
Въпрос №51 

stoynov.vasil@gmail.com 2.5.2017 г. 12:08:20 ч. 

 

Здравейте, 

благодаря за дадения отговор. Може ли да доуточня и конкретизирам въпроса 

си? 

Идеята е да осъществя научна и развойна дейност под М 72.20 - в областта на 

обществената наука "Право". Самата дейност ще 

бъдe………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ако съотношението между научната/развойна дейности и софтуерния продукт е 

както описаното накратко по-горе, и ако в самия бизнес план това отношение 

е разписано подробно, ще бъде ли проектът допустим по програмата "Техностарт 3"? 

Отново уточнявам, че научната дейност ще е в областта на науката "Право" и ще е 

свързана с анализ, а разработването на софтуера ще бъде крайният продукт на 

проекта, който ще функционира въз основа на научната дейност и в пряка връзка с 

нея. 

 

Благодаря предварително! 

 

Поздрави, 

Васил Стойнов 

 

Отговор №51 

 

Здравейте г-н Стоянов, 

на този етап нямаме право да дадем оценка на бизнес идеята Ви и това дали е 

допустима нито да преценяваме съотношенията, за които говорите тъй като такива 

изисвания по проекта няма. Трябва да спазите изискването на проекта дейността ви 

да попада в  М72 като изложите в бизнес плана, каква точно научана и развойна 

дейност ще извършвате. Ако не извършвате такава няма да сте допустим. 

 

Въпрос №52 

atanasova_ani_@abv.bg 05/02/17 4:58 PM >>> 

 

Здравейте,     

Казвам се Анита Атанасова и съм студентка в трети курс „Рехабилитатор“ в МУ гр. 

Варна. Средно образование съм завършила в техникум по туризъм с професионална 

квалификация „Производство и обслужване в заведения за хранене“.Като използвах 

придобитите знания от двете учебни заведения и понеже проявявам голям интерес 

към здравословно хранене, имам идея за производство на …………………………………………. 

Искам да попитам дали идеята ми, която според мен отговаря на код С- 10.86 от КИД 

2008 „Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни“  попада в 

допустимите дейности на финансиране по проект „Техностар 3“.    

 

Очаквам с нетърпение 

отговора и благодаря предварително.    

 

Отговор №52 

 

Здравейте г-жо Атанасова, 

код 10.86 от КИД 2008 „Производство на детски, диетични и други хомогенизирани 

храни“ е допустим по проекта, но дали Вашата идея попада там, на този етап не 

може да преценим и да ви отговорим, тъй като не сме в етап на оценка. Съветваме 

Ви да прочетете в самия КИД 2008 какво точно попада в тази група и така да 

прецените дали дейността е за там. 
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Въпрос №53 

antonmestendikov@mail.bg>05/03/17 12:35 PM >>> 

 

Здравейте. Преди няколко дни бях на презентация на програмата Техностарт3 и 

имам следният въпрос: Мога ли като регистриран земеделски 

производител да кандидатствам по програмата? 

 

Отговор №53 

 

Здравейте, 

няма изискване за недопустимост на земеделските производители, но имайте 

предвидq че ако имате регистрирана фирма няма да сте допустим. Няма да сте 

допустим и ако идеята Ви е в забранителните дейности по Регламент De minimis, 

където се включва селското стопанство.  

 

Въпрос №54 

<danieltodorov07@gmail.com - 05/02/17 8:09 PM >>> 

 

Здравейте, 

Искам да попитам отностно условията които трябва да се покрият, за да се 

кандидатства за проекта. Аз съм съдрудник във фирма която все още не е обявила 

начало и никога не е имала оборот. Фирмата е регистрирана с цел отговарящ на 

кандидатурата ми за проект Техностарт 3, но за сега не съм събрал необходимите 

средства за стартирване на фирмата. Въпросът ми е дали трябва да се отписвам от 

фирмата или просто мога да регистрирам нова с която да кандидатствам в проекта? 

 

Daniel Todorov 

 

Отговор №54 

 

Здравейте г-н Тодоров, 

ако сте съдружник в друга фирма сте недопустим по проекта.  Вие кандидатствате в 

качеството си на физическо лице и не трябва да имате фирма или съдружие във 

фирма към момента на кандидатстване. Фирма регистрират само одобрените за 

финансиране кандидати. 

 

Въпрос №55 

<kristiyanmanchev@gmail.com - 05/03/17 12:41 AM >>> 

 

Здравейте, 

През 2016 г. бях последен курс студент като оставих 4 семестриални изпита и 

защита на дипломна рабoта за тази година. Бих искал да кандидатствам по проект  

„Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в 

България“. Възможно ли е това? 

