
01.09.2014 г. 

Въпрос №184 

Здравейте! 

При съставянето на бизнес плана възникнаха някои въпроси, на които не откривам 

отговор в ръководството и в раздела с отговорите на направените досега 
запитвания. 

1.Баба ми притежава недвижим имот, който желае да предостави на фирмата ми за 

безвъзмездно ползване за производствено хале. Към договора за безвъзмездно 

ползване трябва ли да се прилага и документ, доказващ, че тя е собственик на имота 
или договорът е достатъчен? 

Договорът за безвъзмездно ползване трябва ли да е нотариално заверен? Могат ли 

за онагледяване на имота към плана да се прилагат и фотоснимки и това 

онагледяване ще доведе ли до някакъв позитив при оценяването. 

Трябва ли при предоставяне на имота за безвъзмездно ползване, да се определя 

неговата стойност / за попълване на раздел VI т. 1 а от Бизнес плана / и с какъв 
документ трябва да стане това.  

2. Баща ми притежава лични машина и оборудване, които иска да ми предостави 

безвъзмездно и да ги посоча в бизнес плана като актив. С какъв документ може да 

удостоверим това и трябва ли да представям оценка от камарата на оценителите за 
тях.  

3. Някои суровини и материали, които ще са необходими във връзка с дейността ще 

е по изгодно да ги поръчвам от чужбина по Интернет / в т.ч. и от Китай/. При този 

вид покупки не мога да се представят стандартните разходнооправдателни 

документи. Какви документи при такъв вид пазаруване ще бъдат признавани като 
разход 

4. В системата за оценка на Бизнес плана е посочено, че се дават точки за 

оборудване и суровини. Не ми е ясно дали оценката се прави на база това, което е 

налично като актив към момента на изготвяне на бизнес плана или на база 

съответствие с бизнес плана на оборудването предвидено за придобиване с 
безвъзмездната помощ. 

Поздрави, 

Камелия 

Отговор №184 

Уважаема г-жо Тодорова, 

предоставяме отговорите на зададените от Вас въпроси: 

 

1.За да докажете, че ще притежавате недвижим имот е необходимо да приложите 

заверено копие от съответния документ за собственост, във вашия случаи Договор за 

безвъзмездно право на ползване на имот. Да трябва да е нотариално заверен. Не е 

задължително да се прилагат снимки, но може да ги прикачите към бизнес плана. 

 

2.За машините и оборудването не е необходим специален договор за безвъзмездно 

право на ползване, но трябва да имате документ за тяхната покупка, например 

фактура, разписка или приемо-предаветелен-протокол от които е видно стойността и 

вида им. Ако нямате такива документи може да се обърнете към Камарата на 

оценителите, за да ги остойностят. 

 

3.Няма проблем да правите покупки и от чужбина, но трябва да представите всички 

данъчнопризнати разходооправдателни документи, в т.ч. задължително е да имате 



фактура (invoice) от интернет доставчика и доказателство за плащането и 

получаването на суровините и материалите. 

 

4.Оценката за оборудването и суровините Ви носи допълнителни точки, ако отговаря 

на нуждите на бизнеса. Това ще се прецени от външните независими експерти. 

 

Поздрави, 

Екипът на Техностарт 

 

Въпрос №185 

Здравейте! 

През учебната 2013-2014 г. бях студент 3 -ти курс в чужбина. Имам удостоверение 

издадено от месец август 2014 г. с отметка "да послужи пред НАП в България".  

Текстът на удостоверението е, " ...../ името ми, датата и мястотот на раждане/........ е 

вписан/регистриран/ като редовен студент в бакалавърската програма на 

........../името на училището/.... за академичната 2013/2014 г. и е платил учебната 
такса от ..........евро. Издава се да послужи пред НАП в България". ". 

Ще може ли да ползвам удостоверение с такъв текст за конкурса. Научих за 

конкурса едва вчера и се притеснявам, че ако поискам друго удостоверение сега, 
може да не го получа навреме.  

Поздрави, Даниел 

Отговор №185 

Здравейте, 

Няма проблем. Но след като е от чужбина трябва да е легализирано на български. 

 

Поздрави 

 

Въпрос №186 

Здравейте, 

Прочетох изискванията по проекта. Имам питане и моля за съдействие. 

В рамките на проекта възнамерявам да закупя апарати за диагностичен преглед и 

изследване на моментното състояние на организма. 

Изследванията ще се провеждат на едно място, веднага след използване на друг тип 

продукти.Тези продукти са високо-технологични медицински изделия за въздействие 

върху здравословното състояние на организма. 

Съгласно КИД, раздел М72, бъдещият ми проект се вписва в изискванията за научно-

изследователска и развойна дейност. 

Аз не смятам и че съм свързан с лица по смисъла на § 1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон - да не притежават фирма с предмет на дейност, 

сходен с бъдещият ми бизнес. Конкретно в моя случай ще има закупуване на тези 

активи от две(една) компания(и). Втората има диагностични центрове, но не се 

занимава с подробни медицински изследвания(такива които се правят с другите 

уреди, посочени в самото начало). От друга страна фирмата посочена в началото се 

занимава само с продажба на тези диагностични продукти. Не извършва диагностика 

на място, не провежда изследвания, не следи показатели. Моята проектна идея се 

базира именно върху това- да се правят такива изследвания. Подчертавам, че не се 

прави такава диагностика в тези фирми, от които ще закупя тези два различни типа 

продукти- терапевтични и диагностични. 

И това е основният ми въпрос - дали смятате че дейността която ще извършвам в 

този случай е в противоречие с тази § 1 от допълнителните разпоредби на 



Търговския закон. 

Благодаря предварително за отговора. 

Пожелавам успех на всички участници в проекта. 

Приятна работа 

Encho Bonev 

 

Отговор №186 

Здравейте, 

След като не сте свързано лице с въпросните фирми няма проблем. Дори и фирмите 

да извършват подобна дейност не е проблем да закупувате оборудване от тях.  

 

Поздрави 

 

Въпрос №187 

Здравйте,  

аз съм студент семестриално завършил лятото на 2013 година, но все още не съм се 

дипломирал (краиния срок за защита на дипломна работа е 06-2015). Имам ли право 

да кандидатсвам с този ми статут? 

 

Vladimir Chandarov 

 

Отговор №187 

Здравейте, 

Стига да представите уверение или документ, че сте завършил през 2013г. няма 

проблеми. Документ с дата на защитата на дипломната работа също би бил от полза. 

 

Въпрос №188 

Здравейте! 

Прочетох ръководството и отговорите, които сте дали, но имам няколко въпроса, на 

които не намирам отговор. 

 

1. Дейността по бизнес плана, който подготвям е разработване на прототип и след 

това започване на негово производство. В този случай мога ли да участвам със 

собствен нефинансов принос, изразяващ се в офис бюро, офис стол, офис шкаф, 

които не са пряко свързани с производствот, но ще са ми необходими 

администрирането на дейността, за воденето на кореспонденция с клиенти и др.  

 

2. Как да докажа собственост на движими вещи, за които нямам фактура или друг 

документ с моето име. За стойността е ясно, че трябва да е определена от Камарата 

на независимите оценители. 

 

3. За оценка от Камарата, към нейното представителство ли трябва да се обърна или 

директно трябва да се свържа с някой от оценителите посочени на сайта на 

Камарата.  

 

4. Дейността на фирмата ще е свързана с производство на приспособления за 

велосипеди. Допустимо ли е като собствен принос да посоча велосипед, който ще ми 

е необходим за тестването на прототипа. 

 

5. Разходите да консултиране с адвокат относно дейността на фирмата, в т. ч. за 

задълженията й по Закона за електронната търговия, по Закона за защита на 

потребителите, по Търгжовския закон, Данъчното законодателство и т.н. счита ли се 

за допустим разход по т. 6 / консултантски услуги/ от Раздел IX на Бизнес плана. 

 

Предварително Ви благодаря! 

 

К. Велчева 



Отговор №188 

Здравейте, 

1 - Да.  

2 - Не е нужно да се доказва собственост за активи от този тип. 

3 - Няма значение. Те ще Ви насочат и в двата случая. 

4 - Да 

5 - Да. Но имайте предвид, че разходите за консултация трябва да са извършени 

след сключване на договора за безвъзмедна помощ. 

Ако имате допълнителни въпроси или нужда от разяснение по отговорите, сме на 

разположение. 

 

Въпрос №189 

Здравейте, 

В насоките за кандидатстване е записано, че потенциалните кандидати трябва да 

развиват основната си икономическа дейност 

в съответствие с изброените допустими сектори, раздели и кодове съгласно КИД 

2008. 

 

Имам следният въпрос: 

Попада ли онлайн система (web портал / сайт), която позволява на клиенти да 

извършват дистанционно търсене и запазване на  

различни помещения с цел провеждане на мероприятия в обхвата на кодове от 

раздел J63 и по-специфично - J 63.12 - Web-Портали или 

J 63.99 Други информационни услуги и следователно отговаря ли подобна система 

на условията за кандидатстване за финансова 

подкрепа.  

 

С уважение, 

 

Явор Гочев 

 

Отговор №189 

Здравейте, 

Да, попада. Кодовете по КИД подлежат на тълкуване, и е най-добре Вие да 

определите кой точно от двата кода е по-подходящ, но според мен и двата биха 

свършили работа. 

Поздрави 

 

Въпрос №190 

Здравейте, 

Интересува ме дали мога да участвам в проекта след като съм бил студент пети курс 

през учебната 2012-2013г. но ми предстои да защитя дипломната си работа и да 

получа диплома за магистър през месец октомври 2014. Не знам дали в периода на 

разработка на дипломната ми работа се водя студент (не получавам здравни 

осигуровки от университета). Уча Ландшафтна архитектура в ЛТУ. 

Запознах се с останалите условия. Проекта ми е изключително подходящ за тази 

програма и ще е наистина жалко ако не мога да кандидатствам. 

Поздрави, Стоян Начев 

 

Отговор №190 

Здравейте, 

Ако сте завършили семестриално през 2013г. сте допустим кандидат. Само трябва да 

представите уверение, че наистина тогава сте завършили. Документ за дата на 

защитата на дипломната работа също би бил от ползва. 

Поздрави 



Въпрос №191 

Здравейте отново,  

И отново поздрави за страхотната Ви отзивчивост ;). 

 

Имам следните въпроси: 

1. Относно "Собствено нефинансово участие", как трябва да го декларираме? Ако за 

дейността си вече сме закупили суровини и сме получили кас. бон за тях - то това 

достатъчно ли е за удостоверяване? Ако е необходима и фактура, то тя трябва 

задължително да е издадена на физическото лице(по условие лицето все още няма 

фирма) или може да е издадена на друга фирма? Има ли период, в който е 

необходимо да са били закупени стоките, за да бъдат признати като "Собствено 

нефинансово участие"? 

 

2. Относно "Финансиране извън проект ТЕХНОСТАРТ" . В процеса на работа 

планирам да имам други разходи, които няма да финансирам със средства от 

проекта. В такъв случай, в тази графа примерно съм определил сума от 10 000 лв и 

съответно тяхното използване(харчене) трябва да го описвам в IХ. График за 

усвояване като "С – собствен финансов принос"? Когато извършвам разходи с тези 

средства трябва ли и за тях да представям/отчитам фактури пред комисията следяща 

изпълнението на проекта? 

 

3. Относно " Планирани работни места". Тъй като няма да наемам други лица и ще 

работя само аз във фирмата(и сам войнът е войн), то тук трябва да въведа "1" или 

"0"?  

 

4. Ако кандидатстваме за безвъзмездно финансиране от 20 000 лв и съответно 

собствено фин. участие от 2 000 лв, то след одобряване на проекта ни каква е 

процедурата относно 2 000 лв собствено фин. участие? Ще трябва да внесем тази 

сума(2 000лв) в определена сметка и след това ще разполагаме с общо 22 000 лв 

или ? 

 

Благодаря! Весел ден, Ивайло 

 

 

Отговор №191 

Здравейте, 

1 - Трябва и фактура. Ако активите са на трета фирма, то трябва да се 

префактурират на физическото лице. Няма значение кога са придобити активите.  

2 - Не са необходими отчетни документи за тях, но е хубаво да ги опишете в бизнес 

плана за да придобият експертите по-добра представа. 

3 - 1 

4 - Да. При сключването на договора за безвъзмедна помощ, трябва да откриете 

сметка, в която внасяте собственото финансиране от 10% и след като ги внесете по 

сметката се превежда и цялото финансиране от 20 000лв.  

Поздрави 

 

Въпрос №192 

Zdraveite,  

Predvaritelno se izvinqvam za latinicata, no pisha ot raboten komputur v chujbina.  

 

Imam edin vupros koito me pritesnqva. Napisah svoq biznes plan i vsichki dokumenti sa 

populneni, NO...iskam da proverq dali edna formalnost nqma oshte na purvi etap da mi 

kostva uchastieto. 

