


„ТехноСтарт“ 3? 

„ТехноСтарт“ е единственият проект в България, 
насочен към подкрепа на студенти, докторанти и 
наскоро дипломирани, желаещи да стартират 
собствен бизнес. 

- „ТехноСтарт“ 3 дава възможност на студенти, 
докторанти и наскоро дипломирани да кандидатстват 
с иновативна бизнес идея. 

- Безвъзмездно финансиране до 19 800 лв. 



 Да се стимулират младите предприемачи в най-

ранният етап от предприемаческия цикъл 

Цел на проекта 



Допустими кандидати 

1. Български граждани 
- студенти или докторанти, 
- или завършили през 2015, 2016 г. или 2017 

г. във висши училища в България или 
чужбина; 
 

2. Чуждестранни граждани 
- студенти или докторанти, 
- или завършили през 2015, 2016 г. или 2017 

г. във висши училища в България. 



Допустими икономически 
дейности съгласно КИД 2008 

Преработваща промишленост (съгласно 

КИД 2008); 
 

Научноизследователска и развойна 
дейност: (само кодове от М72 съгласно КИД 2008): 

   - 72.1. Научно-изследователска и развойна дейност в 
областта на естествените, медицинските, 
селскостопанските и техническите науки; 
 
   - 72.2. Научно-изследователска и развойна дейност в 
областта на обществените и хуманитарните науки 

 

 

 



 
Етапи на оценка  

 

1 
• Оценка на административното съответствие и 

подадената документация 

2 
• Експертна оценка на бизнес плановете 

3 
• Интервю 



 
Допустими разходи за 

финансиране 

 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), изработване на интернет страница, регистрация на 
нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски марки, полезен модел или 
промишлен дизайн и други подобни права и активи и придобиване на 
вътрешносъздадени нематериални активи, съгласно условията на НСС 38. 

 

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. 



 
Допустими разходи за 

финансиране 

 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: разходи за услуги, свързани с иновативния продукт, услуга 
или процес, 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, хостинг и домейн на интернет страница,абонаментна 
такса за интернет достъп, счетоводни услуги, но не повече от 8% от общите 
допустими разходи и 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. 
 



Критерии за оценка 
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Документи 
 

(1) Заявления по образец 

 Заявление за участие (по образец) Приложение 1 
 

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

 Декларация от Кандидата за отсъствие на 
обстоятелствата по т.II от  Раздел първи, Глава 
трета от Оперативното ръководство (по образец) -
 Приложение 3 
 

 Бизнес план (по образец) - Приложение 4 

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


Документи  

(2) Документи, издадени от ВУЗ 

Един от следните документи: 

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

 За студенти и докторанти, учещи в чужбина, документ 
удостоверяващ, че кандидата е студент или докторант в 
учебното заведение на страната (оригинал). 
 

 За докторанти, учещи в България – Уверение от ВУЗ или 
Научен институт (оригинал). 
 

 За лицата с докторска степен, защитена в чужбина - документ, 
удостоверяващ че кандидата е доктор от съответното учебно 
заведение или институт на страната (копие). 
 

 За завършили в България или в чужбина – диплома за 
завършено висше образование (копие) или Уверение от ВУЗ за 
завършено висше образование (оригинал). 



Документи  

(3) Други документи 

 Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 
месеца преди датата на представянето му (оригинал). 
 

 Удостоверение от Национална агенция за приходите 
(НАП) за липса на задължения на кандидата, издадено 
не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето 
му (оригинал). 
 

 Удостоверение от общината по седалище на кандидата 
за липса на задължения на кандидата, издадено не по-
рано от 6 месеца преди датата на представянето му 
(оригинал). 



Кандидатстване 

Документи се подават: 

 На място в деловодството на Министерството на 
икономиката на адрес: гр. София, ул. 
“Славянска“ №8 

 

 По пощата на адрес:  

    1052, гр. София, ул. „Славянска“ №8 

 



Краен срок 

 
29-ти май 2017 г. 



Контакти 

За повече информация: 
www.mi.government.bg   
(Раздел „Политики и стратегии“ – тема „Предприемачество“ – 
„ТехноСтарт“ 3) 

 
www.facebook.com/TechnoStart3 
 
 
 
За въпроси: 
tehnostart@mi.government.bg 

 

http://www.mi.government.bg/
http://www.facebook.com/TechnoStart3
http://www.facebook.com/TechnoStart3
http://www.facebook.com/TechnoStart3
mailto:t.palova@mee.government.bg


 

 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 

 

 
ТИХОМИРА ПАЛОВА,  

ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ  “ТЕХНОСТАРТ“ 3, 

ДЪРЖАВЕН  ЕКСПЕРТ ОТ ОТДЕЛ “ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, 

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ“ 


