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Министерството на икономиката обяви национален конкурс по проекти „Техностарт 2 – Насърчаване на 
иновационната активност на младите хора в България”, с краен срок за кандидатстване до 17.10.2016 
година, вкл. 
 
Крайният срок за кандидатстване по проекта и подаване на документите е до 17.10.2016 г., включително. 
Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от 
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е до 297 000 лв. 
Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-
ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се 
предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 
лева за всеки одобрен бизнес план. 
За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя 
фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен 
принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план. 
 
Допустими кандидати по проекта: 

1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2015 - 2016 г. 
във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на 
висшето образование, независимо от формата на обучение. 

2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2015 - 2016 г. във висши 
училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение. 

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-
квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 2016 г. във висши училища в 
България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование. 

4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен 
Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 2016 г. във висши училища в чужбина, признати от 
съответната страна. 

5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2015 - 2016 
г. или са получили докторска степен през 2015 г. или 2016 г. в България. 

6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към момента на кандидатстване да нямат регистрирана фирма, както и 
свързаните с тях лица да не притежават фирма с предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес. 

7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в конкурса. 
8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република България, съгласно 

българското законодателство. 
 
Допустими икономически дейности съгласно КИД 2008 по проекта: 
Проект "Техностарт 2" финансира стартиращи фирми само в сферата на промишлеността и научната и 
развойна дейност. 
 
Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес 
плана си, в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите 
дейности 2008 г. (КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт: 

1. Целият Сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 
1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага (виж тук изключените - Регламент 1407/2013 
и Приложение_чл. 32_Договора_ЕС). 

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

 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/kid_2008.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/mee/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/mee/de_minimis_1407_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/mee/prilojenie_chl32otdogovoraeu.doc
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Допустими разходи за финансиране по проекта: 
Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ и собственото финансово участие са следните: 

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), свързани с изпълнението на 
дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на 
компютри и хардуер, на стопански инвентар, на оборудване, машини и съоръжения и на други ДМА, с 
изключение на мобилни телефони. 

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), свързани с изпълнението на 
дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на 
програмни продукти (софтуер), регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски 
марки, полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи. 

3. Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, необходими за изпълнението на дейността по 
бизнес плана, но не повече от 15% от общите допустими разходи. 

4. Разходи за закупуване на материали и консумативи, свързани с изпълнението на дейността по бизнес 
плана. 

5. Разходи за външни услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, в т.ч: създаване и 
разработване на иновативния продукт, услуга или процес; създаване или финализиране на опитен 
образец или части от него; разработване и разпространение на промоционални материали за 
иновативния продукт, услуга или процес: наем на зали и техника за организиране на промоционални 
събития в България за популяризиране на иновативния продукт, услуга или процес; изработване на 
интернет страница, хостинг и домейн;абонаментна такса за интернет достъп: счетоводни услуги, но не 
повече от 8% от общите допустими разходи; консултантски услуги, но не повече от 5% от общите 
допустими разходи. 

6. Разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта. 
7. Данък добавена стойност на горепосочените допустими разходи, само в случаите на бенефициери, 

които нямат регистрация по ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност. 
Критериите за оценка по проекта: 
Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа: 

1. Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и 
подадената документация. 

2. Експертна оценка на подадените бизнес планове. 
3. Окончателна оценка от Оценяващ комитет чрез провеждане на интервю. 

 

 
За повече информация и подготовка на проектна документация,  

не се колебахте да се свържете с нас. 
 
Новини по схемата за кандидатстване може да следите от: http://ateconsult-
bg.com/index.php?id=712  
 
 
Източник на информацията е Министерството на икономиката: 
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-2-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-
na-mladite-hora-v-balgariya-1694-442.html 
 
 
 
 
 

http://ateconsult-bg.com/index.php?id=712
http://ateconsult-bg.com/index.php?id=712
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-2-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1694-442.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-2-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1694-442.html
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КОНТАКТИ: 
 
 
Мая Евтимова – Управител 
Моб.: 0887 61 50 80 
e-mail: mevtimova@ateconsult-bg.com 
 
Мая Александрова – Мениджър проекти 
Моб.: 0884 67 73 03 
e-mail: malexandrova@ateconsult-bg.com 
 
Мариета Панова – Мениджър проекти 
Моб.: 0882 94 77 47 
e-mail: mpanova@ateconsult-bg.com 
 
 

Адрес: гр. Варна, ул. „Дебър“ №58, ет.2, офис 9 
 
Тел.: 052/ 829 811; 0884/ 684 934 
 
web.: www.ateconsult-bg.com 
 
e-mail: office@ateconsult-bg.com 
             info@ateconsult-bg.com 
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