 

Zavurshih July 2013 vuv Velikobritania s First Class Honours (Pulen otlichen), i diplomata 

e dadena za prevod i legalizaciq otpredi poveche ot mesec (legalizirano kopie), no nqma 

izgledi da bude prevedena predi krainiqt srok. Prichinata za tova e nashata burokratichna 



i mudna sistema, i po-tochno fakta che komisiqta ot ministerstvoto na obrazovanieto se 

subira samo vednuj na dva meseca i proverqva opredelen broi diplomi.. 

 

Vuprosut mi e ima li smisul pri tezi obstoqtelstva da podavam dokumentite i proekta? 

Ima li neshto koeto moga da napravq, zashtoto mnogo iskam predlojenieto mi da bude 

razgledano, no ne iskam situaciqta da mi izigrae losha shega i proekta da bude othvurlen 

tochno poradi tazi nelepa prichina. 

 

Blagodarq vi mnogo za informaciqta. 

 

Pozdravi,  

Kristina 

 

Отговор №192 

Здравейте, 

Дори и да не бъде преведена в срок дипломата подайте документи(като представите 

оригиналната диплома на английски), защото след това ще има и срок за 

отстраняване на несъответствия. Трябва да го обсъдим в екипа, но може и да няма 

проблем ако е на английски. 

Поздрави  

 

Въпрос №193 

Здравейте, 

Имам два въпроса относно проекта ТехноСтарт.  

 

Има ли конкретни срокове за провеждането на етапите след подаване на 

документите? Ако няма, можете ли да ми кажете приблизително колко време ще 

отнеме преглеждането на проектите, оценяването им, защитата им и останалите 

периоди преди получаване на самото финансиране? 

 

Също така, ако изпратя документацията през електронната поща в .pdf формат, 

подписаните документи сканирани ли трябва да бъдат? Нужно ли е да пиша "Вярно с 

оригинала" на документите преди да бъдат сканирани? 

Благодаря за вниманието,  

Николай Мирев 

 

Отговор №193 

Здравейте, 

Няма конкретни дати, защото не сме сигурни колко кандидатури ще има и колко 

време ще отнеме административната работа по тях. При всички положения до 

декември месец трябва да са сключени договорите с победителите и безвъзмедното 

финансиране да е преведено по сметките.  

Хубаво е да са сканирани, но може и да ги снимате с по-хубава камера(отново в 

pdf). Няма нужда да го пишете. 

Поздрави 

 

Въпрос №194 

Здравейте,  

В момента съм в процес на подготвяне на документите за кандидатстване по проекта 

Техностарт. Тъй като съм завършила в чужбина, имам легализиран и преведен 

документ на моята диплома. В оперативното ръководство пише, че трябва да се 

представи копие. Трябва ли това копие да е нотариално заверено? 

 

Благодаря! Поздрави, Велина Христова 



Отговор №194 

Здравейте, Не. Просто ксерокопие, или ако подавате по електронната поща да 

сканирате дипломата. 

Поздрави 

Въпрос №195 

Здравейте, 

 

Обръщам се към вас с още няколко въпроса: 

1. Може ли да добавим приложения към бизнес плана – анализ на пазара с 

пазарни данни и актуални оферти за необходимите консумативи и услуги, 

за да докажем реалистичност на посочените разходи? 

2. Има ли ограничение на собственото финансиране извън проект Техностарт 

(извън 10% те процента собствено участие)? 

3. Налични машини, оборудване, обзавеждане и транспортни средства 

включват ли се в собствени начални нефинансови средства, извън проекта? 

И необходими ли са документи за оценка на наличното оборудване? 

Пример: Имаме две бюра, закупени 2005г и един автомобил, закупен 2002г 

и оценяваме бюрата на 100лв, автомобилът на 4000лв? 

 

Поздрави,Полимира 

 

Отговор №195 

Здравейте, 

1 - Може да добавите подобна информация, но нека е в рамките на бизнес плана. 

Може да я добавите в Общото описание на идеята или в Производство и Прогнозни 

продажби 

2 - Няма ограничения 

3 - Трябва документ доказващ стойността. Ако нямате фактури (което е доста 

вероятно), трябва да се обърнете към Камарата на независимите оценители в 

България, те извършват официални оценки. 

 

Въпрос №196 

Здравейте и благодаря за бързите отговори! 

Относно остойностяването на стари мебели, компютри и т.н., за които със сигурност 

нямаме документ може ли просто да не посочваме стойност, защто предполагам, че 

процедурата по официални оценки отнемат доста време и може да изпуснем крайния 

срок?  

 

Поздрави, 

Полимира 

 

Отговор№196 

Ако тези активи ще са част от задължителното собствено участие от 10% трябва да 

представите документи за стойността. Ако ще са просто към собствено финансиране, 

вече като регистрирате фирмата си е Ваша работа как точно ще ги отчетете като 

собственост на фирмата. Все пак е хубаво да ги опишете (дори като приблизителна 

стойност) за да се види това от оценяващите експерти. 

Поздрави  

 

Въпрос №197 

Здравейте, искам да попитам нещо, свързано с Техностарт. 

1) Регистрирани сме като ООД 

2) Искаме да се занимаваме с производството на зелена енергия 



Покриваме ли изискванията за кандидатстване? Питам, тъй като видях, че се изисква 

ЕООД, и дали ООД и дейността обезмислят кандидатстването.  

Благодаря. Теодор Димитров 

 

Отговор №197 

Здравейте, 

Конкурсът е насочен към физически лица, които нямат регистирана фирма. Така че 

по този критерий не бихте били допустим кандидат. 

Иначе производството на зелена енергия вероятно ще е допустимо, зависи от 

конкретната идея. 

Поздрави 

 

02.09.2014 г. 

 

Въпрос №198 

Здравейте, 

Бих желал да участвам в програмата, но вече имам регистрирана фирма на мое име. 

В случая обаче, тя не е имала никога дейност и не е активирана / действаща - само 

е вписана в агенцията по вписвания. има ли някаква възможност при тези 

обстоятелства да не бъде пречка за кандидатурата ми, и ако представлява проблем 

бихте ли могли да ме насочите към друга оперативна програма, която няma такова 

изискване?  

 

Благодаря ви.  

krasimir hristov 

 

Отговор №198 

Здравейте, 

Единият вариант е да заличите фирмата, но в България тази процедура отнема доста 

време, така че реално другият Ви вариант е да я прехвърлите на някой.  

Като цяло в момента сме на границата между два програмни периода и всички 

програми са в процес на стартиране, но дори и да не е така оперативните програми 

от ЕС са предимно за вече функциониращи фирми.  

Поздрави  

 

Въпрос №199 

Добър ден. Имам няколко въпроса относно проекта. След моето завършване ме 

назначиха по едно програма в община и се водя към администрацията. Но в 

действителност моята работа е поддръжката на сайта и компютърните системи в 

самата община. А по закон аз нямам право да участвам в ЕТ, ООД, ЕООД и т.н.  

1. Възможно ли е да подам документите и ако евентуално ме одобрят тогава да 

напусна и да създам фирмата. Или още при одобрението на бизнес плана трябва да 

се регистрира? 

2. Само участието във фирмата ние ли го определя ме или има минимален праг на 

цената. Защото аз мисля моето само участие да е до 400 лева? 

3. Съответно и това ли трябва да е първоначалния капитал на фирмата при 

регистрирането и (400 лв.)? 

Благодаря предварително. 

С уважение, 

Марин Пешев 

 



Отговор №199 

Здравейте, 

1 - От страна на проекта Техностарт няма подобно изискване. Единствената връзка 

между това къде работи кандидата е дейността на фирмата, в която работи и 

подаденият бизнес план да не са сходни дейности и да няма наличие на свързани 

лица. Т.е. откриването на фирма е по-скоро проблем на мястото където работите. 

Въпреки това имайте предвид, че едно евентуално напускане по всяка вероятност е 

с 1 месечно предизвестие, а регистрирането на фирма трябва да стане в най-кратки 

срокове след одобрението на кандидата. 

2 - Собственото финанрисане е минимум 10% от безвъзмездната помощ. Ако 

подадете бизнес план за 20 000лв, то минималното собствено финансиране е 

2000лв.  

3 - Не. Вие си решавате колко да е капитала. 

 

Въпрос №200 

Здравейте. 

Казвам се Любомир Петков, на 25 години съм. Занимавам се с разработка на софтуер 

от около 5 години. Имам бизнес идея, която разработвам в момента. Участник съм и 

в първата група на Start It Smart | Pre Accelerator за предприемачество. 

Студент съм в СУ София, но положението ми е малко особено. Стигнах до последната 

4-та година, но оставих ученето преди 2 години. В този случай имам ли право да 

участвам в програмата на ТехноСтарт ? Ако не какво трябва да се направи, за да 

получа това право (ако изобщо е възможно)? 

Благодаря Ви предварително! 

Поздрави,  

Любо. 

 

Отговор №200 

Здравейте, 

Зависи какво разбирате под "оставих ученето". Ако сте с прекъснати студентски 

права, няма да сте допустим кандидат. В такъв случай единственото, което може да 

направите е да си подновите студентските права. 

Ако случаят не е такъв моля за разяснение. 

 

Въпрос №201 

Здравейте! Много Ви благодаря за бързия отговор! Имам още два въпроса във връзка 

с попълването на бизнес плана: 

1. Бизнес идеята ми е свързана с производство. Материалите, които са необходими 

за производството къде трябва да се впишат - в раздела "Разходи за първоначално 

закупуване на материали и консумативи" или в друг раздел и кой е той? 

2. Може ли да сключа договор за наем на имот / за около 20 лева месечно/ с 

роднина по права линия. Нотариално заверен ли трябва да е този договор. В този 
имот ще се разположат машините за производство. 

Интересувам се от такъв договор, тъй като от юрист разбрах, че при предоставянето 

на имота за безвъзмездно ползване, процедурата по съставянето на договора е по - 
сложна.  

К.Велчева 

Отговор №201 

Здравейте, 

1 - Да, разходите за материали трябва да спаднат в "Разходи за първоначално 

закупуване на материали и консумативи".  



2 - Не, ще възникне конфликт на интереси.  

Въпрос №202 

Разходи за придобиване на ДМА - до 10% от помощта  

Разходи за ток, вода, наем.. - до 15% 

Разходи за материали - до 5% 

Консултантски услуги - до 5% 

Общо се получават до 35 % от размера на отпусната помощ, това означава ли, че 

останалата част от сумата мога да използвам за закупуване на артикулите, които 

мисля да продавам през онлайн платформата..  

 

Galin Elezov 

 

Отговор №202 

Здравейте, 

Първо, няма ограничение за разходите за придобиване на ДМА.  

Не може да използвате безвъзмездната помощ за закупуване на артикули, защото 

това би спаднало към търговия, а целта на проекта е разходите да се използват за 

разработването на иновативния продукт.  

Поздрави 

 

 

Въпрос №203 

Здравейте,  

бих искала да попитам: 

помещението, което предвиждам да ползвам под наем е на баща ми. 

Въпреки това, трябва да плащам наем. 

този разход ще се приеме ли, при положение, че той ми издаде необходимите 

документ? 

 

Поздрави, 

Снежина 

 

Отговор №203 

Здравейте, 

Не. В случая очевидно има свързаност и конфликт на интереси и няма как този 

разход да се признае. 

Поздрави 

 

Въпрос №204 

Уважами госпожи и господа,  

Аз съм студенстка и имам силно желание да се включа в настоящия конкурс. Имам 

проектна идея за разработването на целодневна детска градина, но имам 

притеснения, че не е съотносимо с целите на Вашата програма.  

В тази връзка бих искала да помоля за повече информация. 

Сърдечни поздрави 

Диляна Георгиева 

 

Отговор №204 

Здравейте,Проект Техностарт е насочен предимно към разработка на иновативни 

продукти. Така посочено подобна услуга по всяка вероятност няма да влиза в 

допустимите дейности. Въпреки това Ви съветвам да разгледате подробно 

разписаните дейности по КИД 2008 и да видите дали не може да причислите идеята 

си към някой от допустимите сектори. 

 

Поздрави 

 



 

03.09.2014 г. 

 

Въпрос №205 

Здравейте! 

Имам няколко въпроса свързани с изготвянето на бизнес плана. 

1.Мога ли в т. VI . 3 а от Бизнес плана да напиша само името на държавата, от която 

смятам да купувам материалите и суровините Проблем ли ще бъде, ако по време на 

реализацията намеря суровини от друго място и на друга /по-ниска/ цена. 

2. Предвиждам разработката и производството на продукт, за който не е необходимо 

специално помещение. Производството може да става и при домашни условия с 

помощта на машина, голяма колкото малък хладилник и още една с по - малки 

размери. Живея в апартамент, който е собственост на родителите ми /там е и 

постоянния ми адрес/. На този адрес ще бъде и седалището на фирмата ми. 

