. 

  
По принцип след одобряването Ви като кандидат, вие трябва да регистрирате фирма като ЕТ или 
ЕООД и да сключите Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ, със срок на изпълнение на 
договора не повече от 12 месеца. След сключаването на Договора, МИЕ превежда сумата на 
безвъзмездната финансова помощ по специална ескроу сметка, която трябва да откриете на името 
на Вашата фирма, но тя ще се управлява и от МИЕ за срока на изпълнение на договора.  

  
Обърнете внимание, че има изискване за задължително съ-финанасиране в размер на 10% от 
исканата безвъзмездна финансова помощ под формата на финансов или нефинансов принос.(Виж 
т.2.2."Усвояване на безвъзмездната финансова помощ"). 
  
Плащанията от ескроу сметката Ви се извършват само след одобрение от страна на МИЕ в 
определени срокове (посочени са в т.2.3.) на разходооправдателните документи за извършените от 

Вас разходи и Доклад за изпълнение на бизнес плана, в съответствие със заложеното от Вас 

в Графика за усвояване на безвъзмездната помощ (виж т.IX от бизнес плана).  
  
Например да предположим, че в Графика на бизнес плана си заложите, че искате безвъзмездна 
помощ за 20 000 лв, участвате с финансов собствен принос в размер на 2 000 лв. и залагате 
допустими разходи само за придобиване на ДМА за 11 000 лв  и за придобиване на ДНА за 11 000 
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лв, които планирате те да бъдат изразходени в първите три месеца след сключването на договора. 
Ако договорът е сключен на 05.12.2014 г., до 05.02.2015 г. вие трябва да се отчете за първи път в 
МИЕ с разходооправдателните документи за извършените от Вас разходи и Доклад за изпълнение на 
бизнес плана. След като ги проверим и одобрим, МИЕ ви отпуска изразходената от вас сума от 

ескроу сметката. Следващото отчитане ще бъде до 05.03.2015 г. и пак ще се повтори процедурата, 
докато не се изразходят всичките 22 000 лв. 
  

Срокът за изразходването на безвъзмездната финансова помощ и собственият финансов принос 
зависят само от планираното и заложеното от Вас в Графика за усвояване на безвъзмездната помощ 
(виж т.IX от бизнес плана), но не повече от 12 месеца от датата на сключване на договора за 
безвъзмездна финансова помощ. 
  
Въпрос №6 

Здравейте,  
Студент съм и в момента развивам прототип, който решава проблем на малкия и средния бизнес. 
Имам съдружници, които не са студенти. Мога ли да регистрирам ООД и да кандидатсвам по 
проекта? 
 
Поздрави, 

Стоян 

 
Отговор №6 
съгласно правилата на конкурса, допустимите кандидати по проекта са посочените в т.4 
от Оперативното ръководство за 2014 г, утвърдено със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 г. на 
министъра на икономиката и енергетиката, а именно: 

1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 
2013-2014 г. 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 2013-2014 г. във 

висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на 
обучение.  

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-
квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши 

училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за 

висшето образование.  
4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона 

степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, 
признати от съответната страна.  

5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 
2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.  

6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4 и т.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 бъдещият 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. 

  
Към момента на кандидатстване Вие трябва да бъдете в качеството си на физическо лице, което не 

притежава фирма. Одобрените за финансиране кандидати трябва да регистрират фирма, която 
съгласно т.2, т.2.1. от Оперативното ръководство за 2014 г, за целите на проекта трябва да бъде 
ЕООД или ЕТ. За срока на изпълнението на договора, одобреният кандидат (бенефициерът) трябва 
да бъде както собственик, така и управител на регистрираното ЕООД или ЕТ.  

   
Както разбирам от е-mail-а, Вие сте студент, но споменавате, че имате съдружници, като не сте 
уточнили съдружници в обща фирма ли имате в предвид? Ако е така, не сте допустим по проекта, 
тъй като към момента на кандидатстване не трябва да имате регистрирана фирма или да 
сте свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, с лице 
притежаващо фирма с предмет на дейност, сходен с  посочения от вас в бизнес плана по 
проекта бъдещ бизнес. 

 
Въпрос №7 
Здравейте,  

Благодаря, че сте подробни в отговора си! Изключително полезни сте!  
Ще се опитам да бъда по-конкретен. Нямам регистрирана фирма. Имам двама приятели, които ми 
помагат в развитието на прототипа и се водят съсобственици. Завършили са през далечните 2005г. 
В случай, че регистирам ООД и съм управител, а те са съдружници притежаващи дял от компанията.  

 



 5 

Този вариант може ли да бъде осъществен? 
 
Поздрави, 
Стоян Панайотов 

 
Отговор №7 
Съгласно правилата на конкурса, не сме предидили да се кандидатства като екип, а само като един 

кандидат. В тази връзка е и изискването на т.2.1. "Договор за безвъзмездна помощ" от 
Оперативното ръководство, че за целите на  проекта одобреният кандидат (бенефициерът) трябва 
да се регистрира като ЕООД или ЕТ и да бъде както собственик, така и управител на регистрираното 
ЕООД или ЕТ. 
  
Това изискване е само за времето на изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ, след този 

срок Вие може да промените правно-организационния си статут на фирмата и да станете ООД 
например. 
 
 
Въпрос №8 
Здравейте,  

Казвам се Зорница Йорданова и имам желание за участие в конкурса. Имам следните въпроси, на 

които моля за отговор: 

1. Тъй като имам конкретна иновативна идея, която не искам да отлагам за реализация, тъй като се 

страхувам че ще бъде реализирана от друг - какъв е срокът, в който програмата ще започне да 
разглежда пректите - т.е. това след затваряне на крайния срок ли ще бъде осъществявано или 
текущо? 

2. В какъв срок ще бъдат оценявани проектите и ще бъде даван отговор на кандидастващите 
(ориентировъчно) след подаване на документите от тяхна страна? 

3. В какъв срок ще се осъществява финансирането и под каква форма ще е то? Изплащане на 
направени вече разходи, редоставяне на сумата накуп, поетапно изплащане съобразно бизнес 
плана? 

4. Предвид желанието на някои от кандидатите да кандидатстват с по няколко проекта, независими 
един от друг, ще бъде ли необходимо след евентуалното им одобрение регистрирането на отделна 
фирма за всеки от проектите? 

5. Във връзка с горното - има ли рестрикция за брой проекти, с които може да участва даден 
кандидат? 

Предварително благодаря за отговорите 

Успешен ден 

Зорница Йорданова 

Отговор №8 
т.1. - Съгласно 1.2.4. (1) от Оперативното ръководство по проекта, първият етап "оценка на 

административното съответствие" започва след като Екипът се събере на вторият ден след деня на 
крайния срок за кандидатстване т.е.на 17.09.2014 г. ще започне разглеждането на подадените 
кандидатури. 
  
т.2. - Оценката на подадените кандидатури преминава през три етапа и срока за оценка като цяло 
ще зависи от  общия брой на подадените кандидатури.  
В случай, че кандидатът бъде одобрен и премине и трите етапа на оценка, той ще получи 

окончателен отговор в срок до края на месец Октомври (ориентировъчно).  
  
т.3. - Зададените от Вас въпроси са описани подробно като процедура в т.2 "Реализация на 
одобрените бизнес планове" на Оперативното ръководство 2014 г. по проекта. 
  

По принцип след одобряването Ви като кандидат, вие трябва да регистрирате фирма като ЕТ или 

ЕООД и да сключите Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ, със срок на изпълнение на 
договора не повече от 12 месеца. 
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След сключаването на Договора, МИЕ превежда сумата на безвъзмездната финансова помощ по 
специална ескроу сметка, която трябва да откриете на името на Вашата фирма, но тя ще се 
управлява и от МИЕ за срока на изпълнение на договора. Плащанията от ескроу сметката Ви се 

извършват само след одобрение от страна на МИЕ в определени срокове (посочени са в 
т.2.3.), разходооправдателните документи за извършените от Вас разходи и Доклад за изпълнение 
на бизнес плана, в съответствие със заложеното от Вас в Графика за усвояване на безвъзмездната 

помощ (виж т.IX от бизнес плана).  
  
Например да предположим, че в Графика на бизнес плана си заложите, че искате безвъзмездна 
помощ за 20 000 лв за допустими разходи за придобиване на ДМА за 10 000 лв и за придобиване на 
ДНА за 10 000 лв, които планирате те да бъдат изразходени в първите три месеца след сключването 
на договора и участвате с нефинансов собствен принос. 

  
Ако договорът е сключен на 05.12.2014 г., до 05.02.2015 г. вие трябва да се отчете да първи път в 
МИЕ с разходооправдателните документи за извършените от Вас разходи и Доклад за изпълнение на 
бизнес плана. След като ги проверим и одобрим, МИЕ ви отпуска изразходената от вас сума от 
ескроу сметката. Следващото отчитане ще бъде на 05.03.2015 г. и пак ще се повтори процедурата, 
докато не се изразходят всичките 20 000 лв.  

Обърнете внимание, че има изискване за задължително съ-финанасиране в размер на 10% от 

исканата безвъзмездна финансова помощ под формата на финансов или нефинансов принос.(Виж 
т.2.2.-"Усвояване на безвъзмездната финансова помощ"). 
  
т.4 и т.5 - Съгласно т.1 "Общи условия на конкурса" от Оперативното ръководство по проекта, "във 
всеки от кръговете на националния конкурс едно физическо лице може да участва само с една 
бизнес идея. Правото на финансиране с безвъзмездна помощ по проекта е еднократно." 
 

 
04.07.2014 г. 
 
Въпрос №9 
Здравейте, 
разглеждах документите за кандидатстване и по-специално декларацията за липса на свързаност. 

Въпросът ми е към следния текст: 

2.Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, с 
лице притежаващо фирма с предмет на дейност, сходен с  посочения от мен с настоящата 
кандидатура, бъдещ бизнес.  
 
Според търговския закон една от хипотезите за "свързани лица" е: 
... 

2. работодател и работник; 
... 
 
Означава ли това, че ако в настоящия момент (студент съм, явно нямам собствена фирма още и 
искам да кандидатствам с идея в ИТ сектора за Техностарт) съм служител в ИТ фирма, то нямам 
право да кандидатствам?!  В крайна сметка, повечето хора се развиват в дадена професия и трупат 
опит в сферата си преди да започнат предприемаческа дейност, нали не очаквате, че при 

кандидатстване с ИТ насоченост, работим като хлебари, например?!  
 

Надявам се, че няма да се окаже, че програмата е само за безработни. В наше време е нормално 
студентите, особено по-добре представящите се, да бъдат взимани рано работа. По мое мнение, 
точно такива имат нужда от подкрепа, тъй като вече са натрупали както знания, така и опит в 
областта, в допълнение на добрите бизнес идеи. 

 
Поздрави! 
Н 
 
Отговор №9 
Едно от изискванията за допустимост на кандидатите съгласно т.4 от Оперативното ръководство, е 
да не сте съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, 

с лице притежаващо фирма с предмет на дейност, сходен с  посочения от вас с настоящата 
кандидатура, бъдещ бизнес.  
  

Както е във Вашият случай, вие ще сте допустим кандидат по проекта, ако идеята с която 
кандидатствате и сте развили в бизнес плана си не се припокрива с дейността на ИТ фирмата в 
която работите, т.е. вашата идея за дейността на стартиращата Ви фирма трябва с нещо да се 
различава от дейността на ИТ фирмата в която в момента работите. 
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Съгласно т.4.1. от Оперативното ръководство "Бизнес планове, които повтарят реална дейност на 
съществуваща фирма, която е собственост и/или се управлява от свързани по смисъла на  § 1 от 
допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидата лица, не се финансират".  
  

Вие като кандидат удостоверявате изпълнението на този критерии чрез подаване на Декларация от 
кандидата за липса на свързаност (Приложение 2).  
 

Въпрос №10 
Здравейте,  
Казвам се Петър Ночев и съм мениджър на българо-македонска група от ученици и студенти. В 
момента работим върху един проект, който е в начален етап и ни е необходимо финансиране. 
Проекта е в IT сферата. Въпросът ми към вас е дали и как можем да участваме като екип в конкурса 
за безвъзмездното финансиране предложено от вас? 