 

Идеята, с която искам да кандидатствам за финансиране, попада в сектор  M72: 

„Научноизследователска и развойна дейност“ и по-конкретно М 72.20 

„Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и 

хуманитарните науки“. Има ли предварително разпределение на общия бюджет на 

проекта между сектор C и сектор М? 

 

Очаквате ли в реализацията на дейностите на бизнес плана да се включат 

преподаватели, изследователи или научни работници от университети или 

научноизследователски центрове? Ако е задължително условие, могат ли да бъдат 

привлечени като консултанти, чието възнаграждение да бъде за сметка на 

предоставените средства по бизнес плана?  



Съгласно Оперативното ръководството за проект „Техностарт 3 – Насърчаване на 

иновационната активност на младите хора в България“ разходите за труд са 

недопустими за финансиране разходи, разрешава ли се кандидатстване и 

финансиране на тези разходи чрез други финансови инструменти и безвъзмездно 

финансиране? 

 

 

Благодаря Ви предварително. 

 

Отговор №55 

 

Уважаеми г-н Манчев, 

ето и отговорите във връзка с Вашите въпроси по проект Техностарт 3: 

 

1. За да сте допустим кандидат, е небходимо да бъдете със статут на студент през 

учебната 2016 - 2017 г. Ако сте прекъснал и сте изгубил студентските си права не 

сте допустим кандидат. 

 

2. Няма предварително разпределение от общия бюджет за одобряване на проекти 

между сектор С и М. 

 

3. Ако предвиждате научно-изследователска и развойна дейност, то трябва в бизнес 

плана да опишете какво точно ще правите и  с какъв капацитет разполагате. В тази 

връзка може да се опишат и партньорите с които ще работите, но не е задължително 

условие. Консултанските услуги в размер до 5% от общите допустими дейности са 

допустим разход по проекта. 

 

4. Разходите за труд са недопустими за финансиране по проекта. Няма ограничение 

и пречка тези разходи да бъдат за Ваша сметка или за сметка на други източници на 

финансиране. 

 

 

Въпрос №56 

radijotov@hotmail.com - 05/03/17 11:32 AM >>> 

 

Здравейте, 

Казвам се Радослав Карамитров и тази година ще кандидатствам по проект 

Техностарт 3 за производство на иновативни козметични продукти. 

 

В процеса на подготовка на проекта ми, възникнаха следните въпроси, чийто 

отговор не успях да открия в документите и предишните запитвания: 

 

1. Има ли възможност във финансовата част на проекта да бъдат заложени средства 

за онлайн реклама в социални мрежи: фейсбуук, инстаграм и други? Ако е 

възможно, необходимо ли е да има оферта, или е възможно да се представи 

скрийншот с цените на съответните пакети, предлагани от социалните мрежи? 

 

2. Нужно ли е всички документи, свързани с кандидата (преведена и легализирана 

диплома, свидетелство за съдимост и други) да бъдат предадени ведно с готовия 

проект до 29 май 2017г, или е възможно предаването им на следващия етап след 

одобряването на проекта? 

 

3. Заложената в проекта цена за закупуване на суровини подлежи на преговори с 

доставчици и може да се промени спрямо пазара (природни продукти). При 

одобрение на проекта, каква е максимално допустимата девиация от предварително 

заложените цени? Ако цената на суровините е по-ниска, може ли да се увеличи 

закупеното количество и производствения капацитет? 
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4. За кои разходи, заложени в проекта, е необходима оферта с мокър печат? 

Възможно ли е да се представи скрийншот от оферта на сайт или имейл комуникация 

с доставчик като оферта за доставни цени на различните активи и суровини? 

 

5. Възможно ли е да се предвиди разход за наем на лаборатория наместо офис или 

производство на ишлеме поради необходимост от висок начален капитал за 

закупуване на всички необходими машини за собствено производство и за спазване 

на хигиенни норми (при условие, че продуктът е патентован и има ясно договорена 

цена с производител на ишлеме)? 

 

Благодаря предварително за отговора! 

 

Поздрави, 

Радослав Карамитров 

 

Отговор №56 

 

Уважаеми г-н Карамитров, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

 

1.Разходите за онлайн реклама в социални мрежи: фейсбуук, инстаграм и други са 

недопустими по проекта. 

 

2.Да нужно е, ако те липсват, ще се изискат от кандидата по време на оценката на 

административното съответствие. 