Планирам за административната и производствената част на фирмата да ползвам 
една от стаите в апартамента. Въпросите ми са следните: 

-  По какъв начин да отбележа това в бизнес плана относно помещението 

-  Какви документи трябва да представя, за да бъде отчетено, че имам подходящо 
мещение 

- Мога ли да посоча в този случай като нефинасово участие офис мебелите, с които 

ще е оборудвана стаята, както и компютъра и периферната техника към него, които 
ще са необходими за административната дейнсот на фирмата.  

3.Сумата за необходимите суровини и материали за производството /първоначалната 

доставка за стартиране на дейността/ в т.4 от графика за усвояване ли трябва да 

бъде посочена и това означава ли, че тя не трябва да надхвърля 5% от общия 

размер на финансиране.  

Daniel Todorov 

Отговор №205 

Здравейте, 

1 - Може. Няма проблеми. Имате право да промените бизнес плана стига да е в 

рамките на нормалното и да не изменя коренно идеята. 

2 - Просто го опишете. Може да го посочите като собствено помещение.  

- Ако може да приложите документ за собственост на родителите това ще е 

достатъчно. По принцип оптималния вариант би бил договор за безвъзмездно 

ползване, но и по-простия вариант ще свърши работа. 

- Можете, но трябва да докажете тяхната стойност с фактури. Ако нямате фактури 

единствения Ви вариант е да се извърши оценка от Камарата на независимите 

експерти в България. 

3 - Да и да 

Поздрави 

 

Въпрос №206 

Здравейте ,  

Имам идея за проект , който се състои в откриването на ЕТ/ЕООД фирма с основна 

дейност развитие и разработка на софтуер ,която да развивам и разширявам с 



времето. Основната идея с която смятам да кандидатствам е направата на софтуер, 

който би намерил добър пазар в различни частни и държавни институции . 

Има няколко неща които не ми останаха ясни : 

1. Завърших семестриално ТУ София тази година(бил съм студент през учебната 

2013/2014), но този месец ми предстои ликвидационна сесия (все още се водя 

незавършил студент, не съм абсолвент ) - мога ли да участвам? 

2. Завършвам спецялност Компютърни Системи и Технологии със знания по 

програмиране - ако лично аз създавам (програмирам) софтуера на пълен работен 

ден как да опиша това при подаването на документи ( като собствен нефинансов 

принос , собствен финансов принос в който един вид сам си плащам отделеният 

работен ден , и мога ли да го декларирам като нужда от финансова помощ 

(заплата)за мен самия след като по цял ден ще програмирам и съответно нямам 

друга работа която да ми носи приход) 

 

Това е за сега от мен , благодаря предварително ! 

 

Hrisimir Dakov 

 

Отговор №206 

Здравейте, 

1 - Да. Просто трябва да представите уверение кога сте завършил семестриално или 

че още сте студент(и двата случая са допустими) 

2 - Просто го опишете като текст, не е нужно да слагате ценово изражения на 

собствения вложен труд. Заплатите не са допустим разход и не може да ползвате 

финансовата помощ за да си плащате заплата. 

Поздрави 

 

Въпрос №207 

Здравейте,  

първо искам да ви поздравя за чудесната инициатива и проекта, чрез който давате 

шанс на млади хора да реализират своите бизнес идеи. 

Имам няколко въпроса относно изготвянето на документацията и самия бизнес план: 

 

-По какъв начин трябва да са попълнени документите, на ръка или машинопис? 

Забелязвам, че в бизнес планът има места, където трябва да маркирам отговор. 

 

-В категория VI. Ресурси, подточка 1. трябва да впиша недвижим имот, който 

предоставям за целта на бизнесплана или планирам да наема. Въпросът ми е дали 

бих могъл да използвам ипотекиран недвижим имот с оставащ срок на ипотеката 5 

години. 

 

-Основата на моят бизнес план е консултантски услуги, свързани с въвеждане и 

експлоатация на определен софтуер в рамките на дребни и средни предприятия, 

както и държавния сектор. Допуска ли се темата за участие, според посочените 

възможни категории? 

 

Благодаря предварително! 

Aleksandar Karastoyanov 

Отговор №207 

Здравейте, 

1- Няма конкретно изискване, но силно препоръчително е да е машинописно, защото 

със сигурност няма да има проблеми с разчитането. Отговорите за маркиране се 



маркират като натиснете два пъти с ляво копче върху желания отговор и след това 

изберете на default value - Checked или съответния еквивалент на български. 

2 - Може да използвате какъвто искате недвижим имот. Ако питате дали може да 

изплащате ипотеката с финансирането - не. 

3 - Консултантските услуги по принцип не влизат в допустимите дейности по 

проекта. Но проекти в сферата на ИТ са допустими. Така че зависи какво точно 

представлява идеята Ви. Така описано не мога да дам по конкретен отговор. 

Поздрави 

 

Въпрос №208 

Здравейте, 

Имам страхотна бизнес идея за иновативен продукт, който включва хардуер и уеб-

платформа. За да успея да реалзирам проекта ще имам нужда от професионална 

помощ. Направил съм предварителни запитвания към няколко специализирани 

фирми от бранша, които могат да разработят необходимото устройство и платформа. 

Офертите, които са ми дали са на стойност между 13 000лв. и 17 000лв. 

Първоначалните разходи, които бих извършил са за регистрация на фирма и 

плащане на въпросната поръчка към специализираната фирма. Останалата част от 

сумата ще използвам за маркетингови цели и разпространение на продукта.  

Въпросът ми е, гореописаната разбивка на разходите допустима ли е според 

изискванията на програмата? 

Благодаря предварително за предоставената информация! 

Поздрави, Владимир 

 

Отговор №208 

Здравейте, 

Да. Така описани би трябвало да спаднат към разходи за услуги в т.5  

Поздрави 

 

Въпрос №209 

Здравейте, 

Интересувам се от проекта 'техностарт' и по-конкретно създаването на 

информационен уеб-портал за съвети в земеделието, тъй като имам завършено 

агрономическо образование. Според дефинициите на КИД 2008 е възможно 

финансирането по тези кодове, но малко или много дейността се развива и в насока 

консултантска дейност и търговия, които са структурирани в други области, които не 

са част от финансираните кодове по КИД. Интересува ме дали съпътстващите 

дейности пречат на финансирането на основната дейност и приемат ли се разходите 

за валидни ако персоналът или консултантите на фирмата получават 

възнагражденията си от средства отпуснати по проекта.  

Освен това ме интересува дали има други варианти за консултация по този и други 

проекти и къде мога да получа повече помощ за разясняване на подобни казуси на 

място. 

Благодаря предварително.  

Стойо Тинков 

 

Отговор №209 

Здравейте, 

Да, уеб портал би бил допустим. Кодовете по КИД подлежат на тълкуване, така че 

няма проблеми ако представите идеята като разработка на уеб портал.  

Разходите за заплати по проекта не са допустими. 

Нямаме право да консултираме участници на място, а и нямаме капацитета да го 

правим, защото имаме доста запитвания. Но сме на разположение да отговорим на 

всякакви въпроси свързани с проекта.  

 

 



 

 

Въпрос №210 

Здравейте, 

В предишното ми писмо Ви писах за идея, целяща закупуване на апаратура, с цел 

диагностични изследвания(код М72). 

Искам да се допитам пак, във връзка с писмото ми от 31.08.  

' В рамките на проекта възнамерявам да закупя апарати за диагностичен преглед и 

изследване на моментното състояние на организма. 

Изследванията ще се провеждат на едно място, веднага след използване на друг тип 

продукти.Тези продукти са високо-технологични медицински изделия за въздействие 

върху здравословното състояние на организма. 

Мой консултант ми пише, че 'Научноизследователска и развойна дейност', в 

контекста на кандидатстване по този проект означава, че не мога да закупя 

оборудване, с което да предоставям услуги. Това не е НРД според него, а по-скоро- 

да създам уреди, или да купя машини(иновативни продукти в областта на научните 

разработки), с които да създам други уреди, най-просто казано. Въпреки това, след 

повторна справка с КИД- с .287-288 се вижда, че могат да се правят подобни 

изследвания(със закупена от мен апаратура). Мога ли да участвам в проекта 

съгласно тази моя идея, искам да питам отново? 

И вторият ми въпрос е - несвързан съм с лица по смисъла на § 1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон, но възнамерявам да поддържам връзка с 

компаниите, от които ще закупя апаратурата за изследванията, като контактите ми 

впоследствие с тях, ще бъдат да преминавам някакво периодично обучение за 

експлоатация с тази апаратура и възможностите, които тя дава. Възнамерявам да го 

опиша, като разходи за обучения в бизнес-плана, въпреки че хяма такава графа. 

Имам ли право на такива разходи и нарушавам ли § 1 от допълнителните 

разпоредби, ако поддържам такива контакти с оторизираните търговци, на по-късен 

етап.  

 

Encho Bonev 

 

Отговор №210 

Здравейте, 

Разходите за закупуване на оборудване са допустими. След като дейността Ви ще е 

свързана с НИРД няма никакви проблеми да кандидатствате и да закупите 

въпросното оборудване, след като то е пряко свързано с дейността. 

Погледнете допълнителната разпоредба на ТЗ за свързаните лица. Ако не сте 

роднини, или не работите във въпросните фирми няма как да сте свързани лица. 

Това са си напълно нормални взаимоотношения между фирми на пазара, няма 

проблем да закупувате оборудване и да имате взаимоотношения с тях. Но имайте 

предвид, че разходите за обучения не са допустими по проекта и ако ги впишете в 

бизнес плана ще трябва да са от допълнително собствено финансиране.  

 

Въпрос №211 

Здравейте, днес се поинтересувах как седят нещата със студентските ми права. 

Изтекли са и трябва да ги подновя. Попринцип се води, че съм завършил 

семестриално - остават ми няколко изпита за взимане. Казаха ми, че подновяването 

на студентските права може да трае от 1 до 3 седмици. Ще има ли проблем ако 

кандидатствам в програмата на техностарт до 15-ти септември, а получа 

студентските си права седмица или 2 по-късно?  

Поздрави, Любо. 

 

Отговор №211 

Здравейте, 



Най-добре подайте кандидатура, защото след крайния срок 15 ще имате време да 

предоставите липсващи документи и да отстраните нередности. Т.е. не е фатално, и 

реално ще имате повече време да Ви се подновят правата. 

Въпрос №212 

Здравейте, 

в сайта на Министерство на Икономиката пише: 

Конкурсната документация се подава по един от следните начини: 

1. Лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на 

икономиката и енергетиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, 

ул. "Славянска" №8.  

2. По пощата на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8 – Министерство на 

икономиката и енергетиката.  

3. По електронна поща, изпратени в "pdf" формат на е-mail на адрес: e-

docs@mee.government.bg, че кандидатстващите проекти могат да  

Искам да подам документите по ел. поща, но как да бъда сигурна, че са получени? 

Да дублирам ли подаването и на хартия? 

По нагоре в същия текст е посочено "Уверение от ВУЗ (оригинал)" - как по ел поща 

да подам оригинален документ, като той ще е сканиран, а не оригинал? 

Благодаря 

 

Ralitsa Doychinova  

 

Отговор №212 

Здравейте, 

След като получим кандидатурата, в срок от 1-2 дена изпращаме обратен мейл с 

входящия номер на получената кандидатура до всеки участник. Ако поради някаква 

причина не получите входящият си номер може да ни пишете.  

Тук не е много ясно написано, защото става въпрос за оригинал при изпращането по 

старомодната поща. Сканирайте го или го снимайте. Оригинала реално ще потрябва 

чак при сключването на договора.  

 

Въпрос №213 

Здравейте, 

Благодаря за напомнянето за крайния срок на приема на документи! 

Имам нужда да ми отговорите на следните въпроси: 

1. Приложение 4 на страница 13 е дадена таблица за специфициране на  

разходите. Неяснотата за мен идва от това, че не знам ДДС стойността да  

бъде ли включена към безвъзмездната финансова помощ или не. Как се  

процедира, на кого се възстановява тази ДДС стойност? 

Аз ви прилагам файл, с точното задване на С, БП и ДДС, за да ме  

ориентирате как да сметна общата сума, която желая да ми бъде отпусната  

като безвъзмездна? 

2. Може ли да определите точно кой разходи са преки и кой непреки,  

примерно счетоводните разходи, разработката на електронна страница?  

Заплати? Хостинг? 

 

Благодаря Ви! Поздрави --  

Елена Иванова, 

 

Отговор №213 

Здравейте Елена, съгласно условията на проекта, ДДС е допустим разход, ако Вие не 

смятате да регистрирате фирмата си по ДДС. В този случай всички ваши покупки, в 

който е начислен ДДС са за сметка на проекта. В графика по т.IX трябва сборът от 

БП + ДДС = 20 000 лв. Затова предвидете кои от разходите ще Ви бъдат с ДДС, за да 
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си ги разделите в колоните на нето сума и ДДС. За разходите за които смятате, че 

няма да има начислено ддс напишете сума само в колона БП. 

Ако смятате да регистрирате фирмата си по ДДС, тогава ДДС е недопустим разход по 

проекта и тези 20 000лв които ни искате ще бъдат само нето сумите на вашите 

покупки. Тогава може да попълните само колона БП. 