 
Поздрави, 
П. Ночев 
 
Отговор №10 
Съгласно правилата на конкурса, не сме предвидили да се кандидатства като екип, а само като един 

кандидат. В тази връзка е и изискването на т.2.1. "Договор за безвъзмездна помощ" от 

Оперативното ръководство, че за целите на  проекта одобреният кандидат (бенефициерът) трябва 
да се регистрира като ЕООД или ЕТ и да бъде както собственик, така и управител на регистрираното 
ЕООД или ЕТ. 
  
 
05.07.2014 г. 
 

Въпрос №11 
Здравейте,  
възможно ли е да кандидатствам за направата на парник с хидропоническо отглеждане на 
земеделски култури през цялата година? 
 
Васил Николов  

 

Отговор №11 
Здравейте г-н Николов,  
необходимо е да уточните какви точно дейности имате предвид,  както и кода на икономическа 
дейност по КИД 2008? 
  
Съгласно правилата на конкурса, потенциалните кандидати трябва да планират 

развитие на основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните 
допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. 
(КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт:  

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 J - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения", само кодове от раздели J58 – "Издателска дейност", J61 

"Далекосъобщения", J62 "Дейности в областта на информационните технологии", J63 
"Информационни услуги".  

3. Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" – само кодове от раздел М72 
"Научноизследователска и развойна дейност".  

Въпрос №12 
Здравейте,  
Тази година завърших докторантурата си в Макс Планк Институт за Информатика, Германия. Мога 
ли да участвам във вашата програма? 
 
поздрави, 
Константин 

 
 
Отговор №12 

Здравейте г-н Халачев, 
 съгласно правилата на конкурса, допустимите кандидати по проекта са посочените в т.4 
от Оперативното ръководство за 2014 г, утвърдено със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 г. на 

министъра на икономиката и енергетиката, а именно: 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/kid_2008.pdf
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1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 

2013-2014 г. 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 2013-2014 г. във 
висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на 

обучение.  

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-
квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища 
в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето 
образование.  

4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона 
степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, 
признати от съответната страна.  

5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 

2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.  
 
 

Въпрос №13 
Здравейте,   
пише Ви Мирослава Бонева - докторант в Русенски университет "Ангел Кънчев". 

Имам идея за кандидатстване в "Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите 

хора", от обхвата на сектор J62 "Дейности в областта на информационните технологии", но имам 2 

въпроса във връзка с административната допустимост на моята кандидатура. Моля да уточните: 

1. Имам ли право да кандидатствам, въпреки че съм навършила 35 г. (родена съм през м. ноември 

1978 г.)? 

2. Непосредствено преди момента на кандидатстване съм била управител на ООД без дейност (само 

през 2006 г. е функционирало с предмет на дейност, свързан с производство на бутикови, ръчно 

плетени облекла, дружеството не е заличено, не е ликвидирано, няма задължения към кредитори... 

ежегодно се декларират и публикуват нулеви финансови отчети). Това обстоятелство може ли да 

бъде пречка, съгласно ограничителните т. 1 и 2 на стр. 6 от  Оперативното ръководство за 2014 г. 

по Проект Техностарт 2014 г.? 

Благодаря за отделеното внимание на моето запитване! 

С уважение: Мирослава Бонева 

Отговор №13 
Здравейте г-жо Бонева, 
  
Във връзка с първия Ви въпрос бих искала да Ви информирам, че в правилата по проекта съгласно 
Оперативното ръководство за 2014 г. няма изисквания относно възрастовата граница на 
допустимите кандидати, а само да спазени посочените в т.4 условия за допустимост. 

  

Във връзка с втория въпрос - съгласно правилата на конкурса, допустимите кандидати по проекта 
са посочените в т.4 от Оперативното ръководство за 2014 г., утвърдено със Заповед №РД-16-
910/02.07.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката, а именно: 

1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 
2013-2014 г. 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 2013-2014 г. във 
висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на 
обучение.  

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-

квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища 
в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето 
образование.  

4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона 

степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, 
признати от съответната страна.  
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5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 

2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.  

6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4 и т.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 бъдещият 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. 
  
Към момента на кандидатстване Вие трябва да бъдете в качеството си на физическо лице, което не 
притежава фирма. Одобрените за финансиране кандидати трябва да регистрират фирма, която 
съгласно т.2, т.2.1. от Оперативното ръководство за 2014 г., за целите на проекта трябва да бъде 
ЕООД или ЕТ. За срока на изпълнението на договора, одобреният кандидат (бенефициерът) трябва 
да бъде както собственик, така и управител на регистрираното ЕООД или ЕТ.  

  
 
Въпрос №14 

Здравейте, 
Благодаря ви за бързия отговор :) Значи, ако искаме да участваме трябва един от нас да бъде 
собственик и останалите от екипа да бъдат посочени като служители, нали така?  
И още нещо, може ли едно лице да кандидатства с повече от един проект. Проекти, които нямат 

абсолютно нищо общо един с друг-единия е в хранително вкусовия сектор, а другия в IT сектор? 
 
Поздрави, 
Петър 
 
Отговор №14 

Здравейте, 
 Съгласно правилата на конкурса, не е предвидено да се кандидатства като екип, а само като един 
кандидат. В тази връзка е и изискването на т.2.1. "Договор за безвъзмездна помощ" от 
Оперативното ръководство, че за целите на проекта одобреният кандидат (бенефициерът) трябва да 
се регистрира като ЕООД или ЕТ и да бъде както собственик, така и управител на регистрираното 

ЕООД или ЕТ. 
Относно втория Ви въпрос,съгласно Общите условия на конкурса едно физическо лице може да 

участва само с една бизнес идея .Правото на финансиране  с безвъзмездна помощ по проекта е 
еднократно.  
  
Въпрос №15 
Добър ден уважаеми г-жо/г-не,имаме няколко въроса относно Заповед №РД-16-910/02.07.2014 г. на 
министъра на икономиката и енергетиката се утвърждава  с което, считано от 02.07.2014 г. се 
обявява Национален конкурс за кандитатстване по проекта, с краен срок за подаване на документи 

до 15.09.2014 г.,  

1. Допустимо ли е кандидастването на група студенти, когато проекта е общ? 

2. Ако е допустимо, възможно ли е вески един от тях да участва с 22000,00 хиляди или 
финансирането е на идеен проект?  

Антония Боянова 

Отговор №15 
Здравейте, 
Съгласно правилата на конкурса, не е предвидено да се кандидатства като екип, а само като един 
кандидат. В тази връзка е и изискването на т.2.1. "Договор за безвъзмездна помощ" от 

Оперативното ръководство, че за целите на проекта одобреният кандидат (бенефициерът) трябва да 
се регистрира като ЕООД или ЕТ и да бъде както собственик, така и управител на регистрираното 
ЕООД или ЕТ. 
 
Относно втория Ви въпрос,съгласно т.1 "Общи условия на конкурса" от Оперативното ръководство 
по проекта, "във всеки от кръговете на националния конкурс едно физическо лице може да участва 

само с една бизнес идея. Правото на финансиране с безвъзмездна помощ по проекта е еднократно." 
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07.07.2014 г. 
 
Въпрос №16 

Здравейте,  
Докторант съм в Център за изследване на изкуствата, сектор Архитектура, БАН, отчислен  с право 
на защита. Дали удовлетворявам апликационните изисквания? 

Поздрав! 
 
Делчо Делчев, архитект 
 
Отговор №16 
Здравейте г-н Делчев, 

съгласно т.4, под.т.5 от Оперативното ръководство 2014 г, допустими кандидати са и "български и 
чуждестранни граждани, които са Докторанти през учебната 2013 - 2014 г. или са получили 
докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България". 
  
За да отговорите на това условие, трябва да ни представите Уверение от БАН, че сте със статут на 
Докторант през учебната 2013 - 2014 г. 

 

Въпрос №17 
Здравейте, казвам се Руслан Събчев Александров. Имам следната идея: създаване на "онлайн 
магазин за продукти за обзавеждане на баня НА ЖИВО". Идеята е да има едно помещение, в което 
ще има мостри на продуктите и един консултант, а самите продажби и доставки ще се извършват 
или по куриер до адрес или до адреса на самия магазин и клиента ще си ги получи от там. 
Причината за това е, че е установена нуждата, потребителя "да види" и "пипне" този род продукти 
преди да си ги закупи. Партньори ще бъдат големи производители и вносители на продукти за 

обзавеждане на баня. Въпросът ми е: Попада ли тази идея в някой от разделите J ? Благодаря Ви 
предварително!  

Поздрави, 
Ruslan 

Отговор №17 
Здравейте, до колкото разбирам от описанието на идеята, основната част на бизнеса е магазина на 
живо и търговията  със стоки за обзавеждане на бани. В случая онлайн магазина се явява само 
спомагателно средство и не е основната част от идеята, и не би трябвало да спада към някой от 
разделите J. Понеже няма как да сме запознати в детайли с Вашата идея, а и финалното решение е 
на независимите експерти Ви препоръчваме да разгледате описанията в КИД 2008 и най-вече 
сектор J и Информационните услуги и какво точно включва той. 

63 Информационни услуги 

63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали 

63.11 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности 

63.12 Web-портали 

63.9 Други информационни услуги 

63.91 Дейност на информационни агенции 

63.99 Други информационни услуги, некласифицирани другаде 

08.07.2014 г. 

Въпрос №18 
Здравейте, 
Искам да попитам има ли проблем да кандидатствам по програмата ако вече имам фирма на мое 

име? И това би ли оказало влияние при разглеждане и оценяване на проекта? Благодаря 
предварително. 

 
Поздрави, 
Мартин 
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Отговор №18 
Здравейте г-н Марков,съгласно т.4 от Оперативното ръководство за 2014 г., едно от изискванията 
е допустимите кандидати 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 бъдещият им бизнес.  
Ако Вие не отговаряте на това условие, а както разбираме от е-mail-a ви имате вече регистрирана 

фирма, няма да сте допустим като кандидат по проекта Техностарт. 
 
 
Въпрос №19 
Здравейте,По  Проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в 
България" могат ли да кандидатстват български граждани, които са се дипломирали с Докторска 

степен в чужбина през 2013 г? 
 
Поздрави, 
Светлана 
 
 

Отговор №19 

Здравейте, 
Съгласно правилата на конкурса, допустимите кандидати по проекта са посочените в т.4 от 
Оперативното ръководство за 2014 г, утвърдено със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 г. на 
министъра на икономиката и енергетиката, а именно: 

1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 

2013-2014 г. 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 2013-2014 г. във 
висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на 
обучение.  

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-
квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища 
в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето 

образование.  

4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона 

степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, 
признати от съответната страна.  

5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 

2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България. 
 
 
Въпрос №20 
Добър ден, 
Казвам се Димитър Колев. През март тази година завърших докторатура в Япония. Интересувам се 
от възможността да участвам в проекта. Според критериите могат да участват всички студенти или 

завършили не по-рано от 2013 година в България или чужбина. Не видях изрично да е написано, че 
докторанти, завършили в чужбина могат да участват. Значи ли това, че не отговарям на критериите 

за участие? 
Благодаря за отделеното време. 

С уважение 

Димитър Колев 
 

 
Отговор №20 
Здравейте, 
 
1.Съгласно правилата на конкурса, допустимите кандидати по проекта са посочените в т.4 от 
Оперативното ръководство за 2014 г, утвърдено със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 г. на 

министъра на икономиката и енергетиката, а именно: 

1.     Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 

2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията 
и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.  



 12 

2.     Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във 

висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на 
обучение.  

3.     Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-

квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши 

училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за 
висшето образование.  

4.     Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона 

степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, 
признати от съответната страна.  

5.     Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 

2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.  
 
 
Въпрос №21 

Здравейте, 
Това го прочетох и ако правилно тълкувам, не разрешавате докторанти от чужбина, завършили 
2013 г. да участват. Така ли? 

 
Поздрави,  
Светлана 
 

Отговор №21 
Здравейте, 
да не са допустими докторанти, завършили в чужбина през 2013 г., а само тези в България. 
  
 
Въпрос №22 

Здравейте,  
Интересува ме дали в цитираната по-долу точка от допустимите разходи по проекта мога да включа 
заплащане за разработката на софтуер и/или заплати на програмистите, които да напишат 
софтуерната платформа, тъй като това би било почти цялата сума от безвъзмездната помощ. 
 

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), свързани с изпълнението на 
дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на 

програмни продукти (софтуер), регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски 
марки, полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи.  
 
