
 

 

 
 
 

 

КРЕДИТ „ЛЕТЯЩ СТАРТ“ 
Предварителен въпросник за кандидатстване за финансиране по 

програма „Микрокредитиране със споделен риск“ 
 
 
 

Моля, попълнете въпросника като директно пишете в празните очертани полета или кликате в 
съответното квадратче до верния за Вас отговор. По възможност избирайте само по един 
отговор.  
   

1. Обща информация за кредитоискателя      
Име:      
Презиме:       
Фамилия:       
ЕГН:           
Настоящ адрес: 
  

2. Контактни данни      
Телефон:       
e-mail:    
 

3. Попадате ли в някоя от следните уязвими групи:      
Безработно лице повече от 6 месеца      
Лице с увреждане  
Младеж до 29-годишна възраст (вкл.)    
Не попадам в никоя от горните уязвими групи  

 
4. Към момента на кандидатстване участвате ли в някаква форма на заетост?    
Да, работя на трудов договор/ граждански договор или договор за управление   
Да, самоосигуряващо се лице съм (свободна професия, занаятчия, земеделски производител) 
Да, самоосигуряващо се лице съм във фирмата, с която кандидаствам или в друга фирма   
Имам регистрирана фирма, но не е активна и нямам реален доход (вкл. не внасям осигуровки)- 
минимум 4 месеца назад      
Не, безработен съм (или само официално се водя такъв) 
            
5. Към момента на кандидатстване участвате ли в някаква форма на образование/обучение?  
Да, студент съм      
Да, участвам в обучение за придобиване на професионална квалификация   
Не   

 

КРЕДИТ “ЛЕТЯЩ СТАРТ” 
Предварителен въпросник за кандидатстване  

за финансиране по програма  
„Микрокредитиране със споделен риск“ 

 



 

За Вашите препоръки и оплаквания: тел. 0896 333 222, e-mail: hotline@siscredit.com 
www.siscredit.com 

 

Обща информация за дейността 
     

6. Юридическа форма, под която извършвате или ще извършвате дейността:   
Самонаето лице (в т.ч. занаятчия, лице упражняващо свободна професия и др.) 
Регистриран земеделски производител      
Eдноличен търговец      
Микропредприятие (до 10 наети лица и до 2 млн. евро годишен оборот)   
Малко предприятие (от 11 до 50 наети лица)      
Средно или голямо предприятие (над 50 наети лица)       
  
7. Сфера на дейност:      
Производство      
Търговия (включително електронна) 
Специализирана търговия и/или производство на алкохолни напитки (БЕЗ бира и вино) 
Специализирана търговия и/или производство на тютюневи изделия      
Туризъм      
Транспорт      
Ресторантьорство      
Здравеопазване 
Образование 
Хазартна дейност (управление на казина, онлайн платформи за залози и др.)  
Финансови дейности (предоставяне на заеми, валутни операции, търговия с криптовалути, търговия 
с акции, онлайн платежни услуги) 
Финансови услуги (консултантски, счетоводни, други)   
Услуги, непопадащи никъде по-горе 
Социална дейност (дейност, която цели социален ефект, а не генериране на печалба) 
Строителство      
Селско стопанство (първично производство на селскостопански продукти) 
Специализирана търговия със селскостопанска продукция и/или вторичната й преработка   
Рибарство и аквакултури      
Друго  

 
8. Място на основна дейност е/ ще бъде:      
На територията на Република България      
Извън територията на Република България      

 
9. Регион, където се/ще се извършва дейността:      
Северозападен (области Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен) 
Северен централен (области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище) 
Североизточен (области Варна, Добрич, Силистра и Шумен)   
Югоизточен (области Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора)    
Южен централен (области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково)   
Югозападен (области Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област и София-град) 
   
10. Към момента на кандидатстване Вие:       
Все още нямате регистрирана фирма      
Имате регистрирана фирма, в която притежавате над 50% от капитала    



 

За Вашите препоръки и оплаквания: тел. 0896 333 222, e-mail: hotline@siscredit.com 
www.siscredit.com 

 

Имате регистрирана фирма, в която притежавате под 50% от капитала 
  

   
11. Към момента на кандидатстване фирмата Ви е регистрирана от: 
Все още нямате регистрирана фирма      
по-малко от 24 месеца         
над 24 месеца   

 
12. Към момента на кандидатстване фирмата Ви РЕАЛНО осъществява дейност от: 
Все още не осъществявате дейност        
по-малко от 6 месеца      
от 7 до 12 месеца      
от 13 до 18 месеца      
от 19 до 24 месеца      
над 24 месеца            
  
13. Получавате ли/ получавали ли сте през последните 3 години някаква форма на безвъзмездна 

помощ за дейността (помощ de minimis, финансиране по Европейски програми, др.)?   
Да. Размер на получената помощ:      
Не   

 
14. Данни на юридическото лице (ако имате регистрирана фирма):     

Наименование:       
ЕИК:       
Адрес на регистрация:      
Общ брой служители на трудов договор: 
          

15. Имате ли участие в други фирми?      
Да      
Не  
 
16. В случай, че все още не развивате дейност, имате ли изготвен бизнес план?   
Да, имам изготвен бизнес план      
Не, нямам      

 
 

 
 

Параметри на исканото финансиране 
 

17. Сума на исканото финансиране:      
под 5000лв.      
между 5000 и 15000лв.      
между 15001 и 25000лв.      
между 25001 и 48895лв.      
над 48896лв.   

 



 

За Вашите препоръки и оплаквания: тел. 0896 333 222, e-mail: hotline@siscredit.com 
www.siscredit.com 

 

18. Цел на исканото финансиране:      
Закупуване на недвижим имот       
Закупуване на ВТОРА употреба машини/съоръжения/лек автомобил/бус 
Закупуване на товарен автомобил   
Закупуване на НОВИ машини/съоръжения/лек автомобил/бус      
Рефинансиране на съществуващи задължения (кредити, данъци, търговски задължения и др.)  
За ИЗНОС  
Финансиране на вече спечелен Евро проект или др. договор за безвъзмездна помощ   
Оборотни средства за дейността 
 
 
19. Разполагате ли със самоучастие?      
Да, под 10%       
Да, между 10 и 30%       
Да, над 30%      
Не    
              
20. Бихте ли могли да предоставите солидарен длъжник, работещ на трудов договор от минимум 

6 месеца, над минимална работна заплата и редовно обслужващ кредитите си? 
Да      
Не  
  
21. Бихте ли могли да предоставите обезпечение (Ваша собственост или собственост на трето 

лице)? 
Да, недвижим имот      
Да, машини/съоръжения      
Да, лек/ товарен автомобил, собственост на фирмата      
Да, актива, който ще закупя с исканото финансиране   
Да, залог на цялото търговско предприятие 
Да, банкова гаранция    
Не        
 
 
  

 
SIS Кредит е част от Финансова институция SIS 

www.sisbg.net 
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