Преките разходи са тези който оказват пряко влияние върху себестойността на 

произведеният продукт или услуга - например вложените материали, заплати, 

амартизация. Непреките разоди са тези, които с а нужни за дейността Ви, но не 

оказват пряко влияние и не формират себестойността на продукта, например 

счетоводните раходи. Затова във Вашия конкретен случаи трябва да прецените кои 

са Вашите преки и непреки разходи. 

Поздрави и успех 

 

Въпрос №214 

Здравейте! 

Бихте ли ми отговорили на следните въпроси: 

1. Разходът за застраховка на придобитите ДМА допустим разход ли е и ако е 

допустим, в коя точка от графика за усвояване на помощта, трябва да бъде 

отнесен . 

2. Сумата за финансиране извън проекта / собствените налични финансови 

средства по т.III. 2 буква "а/ също ли трябва да се внася по ЕСКРОУ сметката 

и за разходването й също ли трябва одобрение. 

Предварително благодаря! Ралица 

 

Отговор №214 

Здравейте Ралица, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

1.Разходът за застраховка на придобитите ДМА не е допустим разход по проекта. 

2.Собствените налични финансови средства по т.III. 2 буква "а, т.е. тези извън 

задължителните 10% от безвъзмездната помощ не трябва да се внасят по ЕСКРОУ 

сметката. 

Поздрави и успех! 

 

Въпрос №215 

Здравейте, 

Въпросите ми засягат основно попълването на формата за Бизнес плана. Те са 

следните:  

1. В полето b) необходим капитал за реализация на бизнеса от II. Общи 

данни за бизнеса общата сума ли трябва да се пише, т.е. отпуснатите 20 000 + 
10% собствено участие, което прави 22 000лв? 

2. Има ли минимален брой работни места, които трябва да се открият и 
задължителни длъжности, които трябва да се заемат? 

3. Има ли изискване с какъв трудов договор могат да се наемат работници - трудов 

или граждански? С други думи има ли пречка служителите да се наемат на 

граждански договор? 

4. В полето Стойност от b) Необходими земя и сгради (VI. Ресурси) сумата за 
наем за 1 месец ли трябва да се попълни или общо за целия период на договора? 



5. В случай, че не бъдат одобрени всички точки за финансиране (например аз 

смятам, че за реализиране на моят проект са необходими 20 000 лв + моите 10%, но 

одобрени са за 18 000лв.) може ли все пак проектът да бъде спечелен и да получа 
финансиране за например 18 000? 

6. Във връзка с горния въпрос, ако получа финансиране за например 10 000лв това 

как се отрази на процентите касаещи моето участие (10%); разходите на наем, ток, 

вода (15%); първоначални консумативи (5%)? Означава ли, че ако проектът ми бъде 

финансиран с например 10 000, то разходите ми за наем, ток, вода не може да са 

повече от 1500лв за периода на договора (1 година)? 

 
Благодаря за отделеното време! 

Поздрави,  
Вили Кънева 

Отговор №215 

Здравейте, 

1 - Да. Тук би влезнало и собствено финансиране извън проекта ако предвиждате 

такова.  

2 - Няма минимален брой. Може Вие да сте единствения работещ във фирмата. 

Единствено Вие трябва да сте управител на фирмата. 

3 - Няма такова изискване. Но имайте предвид, че разходите за работни заплати не 

са допустими по проекта. 

4 - За целия период на договора. 

5 - Единственият вариант да не бъда одобрена някоя точка за финансиране е ако сте 

посочили недопустим разход, като след 15 ще имате време да отстраните такова 

несъотвествие(ние ще Ви пишем при налично такова). Ако все пак поради някаква 

причина не бъде одобрена дадена точка за финансиране тя просто няма да бъде 

финансирана и ще стане както сте посочили и да кажем ще бъдат отпуснати 18 

000лв вместо 20 000лв 

6 - Да. Процентните ограничения се фиксират спрямо отпуснатото безвъзмездно 

финансиране. 

 

Въпрос №216 

Здравейте, 

нужно ли е да предоставям свидетелство за съдимост при подаване на 

документите за Техностарт? Никъде в списъка със задължителните документи не 

сте опоменали, че трябва да предоставя свидетелство за съдимост, но 

прочетох, че има изискване кандидатите да не са съдени. След като има 

такова изискване логиката ме доведе до въпроса трябва ли да доказвам, че не 

съм съден със съответния документ? 

Boris Glushkov   

 

 

Отговор №216 

Здравейте, 

на етап кандидатстване не трябва да представяте свидетелство за съдимост, само 

декларирате това обстоятелство. 

 

Поздрави и успех! 

 

Въпрос №217 

Здравейте, 

нужно ли е да предоставям свидетелство за съдимост при подаване на 

документите за Техностарт? Никъде в списъка със задължителните документи не 



сте опоменали, че трябва да предоставя свидетелство за съдимост, но 

прочетох, че има изискване кандидатите да не са съдени. След като има 

такова изискване логиката ме доведе до въпроса трябва ли да доказвам, че не 

съм съден със съответния документ? 

Boris Glushkov 

 

Отговор №217 

Здравейте, 

на етап кандидатстване не трябва да представяте свидетелство за съдимост, само 

декларирате това обстоятелство. 

 

Поздрави и успех! 

 

04.09.2014 г. 

 

Въпрос №218 

Здравейте,  

Имам желание да кандидатствам по програмата "Техностарт" със следния проект:  

Създаване на библиотека с насоченост литература за съвременни методи и практики 

в образованието, която ще функционира онлайн - потребителите ще избират 

заглавията от онлайн каталог и ще получават/връщат книгите с безплатна доставка. 

До колкото съм наясно, в България не функционира библиотека с такава услуга. 

Приходите ще се генерират чрез абонаментни карти, организиране на различни 

събития - семинари, дискусии, представяне на книги, включително от техните 

автори. Проектът включва създаването на сайт, който освен, че ще съдържа онлайн 

каталог, ще служи и за публикуване на новини и информация, свързани с нови 

книги в областта на съвременни методи и практики в образованието. 

Въпросът ми е дали тази дейност попада в обхвата на програмата, според мен това 

може да се включи в дейностите от Сектор J. 

Благодаря предварително, 

Катина Цолова 

 

Отговор №218 

Здравейте, 

да така описана идеята Ви може да се включи в раздел J 63 - "Информационни 

услуги" и ще сте допустима по проекта. Трябва само да посочите и кодът Ви по КИД-

2008 от сектор J в бизнес плана си. 

Поздрави и успех! 

 

Въпрос №219 

Здравейте, 

имам идея да създам регионална радиостанция. Финансира ли се такъв вид проект? 

И какво точно трябва да направя, за да кандидатствам? 

Спас Крайнин 

 

Отговор №219 

Здравейте Спас, 

така описана идеята Ви е твърде кратка като информация и не можем да преценим 

дали е подходяща или не. Цялата информация и условията за кандидатстване по 

проекта може да видите 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 
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Въпрос №220 

Идеята ми е да стартирам уебсайт за продажба на мобилни аксесоари, като 

клиентите сами ще могат да избират как да изглеждат те. За целта ми е необходима 

машина за обработка, която мисля да купя със част от средствата, но като 

разглеждам правилата ми се струва, че сектор J, към който би трябвало да спада 

идеята ми няма да бъде финансиран през тази кампания.. Ако може да ме насочите 

по-конкретно към кой раздел попадам ще съм ви благодарен.  

 

Galin Elezov 

 

Отговор №220 

Здравейте отново, 

обмислете добре идеята си и разгледайте кодовете на КИД-2008 (приложен като 

файл) за сектор J и по-точно на стр-270-273. Така ще прецените къде точно попада 

идеята Ви.  

 

Въпрос №221 

Здравейте,  

 

1. Относно "2. Машини, оборудване, обзавеждане и транспортни средства: 

a) Налични машини, оборудване, обзавеждане и транспортни средства:" 

Тук за описаните машини/оборудване трябва ли да приложим фактура или друг 

документ за закупуването им? Ако имаме машина, която сме изработили 

собственоръчно(на ст-ст 2000 лв), то как трябва да я опишем? 

 

2. За налични материали, които няма да използваме като собств. нефинансово 

участие, то за тях трябва ли да представяме документ за придобиване? 

 

Благодаря за отговорите! (дръжте се, вижда му се края на идиотските въпроси :) 

 

Поздрави, Ивайло 

 

Отговор №221 

Здравей, ето отговорите: 

1.Не е задължитлено да прилагате фактури или друг документ за закупуването на 

описаните машини/оборудване, но разбира се ако имате такива може да ги 

приложите към бизнес плана. 

2.Посочете само тези активи, за нефинансово участие, които ще използвате в 

бизнеса си. Те трябва задължително да се докажат с документ, но на етап сключване 

на договор ако бъдете одобрени като кандидати. 

Поздрави 

 

Въпрос №222 

Уважаеми Г-н/Г-жо, 

Интересувам се от допълнителна информация по регламента на проект "Техностарт". 

Темите, за които не откривам достатъчно информация са: 

1. В какъв срок се очаква да излязат резултатите за класиране на проектите след 

изтичането на крайния срок за подаване на документите (15-ти септември)? 

2. В какъв приблизителен срок ще бъдат проведени интервюта с одобрените 

кандидати? 

3. Против регламента ли е лицето, което кандидатства, да бъде регистрирано като 

безработен пред Агенция по заетостта? 



4. Допустимо ли при одобрен проект и успешно регистриране на фирма на 

територията на страната, одобрения кандидат да пребивава в друга държава-членка 

на ЕС за период от няколко седмици? Благодаря Ви за съдействието. 

 

Успешен ден, Мартин Георгиев 

 

Отговор №222 

Здравейте, 

ето и отговорите на поставените от Вас въпроси: 

1.Около 1 - 1,5 месец . т.е. до края на м.Октомври, зависи от броя на подадените 

кандидатури. 

2.Интервютата ще се проведат в рамките на две седмици по график, за който 

кандидатите ще се уведомят писмено и който ще се публикува на интернет 

страницата на МИЕ. 

3.Нямаме изрична забрана за това обстоятелство. Лицето може да кандидатства дори 

и да е регистриран като безработен, стига да отговаря на всички други изисквания 

за допустими кандидати съгласно т.4 от Оперативното ръководство по проекта. 

4.Да допустимо е, няма проблем, ако това не пречи на плановете за развитието на 

бизнеса и графика му за усвояване на средствата съгласно Бизнес плана. 

Поздрави и успех! 

 

Въпрос №223 

Имам желание да кандидатствам по проект "Техностарт - насърчаване на 

иновационната активност на младите хора в България" 

За кои мога да получа финансиране ? 

 

- производство на химикалки от рециклирана хартия ; 

- проектиране и изграждане на вертикални градини ; 

- програмен продукт за озеленяване - норми и анализи за калкулиране на единични 

цени. 

 

Поздрави : Виолета Вълчева 

 

Отговор №223 

Здравеете,  

проектът “Техностарт” 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: 

Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“ (стр.116-210 от КИД-2008), с 

изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не 

се прилага; 

Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения” - само кодове на икономическа дейност от: 

-раздел J58 - “Издателска дейност” (стр.262-264 от КИД-2008); 

-раздел J61 - “Далекосъобщения””(стр.268-270 от КИД-2008);; 

-раздел J62 -“Дейности в областта на информационните технологии”(стр.270-271 от 

КИД-2008); 

-раздел J63 - “Информационни услуги” (стр.271-273 от КИД-2008). 

Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на 

икономическа дейност от: 

-раздел М72 - „Научноизследователска и развойна дейност ” (стр.287-288 от КИД-

2008). 

Разгледайте КИД-2008 и преценете. От така накратко описаните от Вас варианти са 

допустими първата (производство на химикалки.....) и третата (програмен 

продукт....). 

 



Въпрос №224 

Здравейте отново! 

Разглеждал съм сайта и това, което ми изпратихте. Идеята ми е да създам 

регионална радиостанция, където няма подобен вид медия. С нея искам да 

информирам хората от региона: ноини, публицистика, създаване на предавания и 

авторски продукт. Дали мога да кандидатствам в сектор Сектор J - "Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти ... и ако да в кой раздел... 

"Далекосъобщения" или "Информационни услуги"?  

 

Благодаря ви! 

Спас Крайнин 

 

Отговор №224 

Здравейте, 

За да бъде финансирана идеята Ви за създаване на регионална радиостанция следва 

да съответства на някои от допустимите сектор J " 61 "Далекосъобщения" или " 62" 

Дейности в областта на информационните технологии" или 63 "Информационни 

услуги". Предлагаме ви да проверите в Класификация на икономическите дейности 

КИД 2008-стр. 267-273 и да получите специализирана консултация и за възможни 

алтернативни решения . 

Личното ми мнение ,е че така формулирана идеята попада в сектор 60 Радио и 

телевизионна дейност ,който е недопустим в този проект. 

 

Въпрос №225 

Уважаеми Дами и Господа, 

Имам следният въпрос във връзка с Техностарт. 