Благодаря предварително, 
Велизар 
 
Отговор №22 

Здравейте г-н Вълков, 
разработването на софтуер е допустим разход по проекта и би могъл да се включи в т.2. Имайте в 
предвид, че за целите на проекта не са допустими разходите за труд  и ако имате такива, те ще 
бъдат за Ваша сметка, За да е допустим, разходът за придобиване на ДНА, софтуерът Ви трябва да е 
закупен от външен изпълнител (фирма). 

  

 
Въпрос №23 
Здравейте, 
Интресувам се инвестационен прооект свързан с разработването на дървени играчки попада ли в 
забранителният дейности по финасираните дейности по програмата. 

 Кирил Каврошилов 

Отговор №23 
Здравейте г-н Каврошилов, 
съгласно правилата на конкурса, потенциалните кандидати трябва да планират 
развитие на основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните 
допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. 

(КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт:  

1. Целият Сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите, за които 
Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага.  

http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/kid_2008.pdf
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2. Сектор J - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения", само кодове от раздели J58 – "Издателска дейност", J61 
"Далекосъобщения", J62 "Дейности в областта на информационните технологии", J63 
"Информационни услуги".  

3. Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" – само кодове от раздел М72 
"Научноизследователска и развойна дейност".  

Ако разработването на дървени играчки представлява производство на дървени 
играчки, дейността би могла да попадне в сектор С, който е допустим като разход. 
Моля Вижте за справка, съгласно КИД 2008 - Сектор С - "Преработваща промишленост", раздел С 16 

- "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели" , дали 
Вашата идея за стартиращ бизнес се включва в някои от кодовете в раздела. 
  
 
Въпрос №24 
Здравейте, 
Имам ли право да кандидатствам ако съм собственик на ЕТ и развивам дейност? 

 

Петко Петков 
 
Отговор №24 
Здравейте г-н Петков, 
съгласно т.4 от Оперативното ръководство за 2014 г., допустимите кандидати към момента на 

кандидатстване не трябва  да имат регистрирана фирма, т.е. няма да се допустим кандидат във 
Вашият случай. 
 
 
Въпрос №25 
Здравейте, 
имам следните въпроси: 

1. Ако съм завършил висшето си образование степен "бакалавър" през 2014год, имам ли право да 
кандидатствам? 
2. Ако развивам самостоятелна дейност като ЕТ, имам ли право да кандидатствам? 

Александър Руменов 

Отговор №25 
Здравейте, 
ето и отговорите на зададените от Вас въпроси: 
  
1.Може да кандидатствате, ако изпълнявате изискванията на т.4 от Оперативното ръководство за 
2014 г. Във Вашият случай сте допустим като завършил висшето си образование в 
степен "Бакалавър" през 2014 г. Освен това обаче трябва да е спазено и изискването - да сте 

завършил във висше училище в България, получило акредитация и създадено по реда на Закона за 
висшето образование или във висше училище в чужбина, признато от съответната страна. 
  
2.Съгласно т.4 от Оперативното ръководство за 2014 г., едно от изискванията е допустимите 
кандидати по проекта 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 бъдещият им бизнес.  

Ако имате вече регистрирана фирма, няма да сте допустим като кандидат по проекта "Техностарт". 
   
Въпрос №26 
Здравейте,  
имам въпрос отностно кандидадстването по проекта "Техностарт". Имам ли право да участвам в 
проекта, въпреки че съм завършил висшето си образование в чужбина(бакалавърска степен в 

Галац, Румъния, юли 2013). В момента също така следвам магистър в Стопанска Академия „Димитър 
А. Ценов” -първа година, следпрофесионален бакалавър.  
 
Също така бих искал да попитам дали е пречка, това че в момента работя по трудов договор на 
територията на Р.България. 
 
Благодаря предварително, 

Александър Карастоянов 
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Отговор №26 
Здравейте г-н Карастоянов, 

Може да кандидатствате, ако изпълнявате изискванията на т.4 от Оперативното ръководство за 
2014 г. Във Вашият случай сте допустим и като завършил в чужбина през 2013 г и като студент в 
момента (учебната 2013-2014 г) в България.  Освен това трябва да е спазено и изискването - да сте 

завършил във висше училище в България, получило акредитация и създадено по реда на Закона за 
висшето образование или във висше училище в чужбина, признато от съответната страна. 
  
Съгласно т.4 от Оперативното ръководство за 2014 г., едно от изискванията е допустимите 
кандидати по проекта 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 бъдещият им бизнес.  
Във вашият случай, не би било пречка факта, че в момента работите по трудов договор, само при 
условие, че дейността с която искате да стартирате собствен бизнес и сте развили в бизнес плана 
си, не дублира и не повтаря дейността на фирмата в която работите по трудов договор, т.е.Вие 
трябва да предложите нещо ново и по-иновативно. 
  

 

Въпрос №27 
Здравейте, 
както разбрах от публикуваните изисквания кандидатът трябва да е физическо лице без 
регистрирана фирма. Първият ми въпрос към Вас е: допустим ли е кандидат със закрито/заличено 
ЕТ, което ЕТ никога не е извършвало дейност, тъй като не можах да набавя необходимия капитал за 
започване на дейността. 

Вторият ми въпрос е относно доверителната сметка. Тъй като някои от необходимите 

суровини/материали за технологията могат да бъдат доставени само от чуждестранни доставчици, 
поради липса на български такива, то предполагам, че няма да е възможно нареждането на 

международен превод от нея по международна фактура. Т.е. трябва ли всички изпълнители да са 
български юридически лица? Ако пък първо съм заплатил с личния капитал международна фактура, 
то изплатената по нея сума ще ми бъде ли отпусната/освободена от сметката? 

Благодаря Ви за отделеното време и внимание! 

Г. Маринов 

Отговор №27 
Здравейте г-н Маринов, 

за да сте допустим кандидат трябва да спазвате изискванията на т.4 от Оперативното ръководство 
за 2014 г., т.е. не само да сте физическо лице, но и да бъдете със статут на студент, докторант или 
завършил през 2013 г - 2014 г, както и към момента на кандидатстване да нямате регистрирана 
фирма, както и свързаните с вас лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен с бъдещият ви бизнес. 
Ако отговаряте на  изискванията на т.4 Вие ще сте допустим. Във Вашият случай, ако фирмата Ви е 

заличена, то тогава Вие към момента на кандидатстване нямате регистрирана фирма. Имайте  

предвид, че това обстоятелство ще се проверява  през първият етап на кандидатстване  -  Оценка 
на административното съответствие.  
  
За вторият Ви въпрос - Съгласно българското законодателство и при спазване на изискванията на 
Закона за счетоводство, няма ограничение за сключване на сделки само с български контрагенти 
(виж чл.3 от Закона за счетоводство). В този смисъл Вие може да закупувате суровини/материали от 

чуждестранни доставчици, като спазвате изискванията на счетоводното и данъчното 
законодателство.  
 
Плащанията от ескроу сметката са описани като процедура в т.2.2."Усвояване на безвъзмездната 
помощ" от Оперативното ръководство за 2014 г.. За справка Вижте отговор №5 от публикуваните 
всички зададени въпроси и отговори от следният линк: 
  

http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-
na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html 
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09.07.2014 
 
Въпрос №28 

Здравейте, бих искала да попитам какъв е общият размер на финансовата помощ, която ще бъде 
отпусната за целия проект. Пише, че за 1-та година е 20 000лв., а общият е 400 000лв.? Какво 
означава това? Благодаря 

Поздрави, Албена Дамянова 
 
 
Отговор №28 
Здравейте, 
Общият бюджет на проекта е 400 000лв, те ще бъдат разпределени между одобрените кандидати, 

като всеки отделен кандидат може да кандидатства до 20 000лв. 
 
Въпрос №29 
Здравейте, 

Силно се интересувам от участие в конкурса.  

Имам няколко въпроса относно дейността, която имам желание да развивам.  
 

1. Занимавам се с изработка на бижута от полускъпоценни камъни и минерали и с дизайн, 
проектиране и изработка на бутиково дамско облекло. В момента нямам регистрирана фирма. Дали 
може да ми кажете дали с тази дейност съм допустима, като кандидат?  
 
2. Завършила съм висшето си образование със степен бакалавър през 2013г. в Стопанска Академия 
"Д.А. Ценов" гр. Свищов, специалност Икономика на туризма. В момемнта уча за магистър пак в 
същия университет, но различна специалност - "Търговско посредничество и Инвестиционно 

банкиране". Специалностите, които съм уча и съм завършила имат ли някакво значение за участие в 
конкурса, тъй като нямат нищо общо с дейността, която искам да развивам? 

3. Има ли някакво възрастово ограничение, защото в момента съм на 30 години?  

4. Има ли някакво значение лицето се води на трудов договор или е безработно? 
 
Благодаря ви за отделеното време и внимание! 

Поздрави, 
Мария Рангелова  
 
Отговор №29 
Здравейте,  
1.Може да проверите дали описаната от Вас дейност е допустима ,като проверите в приложения 
пакет от документи по сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите 

дейности 2008 г. (КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт ,дали  има 
съответен код, който всеки  кандидат  следва  да декларира в бизнес плана си 
 
2.Няма посочени ограничения за възраст. 

  
3.Не е  пречка факта, че в момента работите по трудов договор, само при условие, че дейността с 
която искате да стартирате собствен бизнес и сте развили в бизнес плана си, не дублира и не 

повтаря дейността на фирмата в която работите по трудов договор, т.е.Вие трябва да предложите 
нещо ново и иновативно. 
 
Въпрос №30 
1. Задължително ли е физическо лице да бъде подател на проекта или може да бъде екип (от 
студенти). В случая задължнително ли е юридическото лице да бъде ЕООД, при момента на 

подаването и може ли да се преструктурира в ООД?  
 
2. Ще се считали ли за предимство, ако в проектнотно предложение бъде посочено, че екипът вече 
е регистрирал юридическо лице (регистрирано м. юли 2014) и е осигурил нужното съфинансиране 
от 10%, предварително? Или, напротив, това ще се счита за несъответсвие, спрямо условията на 
програмата? 

 

3. Има ли възможност за комбиниране и участие по други програми, след евентуалното 
финансиране и одобрение на проекта? Съответно забрана/забрани за кандидатстване по други 
програми и фондове със същото проектно предложение? 
 Slavev  

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/kid_2008.pdf
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Отговор №30 
Здравейте, 
ето и отговорите на Вашите въпроси: 

По т.1 и т.2 -  
Съгласно правилата на конкурса, допустимите кандидати по проекта са посочените в т.4 
от Оперативното ръководство за 2014 г, а именно: 

1.      Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 

2013-2014 г. 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 2013-2014 г. във 

висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на 
обучение.  

3.      Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-

квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши 
училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за 
висшето образование.  

4.      Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона 

степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, 

признати от съответната страна.  
5.      Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през 

учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в 
България.  

6.      Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4 и т.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 бъдещият 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. 
  
Към момента на кандидатстване Вие трябва да бъдете в качеството си на физическо лице, което не 
притежава фирма. За целите на  проекта не сме предвидили да се кандидаства като екипи, а само 

като един кандидат. 

Одобрените за финансиране кандидати трябва да регистрират фирма, която съгласно т.2, т.2.1. от 
Оперативното ръководство за 2014 г, за целите на проекта трябва да бъде ЕООД или ЕТ. За срока на 
изпълнението на договора, одобреният кандидат (бенефициерът) трябва да бъде както собственик, 
така и управител на регистрираното ЕООД или ЕТ. След като приключи договорът му с нас, той 
може да промени правно-организационната си форма и да стане ООД например. 
 

По т.3 - няма изришна забрана след одобрението Ви и сключването на договор за предоставяне на 
безвъзмездна помощ да търсите финансиране и от други източници и други програми.  
Важното е да следят и спазват изискванията на законодателството за отпускане държавните 
помощи.  
Друга важна особеност е да нямате дублиране на финансирането на едни същи дейности - 
 например, от проект "Техностарт"  и от друг проект да са Ви предоставили финансиране за едни и 
същи дейности 

 
Въпрос №31 

Здравейте,  
имам няколко въпроса относно Проект ТЕХНОСТАРТ:  
1. Общият размер на проекта е 400 000лв. Това означава, че 20 одобрени кандидата ще получат 
еднократно 20 000 лв за стартиране на бизнес плана?   

2. Тези пари еднократно ли се дават или на части? 
3. След като е одобрен, кандидатът трябва да подсигури 10% от спечелената сума, т.е. 2000 лв 
(преди да е получил финансирането от проекта)? 
 