 

3. Добре е да се заложат максимално реалистични цени на планираните за 

закупуване  суровини. В случай че цената е по-висока, ще се признае сумата, която 

е планирана в бизнес плана. В случай че цената е по-ниска, ще остане икономия, 

която може да използвате за допълнително количество, а в случай че не се усвои, 

сумата ще ни се възстанови след приключване изпълнението на бизнес плана. 

 

4. Да, възможно  е да се представи скрийншот от оферта на сайт. 

 

5.Да, възможно е. 

 

Въпрос №57 

teodora_ruskova@abv.bg - 3.5.2017 г. 16:39:58 ч. 

 

Здравейте! 

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

3" имам следния въпрос: 

 

В част ІX ФИНАНСОВИ ПРОГНОЗИ – ПЛАН ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪРВАТА 

ГОДИНА от бизнес плана е необходимо да опишем прогнозните приходи и разходи, 

включително брутната печалба/загуба от изпълнението на бизнес плана. И докато 

разходите могат да влязат в определени рамки още на етап разработване на бизнес 

плана, то приходите, особено когато става въпрос за иновации не могат да се 

планират с точност, още повече, че през първата година проекта ще е в процес на 

разработване на идеята и голяма част от ресурсите ще са съсредоточени там, а не в 

пром тиране и предлагането му пред клиенти. 

  

Моля за информация има ли санкции при неизплнение на плана за приходите и 

разходи и влия ли размера на прогнозираните приходи върху оценката на 

проектното предложение.  
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Отговор №57 

 

Здравейте г-жо Рускова, 

няма предвидени санкции, в случаи   на неизпълнение на прогонозираните приходи, 

но все пак трябва максимално реално да направите прогнозата си  за продажбите, 

ако предвиждате такива. тъй като това подлежи на оценка по време на оценяването 

Ви на бизнес плана на етап експертна оценка.  

 

Въпрос №58 

<rkeremedchieva@mail.bg>4.5.2017г. 20:09ч.>>> 

 

Здравейте, 

относно кандидатстването по проекта Техностарт 3, бих искала да попитам дали би 

било проблем да предоставя Свидетелство за съдимост, което съм извадила във 

връзка с назначаване на работа. 

Благодаря предварително! 

Поздрави, 

Розалина Керемедчиева 

Отговор №58 

 

Здравейте, 

Свидетелството за съдимост трябва да е извадено последните 6 месеца. 

 

Въпрос №59 

Джуан Хамис<juan.hamis@abv.bg>4.5.2017г. 23:53ч.>>> 

 

Здравейте, 

казвам се Джуан Хамис , 

студент по зъботехника във МК Филаретова и сега ми предстои да завърша. 

Бих искал да участвам по проект Техностарт 3 и искам да попитам: 

 

Дали икономическата дейност, съгласно КИД 2008 по която мога да кандидатствам е 

от раздел С 32.50 и валидна ли е за да открия зъботехническа лаборатория? 

 

Очаквам отговор 

Предварително Ви Благодаря!  

 

Отговор №59 

 

Здравейте г-н Хамис, 

Във връзка с Вашето запитване, 

ако дейностите, с които искате да се занимате е производство на медицински и 

зъболекарски инструменти и средства, да Вие попадате в допустимите канидати. 

 

Въпрос №60 

t_p.krumov@abv.bg>05/05/17 9:41 AM >>> 

 

Уважаеми колеги,  

Запознах се подробно с Оперативното ръководство на проекта и ми възникнаха 

следните допълнителни въпроси:   

1.Към момента на кандидатстването си работя като асистент в университет - това 

допустимо ли е ?  

 2. Възнамерявам да кандидатствам в сектор М, като идеята ми е …………………………… - 

Това допустимо ли е? 
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3. Също така да се създаде сайт и да организат 6 срещи със заинтересовани лица.   

Ако втора точка е недопустима моля дайте примери за "Научноизследователска и 

развойна дейност". 

  

Благодаря Ви предварително   

д-р инж. Тихомир Крумов 

 

 

Отговор №60 

 

Уважаеми г-н Крумов, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

 

1.Допустимите кандидати по проект Техностарт 3 са изброени в глава трета, раздел 

първи, т.I от Оперативното ръководство за 2017 г. Ако отговаряте на някое от тях, 

независимо че сте асистент ще сте допустим. Като отделна категория асистентите не 

са допустими, ако не отговарят на  останаите условия в глава трета.  

 

2 Създване на софтуери и сайтове не са допустими по Техностарт 3. Ако те обаче са 

част от процеса на  научната и развойна дейност, която ще развивавте в сектор М са 

допустими, т.е. задължително условие е да има научна или развойна дейност  в 

бизнес идеята.  