Идеята ми е следната, но не мога да преценя дали ще се класифицира според: 

"Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; Далекосъобщения” - само кодове на икономическа дейност от: 

разделJ63 - “Информационни услуги (стр 271-273 от КИД-2008). 

 

"………………………………………………………… 

 

ПС: 

Имам магистърска степен по Електротехника взета през 2013. 

Има ли формат как трябва да е подготвен проекта и официален 

информационен портал? 

 

Благодаря предварително. 

 

Поздрави 

Лазар Матеев 

 

Отговор №225 

Здравейте, 

Идеята която представяте е интересна,но Ви трябва специализирана консултация за 

конкретното и формулиране, разработване и изготвяне на реалистичен бизнес-

проект. 

Междувременно Ви предлагаме да видите и Приложение №13 (Формуляр за оценка 

на бизнес план) от приложения пакет документи за кандидатстване,където са 

отразени критериите по които ще се оценяват представените проекти на 

кандидатите. 

Трябва да попълните Приложение №4 (Формуляр за бизнес план от кандидата) и 

изискваните 

документи за кандидатстване: 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%9613.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%9613.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%964.doc


Кандидатстването по проекта се осъществява чрез подаване на следните документи 

за участие: 

1. Заявление за участие (по образец) - Приложение 1  

2. Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) - Приложение 

2  

3. Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, Глава I от 

Оперативното ръководство (по образец) - Приложение 3  

4. Бизнес план (по образец) - Приложение 4  

5. За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал).  

6. За студенти, учещи в чужбина, документ удостоверяващ, че кандидата е 

студент в учебното заведение на страната (оригинал).  

7. За докторанти – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал).  

8. За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше 

образование (копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование 
(оригинал).   

ВАЖНО: При попълване на Бизнес плана (Приложение 4), кандидатите следва да 

опишат подбробно и много ясно бизнес идеята си. Бизнес плана ще се оценява по 
два критерия - жизнеспособност и иновативност на бизнеса. 

Цялата информация и условията за кандидатстване по проекта може да видите 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  

 

Успех! 

 

Въпрос №226 

Здравейте, 

Обръщам се към вас с още един въпрос J 

Необходимо ли е в Плана за приходи и разходи и Графика за усвояване на средстава 

по месеци да се посочват заплатите на управителите, като се има предвид, че 

управителите и собствениците на бъдещата фирма са едни и същи лица? 

Ако да, могат ли да се посочат заплати за назначение на 4 или 2 часов работен ден? 

 

Благодаря J 

Полимира 

 

 

Отговор №226 

Здравейте, 

Следва да имате предвид ,че разходите за труд не са допустим разход- 

Виж 4,2 Допустимост на разходите от Оперативното ръководство!  

Поздрави 

 

 

05.07.2014 г. 

 

Въпрос №227 

Здравейте,  

искам да попитам: 1. при описването на идеята колко подробно трябва да се опише 

методологията на изпълнение? или трябва да се посочат по-скоро целите и 

очакваните ефекти? 

Още нещо: 2. необходимо ли е посочването на конкретни програмни продукти, които 

ще се използват? 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%961.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%962.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%962.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%963.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%964.doc
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-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html


И последно: 3. граждански договор с т.нар. фрий лансър, който изпълнява 

конкретна задача запроекта, вклюва ли се в допустимите разходи? 

 

Благодаря! Снежина 

 

Отговор №227 

Здравейте Снежина, 

във връзка със зададените от Вас въпроси, даваме следните отговори: 

1.и 2. Колкото по-подробно и конкретно опишете бизнес идеята си, толкова по-

добре би било за оценяването и разбирането от страна на независимият външен 

оценител на бизнес плана Ви. Може и да цитирате конкретни програмни продукти, 

това зависи от вас. 

3.В допустимите разходи не се включват радходи за труд. Ако гражданският договор 

е сключен с физическо лице, този разход няма да ви се признае и той ще трябва да 

е за ваша сметка. 

Поздрави 

 

Въпрос №228 

Здравейте 

Казвам се Михаил Петков и първо искам да Ви поздравя за възможността , която 

предлагате чрез проекта "Техностарт". 

Поводът поради, който Ви пиша е изкарването ми на уверение от ВУЗ. Тъй като съм 

студент последна година , но поради ред причини не успях да се явя на обявената 

дата за дипломна работа , съм отчислен . От фронт офиса ми обясниха, че имам 

право на срок от 5 години , да защитя своята дипломна работа, но в уверението 

могат да посочат само причината ми поради , която съм отчислен. 

Въпросът ми към Вас е - мога ли да кандидатствам при това положение и ако да, то 

трябва ли ми уверение с посочената причина в него ? 

Благодаря Ви, предварително.  

 

Поздрави 

Отговор №228 

Здравейте Михайл, 

ако ни представите уверение от Вашия ВУЗ, че сте бил студент през учебната 2013 - 

2014 г. ще сте допустим като кандидат по проекта.  

Поздрави 

 

 

Въпрос №229 

Здравейте, 

Бих искала да ви попитам в Приложение 4 (Бизнес плана) при попълването на Плана 

за приходите и разходите, в графа преки разходи отново ли се отнася за 

себестойността на продукцията?(т.е. се вземат данните за преките разходи от 

таблицата на стр.9 ли?). 

В плана за приходите и разходите в графа Непреки разходи следва да се опишат 

всеки един разход, който се отнася по проекта, т.е. допустимите разходи от 

безвъзмездната финансова помощ, собственият финансов принос, 

недопустимите за финансиране по проекта разходи. 

 

Поздрави,Весела 

 

Отговор №229 

Здравейте Весела, 

в Плана за приходите и разходите се вземат данните и от таблицата на стр.9 и да 

трябва да има съпоставимост и за преките и за непреките разходи между двете 

справки. 



В плана за приходите и разходите обаче може да включите и още допълнителни 

разходи, които са и извън допустимите за финансиране по проекта, в случай че 

предвиждате такива. 

Поздрави 

 

Въпрос  №230 

Здравейте отново! 

Нов въпрос – Може ли повече от 1 лице да кандидатства с един проект? В нашият 

случай по идейния проект работим двама човека.  

Благодаря,  

Полимира 

 

 

Отговор 230 

Здравейте, съгласно условията на конкурса по проекта, кандидат е само 1 лице и 

той трябва да кандидатства само с един проект. Не може да се кандидаства като 

екип. Лицето, което кандидаства може вече да си планира колко наети ще работят в 

неговата фирма. 

Поздрави 

 

Въпрос №231 

Здравейте,  

интересува ме: 

1. по време на изпълнение на проекта - т.е. 12 месеца какъв контрол и мониторинг 

се осъществява? 

2. в допустимите разходи включват ли се застраховки на закупеното имущество? 

3. Ако ще се патентова, това което имам като идея, но не смятам на този етап да го 

включвам в разходите, тъй като предпочитам да изразходвам финансирането за 

разработка, то тогава ще получа ли точки за патентоване? 

4. Изтеглила съм всички документи за проекта, но трябвали да се изпращат и тези за 

оценка и критерии? по - точно кои определени документи трябва да се подадат? 

 

Поздрави, Снежина Велкова 

 

Отговор №231 

Здравейте Снежина, 

ето и отговорите на въпросите ви: 

1.Вижте т.3 "Мониторинт по проекта" от Оперативното ръководство и Приложение 

№7 към него, за да разберете. 

2.В допустимите разходи по проекта не се включва застраховка на закупеното 

имущество. 

3.Не, това не зависи от факта дали го планирате като разход или не, но трябва да 

опишете в бизнес плана си, че имате намерение да патентовате, както и много добре 

да опишете и обосновете идеята си. Така независимият експерт, който ви проверява 

и оценява бизнес плана по-добре би разбрал дали изпълнението на идеята създава 

предпоставки за патент или полезен модел на крайния продукт/услуга. 

4.Трябва да подадете следните документи: 

1. Заявление за участие (по образец) - Приложение 1  

2. Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) -Приложение 2  

3. Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, Глава I от 

Оперативното ръководство (по образец) - Приложение 3  

4. Бизнес план (по образец) - Приложение 4  

5. За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал).  

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%961.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%962.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%963.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%964.doc


6. За студенти, учещи в чужбина, документ удостоверяващ, че кандидата е студент 

в учебното заведение на страната (оригинал).  

7. За докторанти – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал).  

8. За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше 

образование (копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование 

(оригинал).  

Документите, издадени от чуждестранен ВУЗ следва да бъдат представени в 

легализиран превод.  

 

Въпрос №232 

Здравейте, 

Бихте ли уточнили следното нещо. 

Желая да се включа с проект.Студент съм.Не съм записал следващият семестър,но 

ще го направя.Все още имам изпити. 

 

Мога ли при това положение да се включа ? 

 

Venelin Hristov 

 

Отговор №232 

Здравейте, За да кандидатствате е необходиво да представите уверение от ВУЗ 

(оригинал), че сте студент.  

Хубав ден! 

 

Въпрос №233 

Здравейте отново,  

Благодаря за бързия отговор. При разписването на документацията изникна въпрос 

относно закупуването на книги. Разходите за закупуването на книги за библиотеката 

(хартиени и в електронен вид) към кои разходи спадат? Притеснението ми е, че ако 

спадат към материалните разходи ограниченията на проекта са, че се покриват само 

5% от общото финансиране, а в моя случай закупуването на книги е основно перо 

на бизнеса, т.е. книгите са най-важния актив.  

Благодаря предварително, 

 

Катина Цолова 

 

Отговор №233 

Здравейте, 

Допустимите разходи са не-повече от 5% за първоначално закупуване на материали 

и консумативи ,свързани с изпълнението на дейността по бизнес-плана еднократно 

при стартиране на дейността.Останалаат част може да закупите със собствен ресурс. 

Хубав ден! 

 

Въпрос №234 

Здравейте, ще кандидатствам по програма техностарт и искам да попитам дали 

документите трябва да са попълнени на ръка.По-конкретно питам за бизнес плана 

,защото е направен под формата на бланка за попълване със свободни места. 

Благодаря предварително 

 

Stefan Enev 

 

Отговор №234 

Здравейте, 

Изискването към всички кандидати да предствят ясно и четливо исканите документи. 



Предвид това е препоръчително да полвате целия пакет от документи на сайта на 

Министерството на икономиката и енергетиката. За Ваше улеснение прилагам тази 

информация: 

Как се кандидатства по проекта? 

Преди да попълнят документите за участие, моля кандидатите да се запознаят с 
Оперативното ръководство за 2014 г. по Проект Техностарт 2014 г. 

Кандидатстването по проекта се осъществява чрез подаване на следните документи 
за участие: 

1. Заявление за участие (по образец) - Приложение 1  

2. Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) - Приложение 

2  

3. Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, Глава I от 

Оперативното ръководство (по образец) - Приложение 3  

4. Бизнес план (по образец) - Приложение 4  

5. За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал).  

6. За студенти, учещи в чужбина, документ удостоверяващ, че кандидата е 

студент в учебното заведение на страната (оригинал).  

7. За докторанти – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал).  

8. За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше 

образование (копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование 

(оригинал).   

ВАЖНО: При попълване на Бизнес плана (Приложение 4), кандидатите следва да 

опишат подбробно и много ясно бизнес идеята си. Бизнес плана ще се оценява по 
два критерия - жизнеспособност и иновативност на бизнеса. 

ВАЖНО: Документите, издадени от чуждестранен ВУЗ следва да бъдат представени 
в легализиран превод.  

Конкурсната документация се подава по един от следните начини: 

1. Лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на 

икономиката и енергетиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, 

ул. "Славянска" №8.  

2. По пощата на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8 – Министерство на 

икономиката и енергетиката.  

3. По електронна поща, изпратени в "pdf" формат на е-mail на адрес: e-
docs@mee.government.bg 

Пликът, а за изпратените по електронна поща – страница А4, трябва да бъдат 
надписани по следния начин: 

На вниманието на: 

г-н Анави, Ръководител екип по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната 
активност на младите хора в България" 

Проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в 

България" 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/finalno_rykovodstvo.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%961.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%962.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%962.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%963.doc
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/prilojenie_%E2%84%964.doc


Кандидат: (име на кандидата) 

Адрес за кореспонденция: 

Телефон: 

E-маil: 

Хубав ден! 

 

Въпрос №235 

Здравейте, свързвам  се с вас относно проекта "Техностарт- насърчаване на 

иновационната активност на младите хора в България". Имам няколко въпроса 

относно проекта : 

1.По какъв начин е осигурена защитата на самите проекти, тяхната 

конфидентност и как мога да бъда сигурен, че иновацията ми няма да бъде 

открадната ? 

2. Ако случайно изтече информация относно проектите, която не е желана от 

наша страна, кой поема отговорността ? 

 

Благодаря предварително за бързия отговор ! 

Поздрави, 

Станислав Я. 