Nina Vasileva 
 
Отговор №31 

 

1. Да 

2. На кратко, парите се превеждат еднократно в ЕСКРОУ сметка, но се освобождават след 

представяне на разходооправдателни документи.   

Това е дългата версия -  
Всичко е описано в процедура в цялата т.2 "Реализация на одобрените бизнес планове" на 
Оперативното ръководство 2014 г. по проекта. 
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По принцип след одобряването Ви като кандидат, вие трябва да регистрирате фирма като ЕТ или 
ЕООД и да сключите Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ, със срок на изпълнение на 
договора не повече от 12 месеца. След сключаването на Договора, МИЕ превежда сумата на 
безвъзмездната финансова помощ по специална ескроу сметка, която трябва да откриете на името 

на Вашата фирма, но тя ще се управлява и от МИЕ за срока на изпълнение на договора.  
  
Обърнете внимание, че има изискване за задължително съ-финанасиране в размер на 10% от 

исканата безвъзмездна финансова помощ под формата на финансов или нефинансов принос.(Виж 
т.2.2."Усвояване на безвъзмездната финансова помощ"). 
  
Плащанията от ескроу сметката Ви се извършват само след одобрение от страна на МИЕ в 
определени срокове (посочени са в т.2.3.) на разходооправдателните документи за извършените от 
Вас разходи и Доклад за изпълнение на бизнес плана, в съответствие със заложеното от Вас 

в Графика за усвояване на безвъзмездната помощ (виж т.IX от бизнес плана).  
  
Например да предположим, че в Графика на бизнес плана си заложите, че искате безвъзмездна 
помощ за 20 000 лв, участвате с финансов собствен принос в размер на 2 000 лв. и залагате 
допустими разходи само за придобиване на ДМА за 11 000 лв  и за придобиване на ДНА за 11 000 
лв, които планирате те да бъдат изразходени в първите три месеца след сключването на договора. 

Ако договорът е сключен на 05.12.2014 г., до 05.02.2015 г. вие трябва да се отчете за първи път в 

МИЕ с разходооправдателните документи за извършените от Вас разходи и Доклад за изпълнение на 
бизнес плана. След като ги проверим и одобрим, МИЕ ви отпуска изразходената от вас сума от 
ескроу сметката. Следващото отчитане ще бъде до 05.03.2015 г. и пак ще се повтори процедурата, 
докато не се изразходят всичките 22 000 лв. 
  
Срокът за изразходването на безвъзмездната финансова помощ и собственият финансов принос 
зависят само от планираното и заложеното от Вас в Графика за усвояване на безвъзмездната помощ 

(виж т.IX от бизнес плана), но не повече от 12 месеца от датата на сключване на договора за 
безвъзмездна финансова помощ. 
  
3. Да. Но може тези 10% да са и под формата на материален актив, не е задължително да са пари. 
 
Въпрос №32 

Здравейте, изпращам ви моята автобиография, с която кандидатствам по проект "Техностарт - 

Насърчаване на иновационната активност на младите хора". Нямам фирма, била съм студентка в 
периода 2012-2013.В момента работя в "ЗАД Армеец" Моля за отговор. 
Maria Mitova 
 
Отговор №32 
Здравей Мария, 

За проекта не се кандидатства с автобиография, а със конкретен бизнес план и идея. Препоръчвам 
ти да се запознаеш с изискванията на посочения линк. 
http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-
na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html 
 
14.07.2014 г. 
 

Въпрос №33 
Здравейте, 

Кога трябва да е придобит активът, който ще се използва за задължителното собствено 
нефинансово участие в проекта "Техностарт". Може ли да е придобит преди кандидатстване за 
проекта? 
--  

Поздрави, 
Спас Колаксъзов 
 
Отговор №33 
Здравейте, 
Изискваното самоучастие на кандидата  в размер на 10% /финансово или нефинансово/следва да се 
докаже след одобрение и класиране на Вашия Бизнес-план !Няма изискване кога да бъде придобит 

въпросния актив, а да бъде придружен с документи за собственост ! 
 
Въпрос №34 

Здравейте, 
Във връзка с обявения национален конкурс Техностарт, бих искал да попитам дали проект в 
сферата на аутсорсинга би се удобрил? 
Аз съм завършил задочно магистратура Бизнес Администрация в УНСС през 2013 и предполагам по 

този начин попадам в графата на хора, които биха могли да бъдат одобрени за кандидастване в 
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конкурса? 
В очакване на обратна връзка. 
 
Приятен ден, 

 
Иван Кайдъмов 
 

Отговор №34 
Здравейте, 
Ако за Вашата бизнес-идея може да се  открие съответен код от изброените по-долу допустими 
сектори съгласно правилата на конкурса. Потенциалните кандидати трябва да планират развитие на 
основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните допустими 
сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (КИД-2008), 

утвърдена от Националния статистически институт:  

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 J - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения", само кодове от раздели J58 – "Издателска дейност", J61 
"Далекосъобщения", J62 "Дейности в областта на информационните технологии", J63 
"Информационни услуги".  

3. Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" – само кодове от раздел М72 
"Научноизследователска и развойна дейност".  

Въпрос №35 
Здравейте, аз съм студентка магистър " Образователен мениджмънт " уча за държавния изпит. Мога 

ли да кандидатствам  по проект " Техностарт " ? Идея имам от доста време понеже аз живея в малък 
град, където възможностите са ограничени. Идеята ми е за офис за канцеларски материали и 
компютърни консумативи и други офис услуги.  
  
С уважение: Вахиде Кьорова 
 
Отговор №35 

Здравейте, 
необходимо е да уточните каква точно дейност имате предвид, както и дали Вашата бизнес-идея 
има код на икономическа дейност по КИД 2008? 
Съгласно правилата на конкурса, потенциалните кандидати трябва да планират развитие на 
основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните допустими 
сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (КИД-
2008), утвърдена от Националния статистически институт:  

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 J - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения", само кодове от раздели J58 – "Издателска дейност", J61 
"Далекосъобщения", J62 "Дейности в областта на информационните технологии", J63 
"Информационни услуги".  

3. Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" – само кодове от раздел М72 
"Научноизследователска и развойна дейност".  

Въпрос №36 
Здравейте бих искал да ми кажете дали КИД 2008 раздел J покриват дейността на създаване на сайт 
за групово пазаруване и посредничество .Благодаря ви предварително 

 Evgeni Bobekov 
 
Отговор №36 
Здравейте, 
Прилагам допустимите сектори в които,следва да проверите Вашата бизнес-идея  
дали съответства на код от изброените по-долу раздели  
   
   Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения”, само кодове от раздели  

  
J58– “Издателска дейност”,  
  
J61 “Далекосъобщения”,  

  

http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/kid_2008.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/kid_2008.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/kid_2008.pdf
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J62 “Дейности в областта на информационните технологии”,  
  
J63 “Информационни услуги”;   
 

Въпрос №37 
Здравейте! 
Доста неща разбрах от информацията, подадена от Вас, но все пак останаха и неща, за които ще 

имам нужда от Вашата консултация. 
1. В случай, че идеята ми за бизнес е свързана със закупуване на уреди от друга страна. Това 
пречка ли ще бъде? 
При положение, че е позволено, мога ли да използвам уредите за откриване на обект, примерно на 
фитнес център, с тях. Питам понеже не можах да видя точно такъв код от КИД 2008.  
2. Или дали мога да преподавам тези уреди на българския пазар, ако добавя нещо от мен към тях? 

Следващият ми въпрос е свързан със сектор М. Научната и изследователска дейност :  
3. какво точно включва? Прочетох разделите, но не ми стана ясно, дали и доколко ще мога да 
участвам с разработването на тема , тип дисертация, в която ще се изследва, напр. "Влиянието на 
нещо върху нещо",  Като за тази цел имам право да си закупя апаратура за съответни 
изследвания... Правилно ли съм ориентирана? 
Следващият ми въпрос е:  

4.Мога ли да развивам бизнес за почистване на домове със сертифицирани екологични  уреди, като 

този бизнес позволява ли закупуването на някакъв вид превозно средство? 
Мисля, че за момента само това остана неясно! 
Надявам се, получа отговор и съумея да се ориентирам.  
Спорен ден! 
To Ji  
 
Отговор №37 

Здравейте, 
Ще започна да отговарям на въпросите Ви отзад напред! 
Този проект е насочен към финансиране на предприемачески идеи и цели създаване на иновативни 
стартиращи фирми. 
 
Критериите по които ще се оценява бизнес плана са жизнеспособност и иновативност на бизнеса и 

убедителната защита за осъществяването  му в рамките на 12 м. 

  
На Вашата бизнес-идея следва да съответства код от допустимите дейности,посочени в 
Ръководството на проекта „Техностарт“, и съответни кодове съгласно Класификацията на 
икономическите дейности 2008 г.(КИД-2008), 
 
Съгласно т.1 от Общите условия на конкурса- едно физическо лице може да участва само с една 

бизнес идея. Правото на финансиране с безвъзмездна помощ по проекта е еднократно. 
 
За реализиране на бизнес-идеята са предвидени допустими разходи - за закупуване на ДМА и ДНА 
,разходи за суровини,материали и услуги, пряко свързани с изпълнението на целите на проекта и 
да са заложени в бизнес-плана на кандидата,както и да са доказани и установени със съответните 
разходооправдателни документи. 
 При разработването на Вашия бизнес-план в сектор М " Научната и изследователска дейност 

"следва да имате предвид и възможността да има потенциал за развитие и реализация 
 

Въпрос №38 
Здравейте,  
Имам въпрос относно едно от административните условия за допустимост на кандидатура.  
Имам регистрирана фирма (ЕООД), която е без дейност за последните 2 години (дружеството не е 

заличено, не е ликвидирано, няма задължения към кредитори... ежегодно се декларират и 
публикуват нулеви финансови отчети). Планирам закриването й за целите на програма ТехноСтарт, 
за да мога към момента на кандидатстване да бъда в качеството си на физическо лице, което не 
притежава фирма. Въпросът ми обаче е към следния текст от Декларацията за отсъствие на 
обстоятелства (в частност текста в bold):  
"1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, 
ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с 

кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с 
такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и 
подзаконови актове."  

Това, че съм заличила ЕООД прави ли ме недопустим кандидат, въпреки че към момента на 
кандидатстване съм физическо лице без регистрирана фирма? 
Благодаря Ви предварително за отделеното време 
Поздрави  
Магдалена Турлакова  
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Отговор №38 
Здравейте, 
За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му, 

трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и 
да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под 
формата на финансови средства и/или материални активи. 

Може да кандидатствате по проекта , след като  към момента на кандидатстване  сте 
заличила фирмата си и сте  физическо лице  без регистрирана фирма. 
  
Въпрос №39 
Здравейте, 
искам да попитам дали за бизнес плана се използва специален формуляр или бланка? Или пък няма 

конкретни изисквания за формата му? 
Благодаря ви предварително за отговора. 
 
Поздрави, 
Андрей Меранзов 
 

 

Отговор №39 
Здравейте, 
От приложените документи за кандидатстване, 
Приложение  №4 е формуляра за кандидатстване! 
  
 
Въпрос №40 

Привет! 
Пиша Ви във връзка с т. 4.1 Допустимост на дейностите от "Оперативно ръководство за 2014" 
 към проект "Техностарт". 
 

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). 

 
От регламент 1407/2013: 
1. Настоящият регламент се прилага за помощите, пред  
оставяни на предприятия от всички сектори, с изключение на:  

 
в) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват  
дейности в сектора на преработката и търговията със селскос  
топански продукти, в следните случаи:  
i) когато размерът на помощта е определен въз основа на  
цените или количествата на този вид продукти, изку  
пувани от първичните производители или предлагани на  

пазара от съответните предприятия;  
ii) когато помощта е свързана със задължението да бъде  
прехвърлена частично или изцяло на първичните произво  

дители;  

 
Бизнес планът с който смятам да кандидатсвам късае дейност свързана с Производство на 
плодови и зеленчукови сокове (10.32 по КИД 2008). Размерът на помощта не е определен въз 

основа на цените и количествата на прод83ктите, нито ще бъде прехвърляна на първичните 
производители. Тя е необходима единствено за придобиване на ДМА и ДНА.  
 
Значи ли това, че разбирам правилно условията за участие и съответно бих могъл да кандидатсвам 
с бизнес план, засягащ тази дейност? 
 

Благодаря предварително за информацията и съдействието. 
 
Поздрави, с пожелания за приятен ден! 
Сашо Хаджиев 
 

Отговор№40 
Здравейте, 

С оглед избягване на препокриването  между   проект "Техностарт-насърчаване на 
иновационната активност на младите хора в България" и „Програмата за развитие на 
селските райони”, когато дейността на дадено предприятие е в сектори, изключени от приложното 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_chl32otdogovoraeu.doc
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поле на  Регламент 1407/2013 , подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не 

могат да получават:  
Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране 
на дейности, които съгласно КИД 2008 ,кото  попадат в 

 Сектор С - код на икономическа дейност  

10 „Производство на хранителни продукти  

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”. 
 
 
Въпрос №41 
Molq, poso4et4 mi ot kade moga da izteglq blankite 
za tezi documenti: 

Заявление за участие (по образец) 
Бизнес план (по образец) с приложения 
Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) 
Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелставата по т.4, Глава I от Оперативното 
ръководство (по образец) 

 

Blagodarq 
Pozdravi 
 
Dimitar Fidanov 
 
Отговор№41 
Здравейте, 

На страницата на Министерство на икономиката и енергетиката в рубриката “Актуални теми” -
кликнете  с клавиша  да се появи цялата  статия  
“Стартира Национален конкурс за студенти и докторанти по проект "Техностарт-насърчаване на 
иновационната активност на младите хора в България". 
Посочени са и допустимите кандидати и необходимите документи, за конкурса които можете да 
изтеглите и да попълните. 
 

 
15.07.2014 г. 
 
Въпрос №42 
Здравейте,искам да попитам за дейности: С 25.1/25.62/25.93 и 25.99 по КИД 2008 финансират ли се 
по този проект? 

Поздрави,Момчил 
 
 
Отговор №42 
Здравейте, 
Няма забрана за финансиране на посочените от Вас кодове! 
  

25 Производство но метални изделия,без машини и оборудване 

 
 25.1 Производство на метални изделия за строителството 
  
25.62 Механично обработване на метал 
 
25.9 Производство на други метални изделия 

 
25.93 Производство на тел, вериги и пружини 
 
25.99 Производство на други метални изделия,некласифицирани другаде 
 
 

Въпрос №43 
Здравейте, 
Благодаря за възможностите, които давате на младите хора!  

Имам два въпроса: 
 
1. Онлайн магазин за хранителни добавки, спортни аксесоари и козметика, или онлайн магазин като 
цяло, влизат ли в допустимите дейности за финансиране? Мога ли да кандидатствам с такъв проект? 

 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
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2. Ако съм бил съдружник с лице във фирма която вече е закрита, и която е нямала предмет на 
дейност хранителни добавки и интернет търговия, но лицето с което бях съдружник там сега има 
онлайн магазин за хранителни добавки, това прави ли го свързано лице с мен? 
Nikolay Zhelyazkov 

 
 
Отговор №43 

Здравейте, 
 1.Проект "Техностарт" финансира стартиращи фирми само в сферата на промишлеността, 
информационните услуги и научната и развойна дейност. 

Следва Вашата идея да съответства на някой от кодовете за допустими дейности, 

Сектор J - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", 
само кодове от раздели  

J58 – "Издателска дейност",J61 "Далекосъобщения", 

 J62 "Дейности в областта на информационните технологии", 

 J63 "Информационни услуги".  

2.Към момента на кандидатстване фирмата Ви следва да е заличена ,за да участвате в конкурса . 
 
 
Въпрос №44 

Привет! 
 
Кой друг код от сектор С (без да взимаме впредвид тези, за които Регламент (ЕС) 1407/2013 не се 
прилага и 10.3), не може да получи подкрепа? Влиза ли в това число 10.85 или 10.89? 
 

Бизнес планът, с който възнамерявам да кандидатствам късае основна дейност - Приготвяне на 

фрешове и здравословни храни. 

Предполагам, че съм определил грешно код (по КИД 2008) - 10.3 вместо някой от останалите 
кодове, които могат да бъдат приложени за приготвяне на бързооборотни, готови напитки - 
10.85,10.89 или 11.07. 
 
Не откривам информацията (описана по-долу и предоставена от Вас) в т. 4.1 Допустимост на 
дейностите  от "Оперативно ръководсвтво за 2014". Бихте ли посочили източника? 
Когато дейността на дадено предприятие е в сектори, изключени от приложното поле 
на  Регламент 1407/2013 ,подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да 
получават: 
 Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за 
финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 ,кото  попадат в 
 Сектор С - код на икономическа дейност 
10 „Производство на хранителни продукти 

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 

 

Благодаря за отделеното време и търпение! 
 
Поздрави, с пожелания за приятен ден! :) 
Сашо Хаджиев 
 

Отговор №44 
Здравейте г-н Хаджиев, 
цитираните от Вас икономически дейности с кодове по КИД-2008 10.85, 10.89 и 11.07 са допустими 
по проекта.  
  
Въпрос №45 
Здравейте, 

Имам идея за основаване на фирма с основна дейност провеждане на курсове за обучение, 
свързани с IT сферата - езици за програмиране, бази данни, мрежи и др. Във връзка с това имам 
следните въпроси: 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
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1. Разгледах КИД 2008, сектор J, но не успях да разбера дали такава дейност попада към точка 
63.99 - "Други информационни услуги, некласифицирани другаде" или се класифицира като 
"педагогическа дейност", което попада в друг сектор, който не е сред изброените допустими по 
програмата.   

2. Докато в гр. София има вече фирми, занимаващи се с такава дейност, то в град като Стара Загора 
такива липсват напълно. Основаването на фирма със седалище и активна дейност именно в Стара 
Загора би ли се приело за "иновация"? 

Владимир Кръстев 
 
Отговор №45 
Здравейте, 

В  (КИД) 2008-Класификация за икономически дейности-обяснителни бележки са описани 
дейностите за които се отнасят кодовете. 
Препоръчвам Ви да разгледате внимателно желаните от Вас дейности на какъв код отговарят. 
  
Въпрос №46 
Здравейте, 
интересувам се от възможността за участие  в обявения Национален конкурс. 

Имам следните въпроси: 
1. Студент съм 4-та година специалност "Финанси" през учебнта 2013-2014 г., но още нямам 
завършена степен на придобито образование - бакалавър.Мога ли да участвам в конкурса? 

2. Искам да участвам в следната икон.дейност -1812- Печатене на др. издания и печатни продукти-

С -преработваща промишленост. Професионалния принтер за печат, който искам да  закупя е на 
стойност около 16-18 000 лв. Ще има ли пречка ако в Бизнес плана посоча тази стойност и размера 
на собствения ми финансов принос е повече от 10% ,т.е. например БП -10-11 000 лв. и С - 6-7 000 
лв. 

ПОЗДРАВИ, Костадин Янчев 

Отговор №46 
Здравейте, 
Имате право да участвате в конкурса. 
Няма ограничение ако собствения финанасов принос надвишава 10%.  

  

16.07.2014 г. 

Въпрос №47 

Здравейте,  

имаме въпрос относно допустмост на дейност. 

Допустима ли е дейностт по изграждане, обслужване и администриране на уеб-портал, 

който според нас попада в J63 "Информационни услуги", но за дейност /потенциални 

клиенти осъществяващи своята икономическа дейност посочена в регламент Регламент 

1407/2013 и Приложение_чл. 32_Договора_ЕС). 

1Антония Боянова 

 

Отговор №47 

Здравейте, 

Допустими са всички дейности, чийто код съответства от някои от изброените в 

направление  

J63 "Информационни услуги" на стр.-271-272 от приложения КИД 2008 към пакета 

документи. 

Моля да поставите по-ясно втория си въпрос ,за да формулираме коректен отговор. 

 

Въпрос №48 

Здравейте, 

Казвам се Михаел Михалев и Ви пиша относно проект "Техностарт". Имам следното 

питане: 

 

 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_chl32otdogovoraeu.doc
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Предоставено ми е безвъзмездно да ползвам безсрочно помещение за моята  

бъдеща дейност, но в документа, в който посочваме тези неща, има само  

опция за собствен имот или имот под наем т.е. няма вариант да избера  

нещо друго, което да отговаря на идеята за безвъзмездно ползване.  

Питането ми е как да подходя към попълването на този документ и какви  

документи евентуално трябва да прикрепя, за да удостоверя това. 

Поздрави, 

Михаел Михалев 

 

Отговор №48 

Здравейте, 

При Договора за наем Ви се дава възможност да се ползвате от допустим разход за наем 

на офис -вижте Допустими разходи за финансиране на проекта,  

а безвъзмездното ползване на имота може да удостоверите с някакъв документ за 

собственост, Договор или Споразумение за ползване на имота безвъзмездно. 

 

18.07.2014 г. 

 

Въпрос №49 

Здравейте, 

Искам да Ви попитам допустимо ли е финансирането по програма Техностарт на 

разработването на онлайн магазин за български и чуждестранни стоки и ако да, то към 

коя категория от КИД 2008 спада. Благодаря Ви предварително! 

 

С уважение!  

Нели Македонска 

 

Отговор №49 

Здравейте, 
Вижте Отговор №17 от рубриката "Въпроси и отговори" 
 

 

Въпрос №50 

Здравейте,искам да направя запитване, дали е допустимо потенциалният кандидат да е 

имал фирма на свое име- ЕООД, но да е прехвърлена на друго несвързано с него лице. 

При тези условия кандидатът отговаря ли на изискванията по проекта "Техностарт" и 

възниквали пречка на тези основания да не бъде одобрен! 

 

Благодаря! 

Анита Станчева 

 

  

Отговор №50 
Здравейте, 
Към момента на кандидатстване Вие трябва да бъдете в качеството си на физическо лице, което не 
притежава фирма. Одобрените за финансиране кандидати трябва да регистрират фирма, която 
съгласно т.2, т.2.1. от Оперативното ръководство за 2014 г., за целите на проекта трябва да бъде 
ЕООД или ЕТ. За срока на изпълнението на договора, одобреният кандидат (бенефициерът) трябва 
да бъде както собственик, така и управител на регистрираното ЕООД или ЕТ 
 

 

Въпрос №51 

Можете ли да ми отговорите какви точно дейности са включени в 18.14 Подвързване и 

подобни дейности, свързани с печатането 22.23 1812*? 

 

To Ji 

 

Отговор №51 

Здравейте, 

На стр.143 от (КИД ) можете да видите пълната гама от дейности ,които се включват в 

18.14 
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21.07.2014 г. 

 

Въпрос №52 

Здравейте,  

Бих искала да задам няколко въпроса във връзка на Проект "Техностарт - насърчаване на 

иновационната активност на младите хора в България" 

 

Предварително ви благодаря за отделеното внимание. 

Въпросите ми са следните: 

 

1. Може ли да се участва в случай, че студентът има регистрирана фирма, която обаче не 

е развивала дейност? В тази връзка може ли фирмата да се включи като актив.  

2. Може ли да се участва с повече от един проект? 

3. Има ли възможност да се предават проекти, които са създадени от повече от един 

студент? И ако да има ли възможност да се заяви по-голяма сума? 

 

Нина Керемедчиева 

 

Отговор №52 

Здравейте, 
1.Съгласно т.1 от Общите условия на конкурса- едно физическо лице може да участва само с една 

бизнес идея. Правото на финансиране с безвъзмездна помощ по проекта е еднократно. 
 
2.За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му, 
трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и 
да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под 
формата на финансови средства и/или материални активи.Към момента на кандидатстване следва 
да сте физическо лице без регистрирана фирма. 
 

 

Въпрос №53 

Здравейте, 

Запитването ми е относно сферите, възможни за финансиране. Малък бизнес за 

производство и директна продажба на хранителен продукт отговаря ли на посочените 

критерии? 

 

Бладогаря предварително за отделеното време! 

Тонита Вакарелова 

 

Отговор №53 

Здравейте, 

Въпросът Ви е много общ. 

Възможно е финансиране на проекта,ако е в сферата на допустимите дейности. 

 

 

Въпрос №54 

Здравейте, 

Имам въпрос по проекта "Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите 

хора" .Да ли има перо по проекта покриване на заплати на ново звети работници.ЗА 

напреде ще имаме още много въпроси по проекта,защото в момента го четем. 

 

nikolay sherbetov 

 

Отговор №54 

Здравейте г-н Шербетов, 

проектът не предвижда покриването на разходи за труд като допустими разходи. 

Може да видите всички допустимите разходи по проекта в т.4.2. от Оперативното 

ръководство 2014 г. , което е публикувано на интернет страницата на МИЕ. 