 

Отговор №235 

Здравейте, 

 няма място за притестнения относно този проблем. Съгласно условията на конкурса, 

всички лица които са ангажирани с оценката и работата по проекта са длъжни да 

спазват правилата за конфиденциалност и всичката информация, която те  научават  

представлява служебна тайна. Вижте т.5.4."Конфиденциалност" от оперативното 

ръководство.  

 

Поздрави и успех! 

 

06.09.2014 г. 

 

Въпрос №236 

Здравейте, 

възнамерявам да участвам с проект, чиято стойност е 50 000 лв. (22 хиляди 

по програмата и допълнително 28 хиляди лични финансови средства). Въпросът 

ми е необходимо ли е да удостоверявам с документ от банка за наличието на 

тези 28 хиляди лева, или просто ги декларирам на съответното място в бизнес 

плана? 

 

Благодаря! Kiril Vasilev 

 

Отговор №236 

Здравейте Кирил, 

 не е необходимо да удостоверявате с дкумент от банка, просто го декларирайте. 

 

Въпрос №237 

Здравейте,  

В крайният етап съм на изготвянето на бизнес плана и ме интересува дали мога да 

променям структурата, съдържанието и последователността на Приложение№4 или 

трябва стриктно да се придържам към него? 

Друг въпрос, който изникна по време на изготвянето е кои хора се броят за персонал 

- дали аз като управител на фирмата или служителите, които ще са наети към други 



фирми, но ще участват в изготвянето на уеб сайта и приложението? или за да 

спаднат към работните места, те трябва задължително да имат договор с моята 

компания? И на последно място - в момента имам договор за наем, който е сключен 

на моето име. Може ли този договор след това да влезе в сила и за компанията или 

трябва да се сключи от името на компанията? 

 

Благодаря предварително за отделеното време.Поздрави,  

 

Станислав Йорданов 

 

Отговор №237 

Здравейте, 

 

Хубаво е да се придържате към структурата и последователността за да може 

независимите оценки да имат еднаква база за сравнение и всички кандидати да са 

на едно ниво. Ако все пак смятате, че имате нещо, което е много важно да споменете 

и не намирате място може да го дабавите в общото описание на проекта. 

За персонал се броят само наети от новрегистрираната фирма хора, включително и 

Вие като управител. 

Трябва да се сключи от името на компанията, иначе няма как да го признаем като 

разход. 

 

Въпрос №238 

Здравейте,  

 

прочетох всичко на сайта внимателно, вкл. въпросите и отговорите, но все още имам 

няколко неясни момента: 

 

Ще бъде разработен уеб портал, който ще предоставя информационни услуги на 

населението и ще се издържа от рекламодатели. Тъй като бизнес плана по образец е 

стандартен и се отнася за производствено предприятие, някои неща ме затрудняват, 

когато става въпрос за онлайн дейност: 

 

1. Секция План за маркетинг. Предполагам, че вътре трябва да опиша от една страна 

услугите, които ще предоставям на крайния потребител (които нямат цена за него, 

но имат промоция) и от друга страна услугите към рекламодатели (които имат цена, 

но нямат промоция). Така ли е? 

2. Секция ПРОИЗВОДСТВО И ПРОГНОЗНИ ПРОДАЖБИ.Себестойност на произведената 

продукция/услуги. Тъй като разходите за стартиране на портала основно са за 

разработването на платформата и оборудването на представителен офис е 

невъзможно да се изчисли разходна норма и себестойност на единица. Тук отново - 

продуктите, за които посочвам преки и непреки разходи - продуктите към 

крайните клиенти или продуктите към рекламодатели? Например имам 20 000 

лв. първоначални разходи и след това текущи разходи по 1 000 лв .на месец общо за 

фирмата. Предлагам 10 услуги към клиентите и 10 към рекламодатели. Значи ли 

това, че в този случай трябва да посоча примерно услуга 1 за клиенти - 

себестойност 1/20 от общите разходи, услуга 1 за рекламодатели - 

себестойност 1/20 и т.н.?  

 

Благодаря! 

 

Kiril Vasilev 

 

Отговор №238 

Здравейте, 

 

1 - Да. В зависимост от конкретната идея могат да зависят кое точно е промоция, кое 



дистрибуция и т.н. Най-важно е да опишете всичко подробно и ясно за да придобият 

колкото се може по-добра представа оценяващите експерти. В случая може да 

опишете и крайния потребител и рекламодателите(които имат промоция, все пак 

трябва по някакъв начин да достигнете до тях и да им продадете 

пространството(дори и да е гугъл адс, пак го опишете)) 

2 - Отново попълването на някои полета зависи от конкретната идея. За някои идеи 

не може да се определи конкретна себестойност и няма нужда да го правите. 

Въпреки това е хубаво да разпишете непреките и преките разходи. Посочете и двата 

вида услуга насочена към различните групи, които таргетирате като 

потребители/клиенти. 

 

Въпрос №239 

Здравейте отново, 

Безкрайно съм Ви благодарна за оказаната до тук помощ и незабавните отговори от 

Ваша страна.  

Вече съм на финала на с бизнес плана и отново имам въпрос: по точка III, подточка 

"Финансиране извън проект Техностарт", подточки а) и с) - необходимо ли е да 

докажа по някакъв начин (документално) сумата на собствените финансови средства 

извън проекта при кандидатстването? Същия въпрос имам и за собственото 

финансово участие 10%?  

Благодаря Ви за съдействието! 

С Уважение: Росица Иванова 

 

Отговор №239 

Здравейте, 

Радваме се, че сме успели да помогнем. 

Няма нужда да доказвате посоченото финансиране извън проекта. Собственото 

финансово участие от 10% също няма нужда да се доказва. Единствено ако 10% 

собствено участие са под формата на нефинансови активи трябва да представите 

фактури и други документи доказващи стойността. 

 

Поздрави 

 

Въпрос №240 

Благодаря, до колкото разбрах от всичко прочетено идеята ми за онлайн магазин за 

панели няма да се впише и няма да има финансиране в тази насока за следващата 

година. Затова мисля да опитам с едно приложение за мобилни телефони. 

Приложението е за Пътна помощ. Понеже е по-различен вид дейност от стандартните 

и има места, които не знам как да попълня.. Удобно ли ще ви е направите един 

преглед на бизнес-плана и да си кажете мнението. Приложението го разглеждам 

като дългосрочн инвестиция и печалбите биха се трупали в бъдещ период от време.  

 

galin.elezov 

 

Отговор №240 

Здравейте, 

 

Като държавна институция нямаме право да консултираме кандидати в рамките на 

проекта. Дори и някои полета в бизнес плана да не отговарят на дейността може да 

ги оставите празни или да ги видоизмените леко, за да може да опишете конкретно 

идеята си. Ако имате конкретен въпрос ще се радваме да помогнем. 

 

 

 

 

 

 



08.09.2014 г. 

 

Въпрос №241 

Здравейте,  

Въпросът ми беше, не каква сума мога да използвам за материали, а дали книгите 

при създаване на библиотека се считат за материали. Консултирах се със 

счетоводители и според тях, при библиотечна дейност книгите не са материали, а 

биха могли да се смятат за стопански инвентар или оборудване, тъй като те не се 

влагат в самата дейност реално те са дейността.  

Смятате ли, че закупуването на книги за създаване на библиотека по проекта 

"Техностарт" може да се счете като разход за стопански инвентар? 

 

Благодаря предварително, 

Катина Цолова 

 

 

Отговор №241 

Здравейте Катина, 

смятаме, че във Вашият случай е допустимо да заведете книгите като стопански 

инвентар, но все пак ви съветваме да се консултирате отново със счетоводител. 

 

 

Въпрос №242 

Здравейте!Имам няколко въпроса свързани с попълването на бизнес плана: 

1. Сумата от безвъзмездната помощ и собствения приход да се отразяват ли в 

таблицата на раздел VIII като приход или като разход или да не се посочват там 
въобще.  

2. На какъв принцип да се пресмятат разходната норма и единичната стойност за 
осигуровки и административни разходи. 

3. В т. 1 на раздел IV "Маркетингово проучване на пазара" в графата "Продукт или 
услуга" моите продукти ли трябва да посоча или конкурентните продукти на пазара.  

Предварително Ви благодаря за отговорите!  К.Тодорова 

Отговор №242 

Здравейте Калинка, 

ето и отговорите на вашите въпроси: 

1.Да трябва да има съпоставимост и да включите това което искате като 

безвъзмездна финансова помощ и СП в таблицата на раздел VIII, като в тази 

таблица може да включите и разходите, които са недопустими, в случай че 

предвиждате такива. 

2.Може да ги пресметнете на брой заети лица (за разходната норма) умножени по 

съответната сума за осигуровки и заплати на всяко заето лице (за единична 

стойност). 

3.Посочете Вашите продукти, за които имате бизнес идея. 

 

Въпрос №243 

Здравейте,  

искам да попитам в точка " IХ. График за усвояване на безвъзмездната 

финансова помощ и собствения финансов принос " 

С – собствен финансов принос какво включва :  

· Финансиране по проект ТЕХНОСТАРТ 



a) Собствено финансово участие /в лева/ – 10% от безвъзмездната помощ*  

или  

Финансиране извън проект ТЕХНОСТАРТ  

a) Собствени начални финансови средства /в лева/ 

БП – безвъзмездна финансова помощ 

какво включва дали 20 000 лв от проекта + 10% участие или само 20 000 лв от 

проекта? 

Също така в точка VIIІ. Финансови прогнози - План за приходите и разходите 

за първата година като разходи какво трябва да се посочи. Само разходи за 

материали или и разходи за покупка или амортизация на дълготрайните активи ? 

 

Отговор №243 

Здравейте Дарин, 

В т.I "Дейности, допустими за финансиране", колона "БП" включва безвъзмездното 

финансиране, а колона "С" само 10% от безвъзмездната помощ. Ако не смятате да се 

регистрирате по ДДС, тогава ДДС ще ви е допустим разход. Ако например искате 20 

000 лв от нас при 2 000 съфинасиране, в колона С разпределете сумата от 2 000 лв, 

а в колони БП и ДДС разпределете 20 000 лв. Сборът от БП+ДДС = 20 000лв.  

Ако смятате да се регистрирате по ДДС, тогава ДДС няма да ви е допустим разход и 

затова в колона БП напишете 20 000лв, но ги смятайте като нетните стойности от 

вашите допустими разходи т.е.без ДДС. 

В т.II "Други стопански дейности" разределете в колона "С" само разходите за ваша 

сметка извън 10% от безвъзмездната помощ. 

В плана за приходи и разходи посочете допустимите разходи от БП+СОБСТВЕН 

ПРИНОС 10%, както и разходи изцяло за Ваша сметка, ако планирате такива. Просто 

трябва да прецените кои от тях във Вашия случай са преки и непреки разходи. 

Преки разходи са тези, които участват и калкулират пряко себестойността на 

продукта или услугата напр.вложени материали за изработка на продукта, труд, 

амортизации и др., а непреки разходи са тези които са нужни за дейността Ви, но не 

участват директно във формирането на себестойността на продукта или услугата, 

например счетоводни услуги и др. 

 

Въпрос №244 

Здравейте, 

Имам въпрос относно кандидатстването по проекта. В РЕГЛАМЕНТ(ЕС) No 1407/2013 

НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 

108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis 

т.9 гласи: „Настоящият регламент не следва да се прилага към помощите при 

износ, нито към помощите, чието предоставяне зависи от преференциалното 

използване на национални продукти спрямо вносни такива. В частност, той 

не следва да се прилага към помощта за финансиране на създаването и 

функционирането на дистрибуторска мрежа в други държави членки или в 

трети държави. Помощите с цел покриване на разходите по участие в 

търговски панаири, разходите за проучвания или консултантски услуги, 

необходими за пускането на нов или на вече съществуващ продукт на нов 

пазар в друга държава членка или в трета държава, по принцип не 

представляват помощи за износ.“  

Правилно ли разбирам, че не се допуска износ на произведената продукция в 

рамките на проекта?  Поздрави! Тодор Витанов 

 

 

 



Отговор №244 

Здравейте Тодор, 

допустимо е да се прави износ, но при спазване на ограниченията на Регламент 

1407/2013. Ако Вие възнамерявате само да изнасяте и да правите дистрибуторска 

мрежа в други страни-членки или в трети държави, тогава сте недопустим по 

Регламента и по проекта.  

 

Въпрос №245 

Здравейте, Искам да кандидатствам по проект "Техностарт".Идеята ми е да създам 

център, който да се грижи за вътрешната и външна красота на жените, тоест услуги, 

които са съчетание между услуги за красота и психично консултиране, различни 

нестандартни процедури за хармония, баланс и красота, събрани на едно място и 

показващи връзката между вътрешната и виншната красота.Имам опит и в двете 

сфери на дейност.Искам да знам идеята ми попада ли в допустимите за 

кандидатстване по проект "Техностарт"? 

Поздрави! Олина Минчева 

Отговор №245 

Здравейте, 

Проект Техностарт е насочен предимно към иновативни продукти. Идеята, която 

описвате е в сферата на услугите и по скоро не би била допустима. Разгледайте КИД 

2008 за да проверите какво точно се включва в допустимите дейности.  