 

 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/finalno_rykovodstvo.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/finalno_rykovodstvo.pdf
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В допълнение, всички зададени въпроси и техните отговори са публикувани на интернет 

страницата на МИЕ в прикачен файл "Виж публикувани всички зададени въпроси и 

отговори по проект Техностарт" на следния линк: 

 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-

aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html 

 

 

Въпрос №55 

Здравейте, 

Имам питане относно определяне себестойност на произведената продукция. Въпросът ми 

е при положение, че ДМА са закупени с безвъзмездна финансова помощ, редно ли е да им 

се начислява амортизации? 

 

Поздрави, 

Михаел Михалев 

 

Отговор №55 

Здравей, 

Едното няма общо с другото, независимо от това, че се отпускат безвъзмездно средства за 

цялата стойност на актива, след това трябва да се начислява амортизация. Просто такова 

е счетоводното законодателство.  

 

 

Въпрос №56 

Здравейте,  

Имам въпрос относно приложение 4 - бизнес план. Позволено ли е към приложението, 

което ще бъде изцяло попълнено, да се добавят допълнителни страници и точки? Бих 

искал да приложа диаграма, която да обяснява визуално бизнес модела. 

 

Благодаря, 

Георги Соколов 

 

Отговор №56 

Здравейте, 

може да добавяте допълнителни страници, но не и нови точки. Добавете страници към 

заложените вече точки, като приложения например. Във вашият случай диаграмата може 

да бъде приложение към т.II, т.1 - "Описание на бизнеса......" 

 

Поздрави, 

Екипът на Техностарт 

 

22.07.2014 г. 

 

Въпрос №57 

Здравейте,  

Интересувам се допустим ли е проект за фирма , която се занимава един вид с 

дистрибуция на врати(след време самата фирма ще ги произвежда),мебелен обков и т.н, 

но НЕ ги произвежда самата фирма, а поръчва?! 

 

Поздрави Т.Евлогиев 

 

Отговор №57 

Здравейте, 

Проект "Техностарт" финансира стартиращи фирми само в сферата на промишлеността, 

информационните услуги и научната и развойна дейност. 
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Въпрос №58 

Здравейте отново, 

Въпросът ми е свързан с възможността за финансиране на малък ресторант за бързо 

хранене в София. Вписва ли се в критериите, заложени в програмата? 

  
Тонита Вакарелова 
 

Отговор №58 

Здравейте , 

1.За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес 

плана му, трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в 

Агенцията по вписванията  

2. Разгледайте Сектор С - "Преработваща промишленост" -Класификация на 

икономическите дейности -обяснитетелни бележки -от 122-125 стр, на КИД и изберете 

код на дейността Ви, 

с изключение на помощите (виж тук изключените - (виж тук изключените - Регламент 

1407/2013 и Приложение_чл. 32_Договора_ЕС).Регламент 1 

 

 

Въпрос №59 

Здравейте, 

интересувам се от проекта "Техностарт" и имам намерение да кандидатствам по него. 

Отговарям на условията за кандидатстване и се интересувам от възможните за 

финансиране дейности по проекта и по-конкретно възможно ли е финансиране за 

закупуване на машини с иновативни и екологично съобразени технологии, с които се 

извършва професионална почистваща дейност като услуга в сферата на тежката и лека 

промишленост. 

Благодаря предварително  

Успешен ден и седмица 

Стойо Тинков 

 

 

Отговор №59 

Здравейте, 

1.Разгледайте допустимите сектори в Класификация на икономическите дейности -

обяснитетелни бележки - на КИД и изберете код на дейността Ви,  с изключение на - 

(виж тук изключените - Регламент 1407/2013 и Приложение_чл. 

32_Договора_ЕС).Регламент 1 

 

2.Допустими разходи за финансиране по проекта са разходи за придобиване на 

дълготрайни материални активи (ДМА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес 

плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на компютри и 

хардуер, на стопански инвентар, на оборудване, машини и съоръжения и на други ДМА. 

Запознайте се и с останалите допустими разходи. 

 

23.07.2014 г. 

 

Въпрос №60 
Здравейте, 
Интересувам каква сума е реглатентира при позване на бизнес консултант кои може да ползава за 
разработването на бизнес плана . 
И в какви случай може да се ползава консултанска помощ. 

Кирил Каврошилов 

Отговор №60 
Здравейте, 

Разгледайте внимателно допустимите разходи за финансиране по проекта- предвидени разходи за 
услуги- вижте т.5 и 6. 
 

 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/prilojenie_chl32otdogovoraeu.doc
http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/prilojenie_chl32otdogovoraeu.doc
http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/prilojenie_chl32otdogovoraeu.doc
http://www.mi.government.bg/bg/themes/files/useruploads/files/sme/de_minimis_1407_2013.pdf
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Въпрос №61 
Здравейте, 
според посочените критерии за оценка на проекта са описани "брой създадени работни места". В 

описанието на разходите е посочено, че не могат да бъдат приети разходи за труд.  
В случай, че проекта има нужда от допълнителен брой служители и се отварят нови работни места 
как ще бъде заплащано на тях в рамките на проекта, след като не се допускат разходи за заплати и 

осигуровки? 
 
С уважение,  
К. Ташев 
 
Отговор №61 

Здравейте, 
Разгледайте внимателно допустимите разходи за финансиране по проекта- предвидени разходи за 
услуги- вижте т.5 и 6. 
В допълнение  бихме искали да добавим и факта, че за целите на проекта не са допустими 
разходите за труд и ако планирате такива, тези разходи ще бъдат за Ваша сметка.  
В този смисъл, факта че е заложен критерии "Планирани работни места" в Приложение №4 няма 

връзка с факта, че разходите за труд са недопустими за финансиране от безвъзмездната помощ. В 

случай че планирате работни места, разходите за труд трябва да бъдат поети от Вас.  
 
Въпрос №62 
ok,ne predvideno pero za rabotni zaplati,v formata za biznes plana pishe za naeme na rabotnici.Kakto 
predi sponenah tova sa nai golemite razhodi koito sa postoqni,vyjmojno li e da se predvidat 
rabotnici,koito posledstvie da se vzemat.Imam predvid che togava zapochvat i i stajantskite programi do 
29 godini i po tq progama mislim da vzemem dosta mladi hora. 

 
nikolay sherbetov 
 
Отговор №62 
Здравейте, 
Разгледайте внимателно допустимите разходи за финансиране по проекта- предвидени разходи за 

услуги. 

 
Въпрос №63 
Здравейте, 
В продължение на по-долната кореспонденция бих искал да уточня следното. 
Става въпрос за проект подобен на "Call Center", който да обслужва компании (в сферата на 
телекомуникациите, IT сектора и др.) относно редица по вид предлагани на пазара продукти към 

техни директни клиенти. Така са засегнати точки J62 "Дейности в областта на информационните 
технологии" и J63 "Информационни услуги", макар и не в абсолютно конкретния им вид. 
Дали по този начин ще попадна евентуално към одобрените проекти. 
 
Благодаря предварително за обратната връзка. 
 
Поздрави, 

Иван 
 

Отговор  №63 
Здравейте, 
За да определите правилния код на Вашата бизнес-идея, следва да разгледате подробно 
Класификация на икономическите дейности-обяснителни бележки от стр.262-276 на приложения 

(КИД-2008) 
 
Въпрос №64 
Здравейте, 
Благодаря за бързата обратна връзка. 
Дали можете да изпратите линк, където да проверя информацията към (КИД-2008) 
 

Поздрави, Иван 
 
Отговор  №64 

Здравейте, 
На страницата на Министерство на икономиката и енергетиката има банер Техностарт. 
Кликнете с мишката и ще се появи информация за старта на проекта.След това следвайте 
последователно всяка страница и ще откриете целия пакет от документи,които са ви нужни! Все пак 

Ви изпращам и линка,които желаете! 
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http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-
na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html 
 

24.07.2014 г. 
 
Въпрос №65 

Здравейте, 
Казвам се Симона Велева и съм последен курс студент в СУ “Св. Климент Охридски”. Имам две идеи, 
с които бих искала да кандидатствам по проект “Техностарт”. И двете са свързани със създаване на 
апликации/ приложения за телефон. Първата и основна, която бих искала да развия, е свързана с 
издаване на детски онлайн вестник, който да е достъпен за таблет и смартфони, както и за лаптопи, 
чиито операционни системи поддържат апликации. Става дума за интерактивен ежедневник на 

български език, който представя резюмирана информация по основните теми за деня, има 
обяснение на по-дълги и сложни думи, има картинки и образователни игри, а за децата, които не 
могат да четат, могат да пуснат глас, който да им прочете бавно текстът и по този начин да им 
помага с четенето и разбиране на думи.  
Въпросът ми към Ва е, попада ли тази идея в сектор J “създаване и разпространяване на 
информация и творческа дейност” и по-специално “издателска дейност” или по-скоро в “ 

информационни услуги” и представлява ли годен обект за разглеждане от Ваша страна? 

 
Признателна съм за отговора и отделеното време! 
 
Поздрави 
Симона Велева 
 
Отговор №65 

Здравейте, 
За да определите правилния код на Вашата бизнес-идея,следва да разгледате подробно 
Класификация на икономическите дейности-обяснителни бележки от стр.262-276 на приложения 
(КИД-2008). 
 
Въпрос №66 

Здравейте, 

В случай, че в Бизнес плана е предвидено придобиване на ДНА, в частност патент, полезен модел 
или др., следва ли да считаме, че Регистрацията на такъв патент, полезен модел или промишлен 
дизайн трябва да завърши не по-късно от края на дванадесетия месец от изпълнение на договора 
или е достатъчно процесът да завърши само с подаване на съответната Заявка, тъй като 
регистрирането например на полезен модел, отнема поне шест месеца? Благодаря предварително за 
отговора. 

С уважение: 
Неда Христова 
 
Отговор №66 
Здравейте, 
В т,3 от Договора за безвъзмездна помощ е посочен 12 м срок за реализация на бизнес-идеята след 
подписване на договора.В рамките на този период кандидатът следва да е организирал всички 

дейности ,заложени в бизнес плана.След приключване на договорния период в рамките на 2 г.се 
осъществава мониторинг за резултатите от проекта.Във формулярите за извършване на мониторинг 

е дадена възможност да се посочват различни възможни причини,възпрепятствали,реализирането 
на финални очаквания. 
 
 

25.07.2014 г. 
 
Въпрос №67 
Във връзка с обявения конкурс, поради това, че не се отваря страницата с допълнителни 
разяснения моля за следните разяснения: 
1. Има ли възрастово ограничение за хората, които кандидатстват? 
2. Има ли ограничения в каква сфера ще е бъдещата дейност? 

 
maria hristova 
 

Отговор №67 
Здравей, 
Трябва да започне да се отваря всеки момент страницата, може да провериш след малко. 
1. Няма възрастово ограничение 
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2. 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 J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”, J61 
“Далекосъобщения”, J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, 
J63 “Информационни услуги”; 

 

3. Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от 
разделМ72 „Научноизследователска и развойнадейност“. 

 
 
Въпрос №68 
Здравейте, 

Тъй като планувам да извършвм дейността по проекта, с който ще кандидатствам, в мазето и част от 

къщата, която е собственост на майка ми.  
Може ли да се сключи договор за наем с майка ми от една страна като физическо лице и бъдещата 
фирма от друга (ЕООД) и ще бъде ли признат разходът за наем за жилището до определения в 
првилника процент. 
 
 
Поздрави, 

Спас Колаксъзов 

 
Отговор №68 
Здравей, 
Тъй като сте свързани лица с майка ти, разходите в случая няма да бъдат признати. 
Поздрави 

 
 
Въпрос №69 
Здравейте,  
забелязвам, че сте доста точни в отговорите си на зададените Ви въпроси, за това бих искал да ви 
попитам следните неща : 
 

 
1. Имам ли право да кандидатствам по проект "Техностарт - Насърчаване на иновационната 
активност на младите хора" ако съм завършил семестриално през 2012г. , но дипломата ми е 
защитена през януари 2013г. (съответно датата на издаване е 24.01.2013г.) 
2. Към момента съм регистриран земеделски производител, но не съм регистрирал фирма и съм 
кандидатствал по мярка "Създаване на стопанства за млади фермери" по програма за развитие на 
селските райони за периода 2007г. - 2013г. Имам ли право като такъв да кандидатствам по проект 

"Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите хора" или трябва да прекратя 
настоящата си дейност (5-годишния ми план изтича през 02.2015г. ).  
3. Имам иновативна идея за регистрация на фирма за преработка и консервиране на пчелен мед. 
Имам ли право с тази си идея да кандидатствам, при положение, че настоящата ми дейност като 
земеделски производител е свързана с производство на пчелен мед и влиза ли това в допустимите 
дейности. 

 
Благодаря предварително 
Поздрави 
Ж. Пенев 
 
Отговор №69 
Здравейте г-н Пенев, 

ето и отговорите на зададените от Вас отговори: 
1. Да, имате право да кандидатствате, ако дипломирането е станало през 2013 г. и дипломата Ви за 

висше образование е от 2013 г. 
2.Да, може да кандидатствате по проекта, след като нямате регистрирана фирма към момента на 
кандидатстване, но трябва да се съобразите с изискването за свързаност на лицата по проекта. 
Съгласно условията на конкурса, Вие не трябва да сте свързано лице по смисъла на § 1 от 
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допълнителните разпоредби на Търговския закон, с лице притежаващо фирма с предмет на дейност, 
сходен с посочения от мен с настоящата кандидатура, бъдещ бизнес. 
3.Нямате право да кандидатствате с идеята ви за преработка и консервиране на пчелен мед, тъй 
като тази дейност е извън приложното поле на Регламент (ЕС) №1407/2013 - De minimis, който е 

нормативната база за проект "Техностарт" в областта на държавните помощи.  
Съгласно чл.1, т.1б от Регламент №1407/2013, регламента се прилага за помощите, предоставяни 
на предприятия от всички сектори, с изключение на "помощите, предоставяни на предприятия, 

които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти". 
Съгласно чл.2, т.1а от Регламента тези "селскостопански продукти" са продукти, изброени в 
приложение I към Договора за създаване на ЕО (прикачен файл към писмото). Натуралният пчелен 
мед попада в това Приложение.  
 
Прецизирам към предходния е-mail, че иновативната Ви идея за регистрация на фирма за 

преработка и консервиране на пчелен мед е извън приложното поле на Регламент № 1407/2013 Dе 
Minimis, в случай че попадате в обхвата на чл.1, т.1в от Регламента, т.е. "помощите, предоставяни 
на предприятия, които извършват дейности в сектора на преработката и търговията със 
селскостопавски продукти, в следните случаи: 
i) "когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на 
този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани от 

съответните предприятия" 

Във Вашият случай след като в момента сте земеделски производител с производство на пчелен 
мед, няма да бъдете допустим, ако размерът на помощта е определен въз основа на цените или 
количествата на меда, определени от Вас, като първичен производител.  
Ако размерът на помощта, не е определена въз основа на цените или количествата на меда, 
определени от Вас, като първичен производител сте допустим. Това зависи от параметрите които 
сте заложил при кандидастването си в Бизнес плана и исканата от Вас субсидия. 
Същото важи, дори и ако Вие ще купувате меда от друг първичен производител на мед или 

предприятие. 
 
 
Въпрос №70 
Здравейте, 
 

имам питане относно таблицата "план за маркетинг" в приложение 4. 

 
В полето "дистрибуция" би следвало да напишем как ще стигне нашия продукт до клиента. В това 
поле какво трябва да напишем: маркетинг стратегията за съответния продукт (оптимизация в 
търсещи машини, социални мрежи и т.н.) или каналите, по които клиентът ще получи желания 
продукт ( на място или чрез наложен платеж), или и двете? 
 

Отговор №70 
Здравейте, 
Зависи точно от идеята, която имате. Ако е насочена повече към физически продукти и продажби би 
следвало да опишете каналите, по които ще се получи желаният продукт, било то магазин, 
доставка, начини на плащане и т.н. В случая социалните мрежи, SEO оптимизацията и т.н. биха 
спаднали повече към "промоция", но ако идеята Ви е насочена към онлнайн услуга същите тези 
неща биха спаднали и към дистрибуцията. Решението как точно ще ги разположите в таблицата 

зависи от Вас, не е фатално и да ги напишете в съседната клетка, важното е да са ясно и подробно 
описани за да може експертите наистина да разберат идеята Ви. 

 
 
Въпрос №71 
Може ли да се кандидатства с регистрирана ф-ма, и при евентуално одобрение да се заличи или 

прехвърля, защото ако я залича и проектът не се одобри, т.е. каква гаранция давате (и става дума 
за не работила новосъздадена до този момент ф-ма)? 
Поздрави, 
 
Kalin Kalinchev 
 
Отговор №71 

Здравей, 
Не. Фирмата трябва да се заличи преди да кандидатстваш. Няма гаранция.  
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28.07.2014 г. 
 
Въпрос №72 

Здравейте, във връзка с конкурс техностар имам следния въпрос: 
1. Притежавам фирма, която от 10 години няма никаква дейност и за което е подадено заявление в 
НАП за спиране временно дейността на фирмата. При тази ситуация явявам ли се допустим 

кандидат? 
Предварително благодаря за отговора. 
 
maria hristova 
 
Отговор №72 

Здравейте, 
Вижте отг.№2 от 10-те най-задавани въпроси! 
 
 
Въпрос №73 
Здравейте, 

във връзка с кандидатстване по проект "Техностарт-Насърчаване на иновационната активност на 

младите хора" въпросът ми е следният: 
При деклариране на наличие на офис помещение, доказано с договор за наем на етап 
кандидатстване, възможно ли е да бъдат бюджетирани разходи за наем? 
 
Милена Петкова 
 
Отговор №73 

Здравейте, 
Вижте отг.№9 от 10-те най-задавани въпроси по проекта! 
Разходите за наем са допустим разход! 
 
Въпрос №74 
Добър ден.Във връзка с проекта "Техностарт" искам да попитам дали мога да кандидатствам със 

създаване на овощна градина.Четох че допустимите дейности по проекта са във сферата на 

промишлеността,а земеделието спада ли към промишлеността? 
 
Viktor Velev 
 
Отговор №74 
Здравейте, 

Вижте отг.№1 от 10-те най-често задавани въпроси по проекта! 
Хубав ден!  
 
 
Въпрос №75 
Здравейте,  
Имам следния въпрос: В Допустими разходи не е споменато закупуване на помещение, в което да 

се осъществява дейността. Закупуване на имот не е и сред забранените разходи. Посочени като 
забранени са разходи за ремонт, узаконяване, преустройство или оформяне на статут на 

помещенията.  
 
Означава ли това, че закупен имот (според бизнес-плана) попада в „придобиване на други ДМА“?  
Ако е така, при закупено помещение примерно за 10 000 лв, каква част от тази сума може да се 

признае като допустим разход. В ръководството пише „признава се цялата отчетна стойност на 
актива“  
 
Освен това, възможно ли е част от сумата за имота да се заплати от бенефициента и да 
представлява неговите 10% собствено финансово участие, а останалите примерно 8 000 да се 
считат за разход по проекта?  
И още нещо: Този имот трябва да бъде закупен след сключване на договора, нали? Собствеността 

му ще бъде на създадената фирма (ЕТ,ЕООД). Какво се случва при прекратяване на договора при 
провал? Чия ще бъде собствеността на материалните активи.  
--- 

Stefka Karakoleva 
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Отговор №75 
Здравейте г-жо Караколева, 
 

с цел коректното изясняване на зададените от Вас въпрос, дали закупуването на помещение е 
признат като допустим разход и след уточнение от Ръководителя на екипа на проект Техностарт, 
изразяваме следното становище: 

Проекта подкрепя и насърчава иновативната активност на участниците и допустимите разходи, 
които се признават при отпускане на безвъзмездната финансова помощ, следва да бъдат пряко 
свързани с изпълнението на целите на проекта, както и да бъдат заложени в бизнес-плана на 
Кандидата. 
 
В този смисъл правилно сте обърнали внимание, че придобиването на помещение не е сред 

допустимите разходи. В т.4.2."Допустимост на разходите", т.1 "Разходи за придобиване на ДМА" не 
са включени като допустими разходи за придобиване на помещения. Такива разходи не 
попадат и в групата на "придобиване на други ДМА". 
 
В категорията "придобиване на други ДМА" попадат активите, които не са в изброените три 
категории в т.1 "Разходи за придобиване на ДМА" от Оперативното Ръководство, а именно - 

"компютри и хардуер", "стопански инвентар","оборудване, машини и съоръжения" и чиято стойност 

отговаря на изискванията на чл.50 от ЗКПО. Разходите за придобиване на помещение попадат в 
групата "Сгради" на раздел за ДМА съгласно Актива на годишния баланс на всяко предприятие, 
които за целите на проекта не са включена в допустимите разходи по проекта. В допълнение бихме 
искали да Ви информираме, да обърнете внимание и категориите данъчни амортизуеми активи 
съгласно чл.55 от ЗКПО.  
 
Можете да придобиете това помещение със собствен ресурс, а ако вече сте го придобила и сте го 

посочила в бизнес плана със съответния документ, това ще Ви донесе съответно и повече точки за 
жизнеспособност при кандидатстването.  
 
В случай че планирате да ползвате помещение под наем, то разходите за наем са допустими до 15% 
от общия размер на финансиране съгласно т.3 от т.4.2."Допустимост на разходите".  
 

Всички признати допустими разходи трябва да бъдат извършени след датата на подписване на 

договора на безвъздмездната помощ. 
 
 
Въпрос №76 
Здравейте, 
във връзка с кандидатстване по проект "Техностарт-Насърчаване на иновационната активност на 

младите хора" въпросът ми е следният: 
При деклариране на наличие на офис помещение, доказано с договор за наем на етап 
кандидатстване, възможно ли е да бъдат бюджетирани разходи за наем? 
Благодаря за отделеното време. 
 
Милена Петкова 
 

Отговор №76 
Разходите за наем са допустим разход! 

 
 
Въпрос №77 
Здравейте, 

Идеята, с която ще кандидаствам по проект по проект “Техностарт” се състои в създаване на сайт за 
селскостопанска информация – агро новини, цени и пазари на хранителни продукти, 
селскостопански продукти и техника, селскостопанска земя и други– в България и света, което 
може да се класифицира /съгласно Вашият отговор на Въпрос № 1/като Дейност от раздел J63 - 
“Информационни услуги” (стр.271-273 от КИД-2008)/ 
http://www.investbg.government.bg/files/useruploads/files/2008.pdf/ и по-точно според мен 
е: код 63.91 Дейност на информационни агенции. 

Въпросът ви е правилно е насочена дейността, и съобразена ли е с изискванията за финансиране на 
проекти 
 

marin narinov 
 
 
 

 

http://www.investbg.government.bg/files/useruploads/files/2008.pdf/
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Отговор №77 
Здравейте,  
Да, дейността е допустима. Правилно сте се насочили, но в случая по-подходящия раздел е 63.99 

Други информационни услуги некласифицирани другаде или 63.12 Web-портали.  
 
 

Въпрос №78 
Здравейте. 
 
Може ли за проекта да кандидатства студент, който тази година е кандидатствал за прием и 
съответно е приет и вече има студентски права и ще бъде първи курс ? 
 

Kristian Georgiev 
 
 
Отговор №78 
Здравей, Не може. 
 

 

Въпрос №79 
Здравейте, искам да Ви питам дали дейността посочена в резюмето ми отговаря на изискванията за 
допустимост. Смятам, че проектът може да се впише в код 33 и 38.3 по КИД-2008, или 22.2, тъй 
като машината пресова пластмасата и я преработва в междинен продукт, но за всеки случай ми е 
необходимо Вашето потвърждение. Писах и на страницата Ви във фейсбук, където ме бе 
посъветвано да споделя повече информация, поради което прикрепям резюмето на проекта. 

Благодаря предварително 

Любомир Добранов 

Отговор №79 
Здравейте, 

Идеята със сигурност се включва в код 38.3, но той не е допустим за проекта. Така представена 
идеята, може да се впише в код 22.2 като производство на изделия от пластмаса. Но трябва да се 
има предвид, че финалното решение дали дейността наистина се вписва в код 22.2 е на 

независимите експерти. 
 
 
29.07.2014 г. 
 
Въпрос №80 
Здравейте, моят въпрос е за допустимост на проекта: 

Идеята е следната, ще даваме консултации на земеделски производители кога да продават 
продукцията си и на кого. За тази услуга фирмата ми ще взема комисионна на база на количеството 
за което е проведена консултация да се продаде на най- изгодна цена. Услугите ще са на база 
договор за консултация по реализацията. 