Все още имате време(до 15 Септември) да се насочите към някоя от допустимите 

дейности и да кандидатствате с различна идея. 

 

Въпрос №246 

Здравейте, малко се обърках при попълването на бизнес плана, затова искам да 

задам един конкретен въпрос: 

Смятам да наема офис под наем за месторабота на служителите и изпълнение на 

дейностите по проекта. Обаче не искам да ползва финансирането по Техностарт за 

плащане на наем. В такъв случай трябва ли да посочвам разходите по наема? 

 

Boris Glushkov 

 

Отговор №246 

Здравейте, 

Не е задължително да го посочвате, но е хубаво да го направите за да видят 

оценяващите експерти, че сте предвидели подобно помещение. Просто може да 

посочите необходимата сума като собствено финансиране извън проекта и трябва да 

опишете разхода в колонката "С" на графика за усвояване на безвъзмездната 

финансова помощ. 

 

 

Въпрос №247 

Здравейте,  

в момента мога да представя уверение, че съм бил записан в летния семестър на 

2013/2014г уверяващо, че съм "условно записан". Това върши ли ми работа? 

 

Поздрави 

Симеон Кесмев 

 

Отговор №247 

Здравейте, 

Да, това би свършило работа. 

 



Въпрос №248 

Здравейте.Миналата седмица, разбрах че студентските ми права са изтекли.От 

цитата по-долу обаче разбирам, че условието да участвам в програмата ТЕХНОСТАРТ 

е да съм студент през 2013-2014 година. Отностно това искам да попитам 2 неща: 

1. Ако през 2013-та година съм имал студентски права и реално мога да представя 

документ, че през 2013-та година съм бил студент нужно ли е да подновявам 

студентските си права за учебната 2014-2015 година ? 

2. Ако отговора на т.1 е отрицателен, ако подновя студентските си права и те важат 

от 2014-та година септември месец имам ли право да участвам в програмата ? 

 

"Допустим кандидат сте, ако отговаряте на условието да сте студент през 

учебната 2013 - 2014г. 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." 

 

Поздрави,Любо. 

 

Отговор №248 

Здравейте, 

Ако може да представите документ, че през учебната 2013-2014г. сте бил студент 

сте допустим кандидат. Реално в ръководството е посочено, че Ви трябват точно 

права за 2013/2014г. и 2014/2015 няма да Ви свърши работа. 

 

Въпрос №249 

Здравейте отново, Бизнес планът, който подготвям, е за софтуерна услуга. Трудът, 

който ще бъде вложен за разработката му, ще бъде извършен от кандидатът. В тази 

връзка изпитвам трудност в попълването на следните секции в Приложение 4 (част 

са от VІІ. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОГНОЗНИ ПРОДАЖБИ. 

а) Описание на производствения процес/извършваните услуги: 

б) Описание на използваната технология: 

За а) съм описал стъпките в софтуерната разработка, планирани по месеци. В тази 

точка съм включил и ценовата политика за продаваната услуга, както и прогнозните 

продажби. 

За б) съм включил защо разработвания продукт е по-добър от останалите на пазара, 

както и какви ползи за обществото ще донесе. 

С таблица "Себестойност на произведената продукция/услуги" изпитвам трудности. 

1) Какви трябва да са стойностите на Разходна норма и Единична стойност в 

конкретния случай на софтуерна разработка?  

2) Бихте ли дали пример за попълването им при разходите "закупуване на домейни" 

и "наем на сървър - хостинг"? 

3) Какво се разбира под единица продукт - една продажба на лиценз за софтуера 

или самият софтуер представлява една единица? 

4) Трудът, който ще извърши кандидатът, трябва ли да бъде включен в тази сметка? 

Сам по себе си той би бил разход, ако е наето допълнително лице, което да го 

упражнява. В случая той ще бъде осъществен изцяло за сметка и личното време на 

кандидата? 

 

Благодаря, 

Martin Georgiev 

 



Отговор №249 

Здравейте, 

В точка б) може да добавите и използваните технологии - Java, HTML, Photoshop и 

т.н.  

Не винаги е възможно да се изведе себестойност за единица продукция, особено при 

софтуерти продукти. Не се притеснявайте и да не може да изведете себестойността, 

може да оставите това поле празно. Въпреки това е добре да опишете преките и 

непреките разходи. 

1. Разходната норма е на практика броя от нещо. Обикновено се измерва в кг, литри, 

брой, а единичната стойност е стойността за единица от разходната норма. 

2. Може да го оформите като - Хостинг за 1 месец е Х лв - Пример - Разходна 

норма(месец/брой) - 12, единична стойност - 8лв. 

3. Както казах е трудно да се определи, но ако е възможно да прогнозирате 

продажби може да го посочите като единица реализиран софтуер. 

4. Не трябва да се включва Вашият труд, освен ако не предвиждате заплащане от 

собствено финансиране.  

 

Въпрос №250 

Здравейте.Ако закупя по време на изпълнението на бизнес плана оборудване от 

друга държава в ЕС,ще бъде ли призната издадената фактура като разход. Ако да, 

използвайки чужда за България валута, как ще бъде калкулирана нейната стойност? 

Може ли да се използва фиксинг на БНБ от деня на покупката? 

Успешен ден, 

Мартин Георгиев 

Отговор №250 

Здравейте, 

Да, ще бъде призната.  

Да. Това е и практиката да се използва фиксинга на БНБ. 

 

Въпрос №251 

Здравейте отново,  

А мога ли да трия точките, които не са ми необходими, като например "Производство 

и прогнозни продажби" или просто да ги оставям празни? 

Освен това по - надолу трябва подробно да направим графика на усвояването на 

безвъзмезданата помощ. Ако например съм заявил като нужно да се закупи нов 

лаптоп, трябва ли да се посочи примерен модел или да се дават някакви 

характеристики или е достатъчно само да се посочи цената? 

Stanislav Yordanov 

 

Отговор №251 

Здравейте, 

Оставете ги празни 

Цената е достатъчна, но по-голямата конкретика може да Ви донесе бонус точки 

пред оценяващите експерти. 

 

Въпрос №252 

Привет, при "График за усвояване на безвъзмездната финансова помощ и 

собствения финансов принос", т. 5. "Разходи за услуги, свързани с 

изпълнението на дейността по бизнес плана" трябва да въведа стойността на 

счетоводните услуги. Трябва ли да въвеждам 12 пъти в 12 реда по 150 лв. 

(например) съответно за М1, М2.... М12, или трябва да въведа 12х150 (примернО) 

само в един ред и на графа "МЕСЕЦ" да отбележа М1-М12? Boris Glushkov 

 

 

 



Отговор №252 

Здравейте, 

Въвеждате 12*150 и на графа месец пишете М1-М12 

09.09.2014 г. 

Въпрос №253 

Здравейте. 

Проверих и може да ми се издаде уверение, в което ще има информация, че съм 

завършил семестриално 2011-2012, но не дипломирал се. 

В тозслучай мога ли да кандидатствам по програмата ТехноСтарт ? 

 

Поздрави, Любо. 

 

Отговор №253 

Здравейте отново, 

съгласно т.4 от Ръководството изришно е разписано условието да сте студент през 

учебната 2013 - 2014 г., а вие може да ни представите уверение за 2011-2012 като 

семестриално завършил т.е. в този случай не отговаряте на условието за 

допустимост по проекта. 

 

Въпрос №254 

Здравейте отново! 

Този път имам два въпроса. 

Въпрос №1 

Мога ли да кандидатствам с бизнес план за създаването на учебен център по 

компютърно проектиране.  

Дейността на центъра ще включва разработка на сайт с уроци, както и издаване на 

учебници, но ще включва дистанционни обучения и стандартни курсове в зала. Ще 

се преподават няколко вида програмни продукти. Фокусът ще бъде върху 

изключително иновативен софтуер за проектиране който все още е непопулярен в 

България.Знам че тази дейност най-точно се класифицира в сектор Р Образование, 

85.5 Други образователни дейности, който не подлежи на финансиране по 

настоящата програма. 

 

Но дейността на учебния център има много допирни точки с: 

62.02 Консултантска дейност по информационни технологии 

62.09 Други дейности в областта на информационните технологии 

58.11 Издаване на книги 

58.19 Друга издателска дейност 

от сектор J 

 

Също така преподаваното съдържание е специално предназначено за огромна част 

от специалистите в отраслите от сектор C 

Въпрос №2 

Мога ли да добавям пояснителни изображения или снимки към бизнес плана, или 

съм ограничен само ди използването на текст? 

Благодаря Ви Предварително! 

 

Поздрави, 

Стоян Начев 

 

Отговор №254 

Здравейте, 

1. Кодовете по КИД подлежат на интерпретация. По принцип при спорни случаи 

крайното решение е на експерти. Ако разпишете идеята Ви така, че да се върти 



около сайта с уроци и софтуера мисля, че няма да има проблем. Може да се 

обърнете и към НСИ, защото те са органа, който може да Ви даде най-компетентно 

мнение.  

 

2. Можете 

 

Въпрос №255 

Здравейте,Бих искал да Ви задам въпрос относно кандидатстването по пргорама 

ТехноСтарт. Тъй като съм завършил в чуждестранен университет, би трябвало да 

представя оригинал на своята диплома.  

Бихте ли ми казали дали трябва да бъде преведена и легализирана или е достатъчен 

само оригинал? 

Проблемът е, че по процедура легализирането отнема от 1 до 3 месеца, което 

автоматично би означавало, че няма да успея да подам документите навреме. 

Съществува ли възможност, в момента на кандидатстване да се предостави 

оригинала на дипломата, а когато кандидата бъде избран и легализираната версия 

на документа?Благодаря предварително за отговора! 

Поздрави, 

Владимир 

 

Отговор №255 

Здравейте, 

Не е необходимо да я легализирате в МОН. Има много фирми, които извършват 

преводи в рамките на няколко дни. Въпреки това е допустимо да подадете и само 

оригнала, като след 15 на етап административна оценка ще имате време да подадете 

и превода.  

 

Въпрос №256 

Здравейте,  

Много благодаря за изключително бързите отговори. Супер сте!  

Имам друг въпрос, на който не можах да намеря решение никъде и той е следният: 

Ако реша да регистрирам ЕООД по ДДС, това означава, че при покупка например на 

лаптоп за 1200 лева, финансирането (независимо дали собствено или от БП) е 

1000лв, а 200 лева ДДС остават за въстановяване, но аз си ги заплащам на момента 

с мой средства, така ли? 

И ако това е така и съм го разбрал правилно, тогава не намалява ли сумата от БП и 

Собствен финансов принос, понеже ако съм регистриран по ДДС и да кажем купя 2 

лаптопа за по 1200 лева с ДДС, фактическата сума е 2 400лв, но на мен ще ми бъдат 

признати 2 000лв, които ще дойдат от БП или 10% Собствен финансов принос. 

Въпросът ми е насочен, за да мога правилно да попълня последната табличка и 

разпределението на сумите там. Понеже аз до тук съм смятал всичко с ДДС, но ако е 

без ДДС самата сума нараства още повече. 

 

Надявам се да сте ми разбрали въпросът, понеже малко сложно го обясних. 

 

Поздрави, Stanislav Yordanov 

 

Отговор №256 

Здравейте, 

Да, ДДСто е за Ваша сметка. 

Във безвъзмездната помощ включвате само сумите без ДДС. Т.е. ако всичките Ви 

сделки са с ДДС и са за 24000лв безвъзмездната помощ ще покрие 20 000лв и Вие 

трябва да покриете ДДСто 4000лв от собствени средства. 

 



Въпрос №257 

Здравейте, 

Като самоучастие имах желанието да включа радио лампи, които съм 

закупил от САЩ чрез ebay. Документите, които имам са фактури от eBay и 

PayPal, признати от Митници София като счетоводни документи. Изпращам 

Ви и митническите документи за освобождаване, на които е посочено 

точното съдържание на това, което съм внесъл, както и платените Мито и 

ДДС, изчислени върху въпросната фактура. Достатъчни ли са тези 

документи, за да докажа самоучастието си? (моля, вижте прикачените 

файлове) 

 

Другият ми въпрос е свързан с Приложение 4, Точка 4 (Ресурси), Таблица 

3 (Необходими суровини и материали). Тъй като идеята ми е свързана с 

производство и продажба на електронно устройство, попълването на 

електронен елемент с цена и доставчик може да бъде актуално само към 

момента на попълването поради постоянната промяа на складови 

количества и цена при различните доставчици. Попълването на конкретен 

доставчик ограничава ли ме само до него или може при намиране на 

по-изгоден такъв при начало на проекта да бъдат закупени 

елементите/суровините от него? 