Моля да ми насочите какъв КИД е дейността и допустим ли е проекта. Моля за по- подробен 
отговор, за да мога да следвам Вашите напътствия при реализиране на идеята. 

Предварително благодаря. 

Поздрави 

З. Свиленов 

Отговор №80 
Здравейте, 

Консултанските услуги не влизат в допустимите дейности на проекта.  
 

 
 
 
 
 



 35 

 
 
Въпрос №81 
Здравейте, кандидат съм по проект „ТЕХНОСТАРТ - Насърчаване на иновационната активност на 

младите хора в България“ в етап разработка на бизнес план съм и имам няколко уточняващи 
въпроса: 

1. Може ли да има различия между първоначално заложения план за покупка на стоки и услуги и 

реално извършените, т.е. ако съм заложила в първоначалния финансов план да закупя машина за 
1000 лв. и 500 лв. за услуга в действителност да предоставя документи за машина на стойност 900 
лв. и услуга 600 лв.? (това се дължи на динамичния пазар в ИКТ сектора) 

2. Харесаното помещение е собственост на физическо лице – освен с договор за наем, с какъв 
разход оправдателен документ за наема трябва да се представи? 

3. Могат ли услуги по консултантски и други дейности да се извършват от физически лица и какъв 
документ би трябвало да се представи? 

4. Техниката в бизнес плана ще консумира средно по 40-50 лв. електроенергия на месец - тази сума 
влиза ли в ограниченията от 15% посочена в глава 4.2. Допустими разходи, т.3 (стр.10) от 
ръководството по проекта? 

5. Тъй като техниката трябва да се охлажда за да работи коректно – закупуването на климатик 

смята ли се за ремонт (подобрение върху) на помещение по смисъла на глава 4.2. Недопустими 
разходи т.8 (стр.11) от ръководството по проекта? 

6. Мога ли да учредявам, придобивам и/или управлявам други дружества след подписването на 
договора за безвъзмездна финансова помощ по времето на едногодишният едногодишния период по 
проекта? 

Предварително благодаря за отделеното време! 
 

Поздрави Ева Христова! 
 
Отговор №81 
Уважаема г-жо Христова, 

на зададените от Вас въпроси, даваме следните отговори: 
1.Съгласно правилата на проекта е позволена промяна на одобрен бизнес план в т.ч. и прехвърляне 
на суми между отделните дейности, само след като получите одобрение от Ръководителя на екипа 
по проекта на Искането за промяна на бизнес плана. За повече информация вижте т.2.2. (3) от 
Оперативното ръководство 2014 г. на проекта (стр.25). 
2.Разходът за наем се доказва с Договор за наем, с изготвена "Сметка за изплатени суми" от Ваша 
страна при всяко плащане (виж Закона за данъците върху доходите на физическите лица), както и с 

платежно нареждане за платен наем - в случай на плащане по банков път и РКО - в случай на 
плащане по касов път.  
3.Могат да се извършват от физически лица. Необходимо е да сключите договор за консултантски 
услуги (граждански договор) с лицето. Доказвате разхода със същите документи, както изброените 

в т.2 - Сметка за изплатени суми, платежно нареждане - в случай на плащане по банков път и РКО - 
в случай на плащане по касов път. Много е важно да има документ, например Протокол или Отчет 

за извършена работа за вида на консултантската услуга, който трябва да е свързан с изпълнението 
на дейността по бизнес плана. Консултантските услуги са не повече от 5% от общия размер на 
финансиране. 
4.Разходите за ток са допустими разходи, а дали влизат в ограниченията от 15% трябва вие да си 
прецените, като си калкулирате конкретните суми за месеците за които планирате изразходването 
им. Например при общ размер на финансиране 22 000лв (20 000 безвъзмездна помощ и 2 000лв 
собствено финансиране) 15% са 3 300 лв. - до тази сума трябва да се ограничете. 

5.Ремонт на климатик не е допустим разход по проекта. Отделно всички придобити ДМА трябва да 
са свързани с изпълнението на бизнес плана. 
6.Да може, няма изришна забрана. 
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Въпрос №82 
Здравейте, 

Ще кандидатствам по проекта с идея, която касае създаване на сайт, предоставящ услуга, каквато в 
България все още няма. Освен това и създаване на е-learning обучения, които да бъдат на 
въпросния сайт. Планирам обаче новият бизнес да извършва по-широк кръг услуги, да се 

популяризирам чрез сайта и да правя и присъствени обучения, а не само дизайн на електронни. 
Въпросите са 2: 
Ако заложа в бизнес плана само създаването на сайт с иновативна услуга, допустимо ли е после да 
регистрирам фирмата с по-широка сфера на дейност, която да включва и провеждане на обучения? 
Ако на първия въпрос има положителен отговор, в описанието на бизнеса да се фокусирам върху 
конкретната иновативна идея (защото тя отговаря точно на J63) или да включа и провеждането на 

обучения? 
 
Благодаря! 
Поздрави Ралица Дойчинова 
 
 

Отговор №82 

Уважаема г-жо Дойчинова, 
на така зададените от Вас въпроси, даваме следният отговор: 
Съгласно правилата на проекта потенциалните кандидати трябва да развиват основната си 
икономическа дейност в сектори/раздели/кодове съгласно КИД-2008 и изброени в т.4.1. от 
Оперативното ръководство за 2014 г. 
Създаването на интернет сайт попада като дейност в J63 и сте допустима за кандидатстване по 
проекта. Можете да включите и е-learning обучения, но трябва да се съобразите с понятието 

основна икономическа дейност .  
Може да видите дефиницията за "основна икономическа дейност" в § 1, т.3 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за регистър Булстат.  
 
 
Въпрос №83 

Здравейте. 

Как трябва да става попълването на проекта. В смисъл на ръка с химикал или директно на Word 
документа. 
 
Kristian Georgiev 
 
Отговор №83 

Здравейте, 
ако питате за приложение №4 - Бизнес плана Ви съветвам директно да попълните на Word 
документа и след като го подпишете на последната страница като декларатор, го пратете на "pdf" в 
случай, че решите да бъде по е-mail-а. Имате възможност да изпратите документите и по пощата 
или на място в деловодството на МИЕ съгласно указанията дадени на сайта ни. 
 
 

30.07.2014 г. 
 

Въпрос №84 
Добър ден.Във връзка с проекта "Техностарт" искам да попитам дали мога да кандидатствам със 
създаване на овощна градина.Четох че допустимите дейности по проекта са във сферата на 
промишлеността,а земеделието спада ли към промишлеността ? 

 
Значи няма да мога да кандидатствам ... така ли ? 
 
Viktor Velev 
 
 
Отговор №84 

Здравейте, след като Вашата планирана дейност не попадате в списъка на допустимите дейности по 
проекта, значи не сте допустим. 
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Въпрос №85 
Здравейте, 
 

Относно кандидатурата ми за безвъзмездна помощ по програма ТехноСтарт към Министерството на 
Икономиката и Енергетиката, имам два въпроса: 

1. В момента разработвам дипломната си работа към Орхус Университет, Дания - Магистърска 

степен по Иновационен Мениджмънт. Искам да знам имам ли право да кандидатствам? 
2. До кога е срока за кандидатстване? 

 
Поздрави,  
Антон Димитров 
 

 
Отговор №85 
Уважаеми г-н Димитров, 
ето и отгворите на Вашите въпроси: 
1.Съгласно условията по проекта са допустими български граждани, които са студенти през 
учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо 

от формата на обучение.  

Ако отговаряте на това условие сте допустим. За целта при кандидатстването трябва да представите 
документ удостоверяващ, че сте студент в учебното заведение на страната и съответно учебната 
година. 
2.Срокът за кандидатстване е до 15.09.2014 г., включително. 
Вижте цялата информация за допустимите кандидати и за проекта като цяло на интернет страницата 
на МИЕ: 
 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-
na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html 
 
 
Въпрос №86 
Здравейте,  

Искам да Ви попитам има ли минимална и максимална продължителност на проекта и тъй като 

имаме идея за дейност, свързана с ремонт на велосипеди, допустимо ли е тя да спадне към КИД C 
33.17 - Ремонт и поддържане на други превозни средства? 
 
Благодаря Ви предварително за отговора! 
Антония Калчева 
 

 
Отговор №86 
Уважаема г-жо Калчева, 
минимална продължителност на проекта няма, а максималната продължителност е до не повече от 
12 месеца, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна 
финананоса помощ с МИЕ.  
Относно дейността, свързана с ремонт на велосипеди, съветваме Ви да разгледате внимателно КИД-

2008 и дейностите от раздел 30. Код 33.17 не включва ремонт на велосипеди (виж стр.209 от КИД-
2008) 

Поздрави 
 
 
Въпрос №87 

Може ли проекта да е свързан с производство на лед.   
Става въпрос за закупуване на машина за производство на лед, пакетирането му и 
разпространяване в търговските мрежи. 
 
Поздрави, 
 
Кристиан Гергиев 

 
Отговор №87 
Здравейте г-н Георгиев, 

разгледайте дейностите от КИД - 2008 за сектор C - преработваща промишленост (стр.116-210 от 
КИД-2008), прикачили сме документа на сайта и вижте в кой код икономическа дейност попада 
вашата идея. Вижте цялата информация за проекта на сайта ни: 
http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-

na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html 
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31.07.2014 г. 

 
Въпрос №88 

Здравейте, бих искала да попитам дали мога да кандидатствам по проекта при положение, че 
дипломата ми е с дата на издаване 13. 08. 2013 г, като съм завършила семестриално и съм 
защитила дипломна работа отново през 2013 г.?  
 
Благодаря предварително! 
 
Снежина Велкова 

 
Отговор №88 
Здравейте, 
Да. Едниствено трябва да приложите копие от дипломата като доказателство, че сте завършили през 
2013г. 
 

Въпрос №89 

Здравейте, нямам регистрирана фирма но съм акредитиран от БФАС  
(Българска Федерация по Автомобилен Спорт) журналист. В момента ми  
предстой да завърша своята бакалавърска степен в С.А. "Д. А. Ценов".  
Имам разработен уебсайт за новини на тема Рали спорт в България и  
чужбина. Паралелно с това, чрез моят сайт съм създал онлайн-свободно  
видео предаване излъчващо състезания от календара на БФАС. Моето желание  

е да бъда субсидиран чрез Вашата програма за закупуването на  
професионална видеотехника, както и достатъчно силен компютър, софтуер  
за обработването на материалите и по-бързата работа върху уеб страницата ми. 
 
Моите въпроси са: 
 
1. Отговарям ли на изискванията по кандидатстването? 

 
2. Относно финансирането, така наречените от мен "мой 10 %" могат ли да  

бъдат изразени чрез вложение в рекламиране и маркетинг дейности? И дали  
трябва да бъдат изпълнени по време на субсидирането? 
 
 

3. Задължително ли е да се обърна към някой специалист по бизнес планове  
при положение, че мога сам да си създам такъв? 
 
4. След евентуалното покриване на изискванията и съставен бизнес план,  
къде и към кого трябва да се обърна за да представя моят проект? 
 
С уважение Иван Иванов 

 
 
Отговор №89 
Уважаеми г-н Иванов, 

цялата информация за кандидатстването по проекта, може да прочетете на интернет страницата на 
МИЕ  
http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-

na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html 
http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-
inovacionnata-tivnost-naladite-hora-v-balgariya-1390-442.html 
Там са публикувани всички зададени досега въпроси, както и 10-те най-често задавани въпроса. 
В отговор на вашите конкретни въпроси: 
1.Ако нямате регистрирана фирма към момента на кандидатстване, сте допустим. Вижте дали 

отговаряте и на другите изискванията по т.4 "Допустими кандидати по проекта" от Оперативното 
ръководство за 2014 г. 
Вижте дали идеята ви попава в някоя от допустимите ни дейности съгласно КИД-2008 и по точно 
сектор J, за да определите кода на основната Ви икономическа дейност. 
2. 10% собствено съ-финансиране трябва да бъде или под формата на собствен финансов принос 
(пари) или нефинансов принос (като равностойност на актив, който притежавате) или като 

комбинация от двете. Задължително трябва да докажете това пред нас преди да ви се отпуснат 

парите по ескроу сметката.  
3. Както прецените, това е ваше решение. 
4.Прочетете всички условия по кандидатстването - документация и начини на кандидатстване на 
посочената по-горе интернет страницата на МИЕ . Срокът е до 15-ти септември. 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-tivnost-naladite-hora-v-balgariya-1390-442.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-tivnost-naladite-hora-v-balgariya-1390-442.html