 

Също при покупката на много компоненти от един и същи тип (примерно 

интегрална схема или транзистор, кондензатор и т.н.) но с различни 

характеристики и съответно цена трябва ли всеки да бъде отбелязан 

поотделно? Или може просто да бъде отбелязан ред с типа елемент и обща 

бройка, както и осреднена цена за всички необходими от този тип 

елементи? Примерно ако ми трябват 100 резистора 1 килоом / 250 

миливата по 0.01 лева и 100 резистора 20 ома / 5 вата по 0.50 лева да 

напиша в таблицата Резистори 200 броя, цена на брой 0.26, обща цена 51 

лева? Или само да включа в таблицата най-високата цена? 

 

Предварително Ви благодаря за отговора! 

 

Поздрави, 

Трифон Цеков 

 

Отговор №257 

Здравейте, 

Достатъчни са, но вече на етап одобрение и сключване на договор може да се 

наложи да предоставите и преводи на фактурите. 

Възможно е да се направи промяна на посочените стойности и това е напълно 

нормално. Няма как да предвидите с точност цените на всичко посочено. 

Може и да ги обобщите ако наистина са много и разнородни и до посочите общата 

стойност за всички. Въпреки това може да е полезно за оценявищете експерти да 

видят разбивка. Преценете, но и двата варианта се допустими. 

 

Въпрос №258 

Здравейте отново,  

Планирам да подам документите по електронен път. Декларациите и всичко, което 

изисква подпис трябва да бъде сканирано или само конвентирано като PDF без 

подпис? 

 

Благодаря предварително, 

Катина Цолова 

 

Отговор №258 

Сканирано 



Въпрос №259 

Здравейте отново, поредният ми въпрос е дали е допустимо да се опише като актив в 

бизнес плана лек автомобил, който е моя собственост и в последствие ще бъде 

регистриран за работа за нуждите на фирмата, или е задължително активите да 

бъдат финансови средства.  

Благодаря предварително за отговора. 

Stoyo Tinkov 

 

Отговор №259 

Здравейте, 

Допустимо е. Дори си има специално поле за това, само отбелязвате автомобила и 

неговата стойност и отмятате собствен 

 

Въпрос №260 

В такъв случай мога да не регистрирам компанията по ДДС и тогава то се включва в 

БП. Тогава в последната таблица пак ли да разделям ДДСто от БП или всичко да 

попада под колонката БП ? Освен това под Собствен финансов принос се има 

впредвид 10% собствено финансово участие, нали така?  

Stanislav Yordanov 

 

Отговор №260 

Да, ако не регистрирате фирмата по ДДС, то е признат разход и се включва в БП. 

Всичко попада в колонката БП.  

Имате 10% задължително собствено участие, било то финансово и нефинансово. Но 

това не Ви ограничава, може да имате и собствено участие, което е в по-голям 

размер от 10%. 

 

10.09.2014 г. 

 

Въпрос №261 

Здравейте, 

Бих желал да попитам мога ли да кандидатствам с проект по програма Техностарт, в 

случай че съм завършил висшето си образование през 2010 година. 

 

Поздрави, Филип Филипов 

 

Отговор №261 

Здравейте Филип, 

не може, съгласно правилата на конкурса трябва да сте се дипломирали през 2013 г. 

или 2014 г, за да сте допустим.  

Може да участвате, ако сте докторант през учебната 2013 - 2014 или сте защитил 

докторска стпен през 2013 или 2014 г. 

 

Въпрос №262 

Здравейте. 

Вапросът ми е, с кой точно документи се кандидатства? формуляр номер 1 , 

формуляр номер 2 , формуляр номер 3 и формуляр номер 4? 

Venislav Petrov 

 

Отговор №262 

Здравейте, 

Да. + уверение или диплома  

 

 

 



Въпрос №263 

Здравейте, 

Ако имам регистрирано дружество, това автоматично значи, че не мога да участвам, 

правилно ли разбирам условията? 

Поздрави, Georgi Darzhanliev 

 

Отговор №263 

Здравейте,  

Да. Единствената Ви опция ако искате да участвате е да го заличите или да го 

прехвърлите на някой друг. 

 

Въпрос №264 

И освен първия ми въпрос  

 

Ако имам регистрирано дружество, това автоматично значи, че не мога да участвам, 

правилно ли разбирам условията? 

 

Имам и втори - до кога на 15-ти може да се подаде проекта, ако се подава на 

хартиен носител и съответно по електронен път? 

 

И трети въпрос: 

 

Пликът, а за изпратените по електронна поща – страница А4, трябва да бъдат 

надписани по следния начин: 

На вниманието на: 

г-н Анави, Ръководител екип по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната 

активност на младите хора в България" 

Проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в 

България" 

Кандидат: (име на кандидата) 

Адрес за кореспонденция: 

Телефон: 

E-маil: 

 

В случай на е-подаване, горният текст следва да се напише на отделен лист А4, 

който също да се подпише, сканира и изпрати ли? 

Georgi Darzhanliev 

 

Отговор №264 

Здравейте, 

На хартиен носител до 17:30. Ако е по пощата се гледа датата на изпращане, т.е. 

стига да е 15 е добре. А на електронен носител до 23:59. 

 

Въпрос №265 

Здравейте отново. 

Връщам отново темата към таблица "Себестойност на произведената 

продукция/услуги" и няколко въпроса, които възникват при нея. 

Уточнявам, че бизнес идеята, за която се кандидатства, е софтуер. 

Във въпросната таблица "Себестойност на произведената продукция/услуги" в 

групата "Преки разходи" са включени: 

- Хостинг 

- Домейни 

- Софтуерни лицензи 

- Нужно хардуерно оборудване 



В групата "Непреки разходи" са включени: 

- Лицензи за търговска марка 

Въпросът ми е: Трябва ли в непреките разходи да бъдат включени другите дейности 

и консумативи, касаещи самата организация, но не директно софтуерната 

разработка? 

Подобни дейности и консумативи са: счетоводни услуги, банкови такси, интернет 

абонамент, закупуване на офис оборудване, рекламни материали и промоции за 

софтуера. 

Тези други дейности и консумативи са включени и надлежно описани в частта 

"Финансови прогнози - План за приходите и разходите за първата година". 

Неяснотата произтича от факта, че двете таблици ("Себестойност на произведената 

продукция/услуги" и "Финансови прогнози - План за приходите и разходите за 

първата година") са една след друга в Приложение 4 и имам чувството, че 

информацията ще бъде дублирана. 

Благодаря за разясненията! 

 

Best regards, 

Martin Georgiev 

Отговор №265 

Здравейте, 

Да. Счетоводни услуги, банкови такси и т.н. влизат в непреките разходи.  

Не се притеснявайте от дублирането, двете таблици имат за цел две различни неща, 

така че няма проблем и да се дублират. 

 

Въпрос №266 

Здравейте, 

По код М72 изследванията, които биха могли да се извършват- задължително 

условие ли е да се заплащат от клиентите и да носят печалба през първата 

година(или не е допустимо да се заплащат)? Възможно ли е това да се случи само 

през втората и т.н. години? 

В случай, че нямам фактура за собственост(или тя е на мой роднина, който ми е 

направил подарък) върху ДМА, който искам да включа в плана, какво мога да 

направя за да докажа нагледно пред Вас, че разполагам с този актив и той ми 

принадлежи? Мога ли да го снимам и да се подпиша върху снимката, че е моя 

собственост например? 

Благодаря за отговора 

Encho Bonev 

Отговор №266 

Здравейте, 

Не. Изследванията може да са единствено с цел разработване на продукт или 

някакво научно откритие. Напълно нормално е през първата година да няма 

печалби.  

Фактурата трябва да е на Ваше име. Ако това не е налично опцията Ви е да се 

обърнете към Камарата на независимите оценители в България, те извършват услуги 

по оценка и издават официален документ. 

 

Въпрос №267 

Здравейте, 

Имам, надявам се, последен въпрос преди подаване на документите. В таблицата от 

точка VIII Финансови прогнози - План за приходите и разходите за първата година, 

необходимо ли е да включа приходите от финансиране (БП) по съответните месеци и 

разходите за закупуването на съответните активи по месеци (и амортизациите)? И 



ако да, как (дали се включват като текущи приходи и разходи и съответно частта за 

закупуване на ДМА се разделя под и над прага от 500лв. и тези над се признават 

като текущ приход пропорционално на срока на амортизация на съответните 

активи)? 

Поздрави и благодаря предварително, 

Росица Иванова 

 

Отговор №267 

Здравейте Роси, 

в Плана за приходи и разходи не включвайте безвъзмездното финансиране по 

проекта . Там трябва да планирате приходите Ви от продажби на продукта или 

услугата, който ще предлагате ако ще имате такива през първата година. 

Съветваме ви да се консултирате със счетоводител относно осчетоводяването на 

безвъзмездната помощ, тъй като тя се третира като субсидия и държавна помощ и 

има специфично счетоводно и данъчно законодателство за нея. 

Относно амортизациите - включете в Плана, разходите за амиртизации за първата 

година на активите, които планирате да закупите. Относно определението за 

данъчно признати активи, Ви съветваме да прочетете изисквания на чл.50 от ЗКПО 

(прагът е 700 лв, а не 500 лв). 

 

Въпрос №268 

Здравейте. 

Възникнаха въпроси относно част VІ. РЕСУРСИ / Земя и сгради. 

Изисква се заверено копие на документ за собственост или договор за наем. 

- Какво се разбира под заверено копие? 

- Ако е договорен наем на помещение, на чие име трябва да е договорът? На 

кандидата или на друго ЮЛ? Възможно ли е договорът да бъде на ЮЛ, което при 

започването на реализирането на бизнес плана да преотстъпи помещението? 

 

Този казус е неясен, поради очакването да има осигурено помещение за все още 

нерегистрирано ЮЛ. 

Друго нужно уточнение: 

Ако е заложено да се използва техника, за която няма документ за собственост и 

стойност, трябва ли тя да бъде описана в VІ. РЕСУРСИ / a) Налични машини, 

оборудване, обзавеждане и транспортни средства, без да се посочва нейната 

стойност? 

Поздрави и благодаря за съдействието! 

Мартин 

 

Отговор №268 

Здравейте Мартин, 

- под "завереното копие" се разбира да подпишете собственоръчно документа с 

надпис "Вярно с оригинала" и да сложите съответната дата.  

- договорът за наем на помещение трябва да е с кандидата като физическо лице. Ако 

е на ЮЛ по-добре не го посочвайте в плана. 

- относно техниката - по принцип трябва да имате като дозателство и документ за 

собственост и стойност; ако нямате все пак намерете начин да определите 

стойността - от независим оценител например или като намерите доставчика от 

който е закупена техниката, за да направите справка за цената. 

 

Въпрос №269 

Здравейте. Имам оригинални писма от учебни заведения който гласят, че те се 

интересуват от развитието на продукта ми. 

Как да ги приложа? Носят ли ми точки?  



 Venislav Petrov 

Отговор №269 

Здравейте, 

Може да ги сложите като приложение към бизнес плана.  

Дали носят точки зависят от оценяващите експерти, но със сигурност няма да Ви 

навредят. 

 

Въпрос №270 

Здравейте отново, 

Причината да няма никакъв документ за собственост е, че въпросната техника е 

подарък. Как да разбирам "справка за цена от доставчик"? Какви задължителни 

атрибути би имал подобен документ? Допустимо ли е да бъде приложена цена от 

публикувана онлайн ценова листа (уточнявам, че тези материални активи са в 

графата финансиране извън проект Техностарт)?  

Подобни документи трябва да бъдат приложени като приложения в бизнес плана или 

ще бъдат изискани на по-късен етап? 

 

Поздрави. 

 

Best regards, 

Martin Georgiev 

 

Отговор №270 

Здравейте, 

Щом е финансиране извън проекта не е необходим официален документ. Може да 

посочите приблизителна стойност и онлайн ценова листа би свършила работа. 

 

Въпрос №271 

Здравейте. 

За един от материалните активи, който ще участва в 10% самоучастие, е налично 

копие от фактурата и касовата бележка със стойността. Фактурата е издадена на ЕТ, 

което не е собственост на кандидата, но е свързано с него лице. Този документ 

достатъчен ли е за доказателство за стойност на актива? 

Поздрави 

Best regards, 

Martin Georgiev 

 

Отговор №271 

Здравейте, 

Достатъчни са, но трябва да се префактурира актива на Ваше име или вече след 

като се регистрира новата фирма на нейно име. 

Поздрави 

 

Въпрос №272 

Здравейте, 

По въпроса с финансирането имам питане. Когато нямам тези 10% собствени 

начални финансови средства(в лева) за финансиране сега, но мога да ги придобия 

на по-късен етап, след евентуалното ми одобрение по проекта, задължително 

условие ли е да представя някакъв документ, удостоверяващ това? Например - 

декларация от лице, което би ми отпуснало тези 10% ще свърши ли работа? Трябва 

ли да се удостовери по някакъв начин такъв документ, в този случай? 

Благодаря, Encho Bonev 

 

 

 



 

Отговор №272 

Здравейте, 

Ако тези 10% са под формата на финансови средства(пари), няма нужда да ги 

доказвате. Вече при етап одобрен проект и открита сметка ще трябва да ги внесете в 

сметката. 


