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Приложение 
към чл. 5Приложение към чл. 5  

ДО ............................................ 
................................................. 

 

З А Я В Л Е Н И Е  З А  К А Н Д И Д А Т С Т В А Н Е  

З А  С Т А Р Т Ъ П  В И З А  

От 
.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

постоянен или настоящ адрес: гр./с. 
............................................................................................................................................., 

ул. (ж.к.) ............................................................................................., тел. ........................., 
факс ...................................., 

електронен адрес .................................................................................................................... 

Моля да бъде открита административна процедура за предоставяне на удостоверение 
за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза” за  

 

(Име на проекта) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Услугата се предоставя от 
.............................................................................................................................................. 

(посочва се органът, компетентен да издаде административния акт) 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде 
получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  

.............................................................................................................................., 
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването 
му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за 
служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично от ЦАО при компетентния орган 

 по електронен път на електронен адрес 

Приложени документи: 

 Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга. 

 Приложения към заявлението. 

 
Дата: 

Гр./с. ................................................... 

Подпис: 

(………………………) 
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З А Я В Л Е Н И Е  З А  К А Н Д И Д А Т С Т В А Н Е  

З А  С Т А Р Т Ъ П  В И З А  

 
 
1. Основна информация за заявителя  
 
Попълнете полетата по-долу с информация за лицето/лицата, което/които представят 
проекта. 
 

Име на кандидата: 
 
 

Вид и номер на документ за самоличност: 
 
 

Държава на произход: 
 
 

Постоянен или настоящ адрес: 
 
 

Телефонен номер: e-mail: 

Образование: 
 

Месторабота: 
 

                                               Ако е приложимо: 

Наименование на компанията: 
 
 

Регистрационен номер на компанията (ЕИК): 
 
 

Седалище на компанията: 
 
 

Държава, в която е регистрирана компанията: 
 
 

 

2. Представяне на дейността, продукта и/или услугата 
2.1. Опишете Вашия продукт или услуга. Какви ценни характеристики предоставя 
Вашият/Вашата продукт/услуга на клиентите? Какви проблеми разрешава и/или нужди 
задоволява  Вашият/Вашата продукт/услуга? 
 

 
 
2.2. Какво прави Вашите продукт/услуга иновативни, уникални или различни в 
сравнение с продуктите на Вашите конкуренти? 
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2.3. На каква технология се основава Вашият/Вашата продукт/услуга? Опишете 
неговата технология, ниво на зрялост, доказателства за ефективност и 
функционалност. 
 

 
2.4. Към кой производствен сектор или сектор на услугите принадлежи Вашият/Вашата 
продукт/ услуга? 
 

 
2.5. Наличен ли е прототип или минимално жизнеспособен продукт на Вашия/Вашата 
продукт/доставка на услуга? Ако е приложимо, моля да предоставите описание или 
доказателство за това. Каква е продажната цена за единичен/единична 
продукт/услуга? 
 

 

2.6. Притежавате ли защита на правата за интелектуална собственост на Вашия/Вашата 
продукт/услуга като патент за изобретение или полезен модел? Ако е приложимо, 
представете като доказателство копие на документи, които го удостоверяват, и 
официален превод от заклет преводач съгласно изискванията в чл. 6 на настоящата 
наредба. 
 

 

3. Производство, разходи и финанси 

3.1. Какъв е приблизителният размер на месечното ви производство/доставка на 
услуги? Какви са Вашите очаквания за произведена продукция/доставени услуги през 
следващите 3 години? 
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3.2. Какви са разходите за изпълнение на Вашия проект? Какви са разходите за 
производство, предоставяне на услуги, маркетинг, управление и др.? 
 

 
3.3. Представете финансови изчисления/анализи на Вашите прогнози за растежа на 
приходите и разходите през следващите 3 години. Предоставената информация за 
бъдещи стойности трябва да бъде за период от датата на подаване на Вашето 
заявление за кандидатстване за Стартъп виза. Представете информация за 
финансирането на проекта, както и основни индикатори за растеж (KPIs). 
 

 
4. Анализ на пазара, продажби, клиенти и партньорства 
 
4.1. Какъв е размерът на пазара на Вашия/Вашата продукт/услуга? В какви 
сегменти/пазари целите да навлезете с Вашия продукт? Какъв е профилът на Вашите 
потенциални клиенти? Опишете основните си конкуренти във Вашия пазарен сегмент? 
Какъв е пазарният потенциал на Вашия/Вашата продукт/услуга през следващите  
5 години? Моля да предоставите в бизнес плана си маркетингова стратегия за развитие 
на продукта/услугата. 
 

 
4.2. Осъществени ли са продажби на Вашия/Вашата продукт/услуга? Какви канали за 
реализация използвате за достъп до пазара? Как създавате и поддържате обратна 
връзка с клиентите си? Ако е приложимо, опишете или представете доказателства 
какви са приходите от продажби от началото на Вашия проект до настоящия момент и 
за период един месец? 
 

 
4.3. Посочете Вашите основни потребители и техния брой? Ако е приложимо, моля да 
предоставите доказателства или копия от договори и фактури, които удостоверяват 
съществуването на реални клиенти и извършени продажби на продукта/услугата. 
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4.4. Представете информация за настоящите и потенциалните си бизнес партньори и 
доставчици. Ако е приложимо, моля да предоставите копия на писма за намерение за 
бизнес партньорство или копия на договори с бизнес партньори и доставчици. 
 
 

 
5. Човешки ресурси  

5.1. Опишете екипа от хора, които участват във Вашия проект. Моля, включете 
информация за броя на Вашите служители. Опишете тяхната роля във Вашия екип, 
техния опит, ценни компетентности и умения в областта на индустрията/услугите, към 
които принадлежи Вашият проект.  
 
 

 
 
 

 Декларирам, че съм автор на проекта и притежавам правата върху него.* 
 

 Съгласен съм с обработването на моите лични данни във връзка със заявлението ми 
за Стартъп виза, включително публикуването на моето име и името на моя проект, 
съгласно Закона за защита на личните данни.* 
 

 Потвърждавам, че съм запознат с това, че: администратор на предоставените от мен 
лични данни е Министерството на иновациите и растежа, с адрес: ул. „Александър I“  
№ 12, п.к. 1000, София, България; личните ми данни ще бъдат обработвани единствено 
с цел провеждане на оценка за Стартъп виза; предоставянето на данни е доброволно, 
но отказ за предоставяне на информация може да доведе до невъзможност за оценка 
на кандидата.  
 
* задължителни за попълване полета  

Във връзка със заявлението се предоставят следните приложения:  

 

 Копие на документа за самоличност със снимката и личните данни на заявителя 

(прилага се задължително); 

 Бизнес план и презентация на проекта (прилага се задължително); 



СТР.  16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 82 

 
 

6

 Копие на валиден патент за изобретение за високотехнологичния и/или 

иновативния проект (когато е приложимо); 

 Копие на валидно свидетелство за регистрация на полезен модел във 

високотехнологичния и/или иновативния проект (когато е приложимо); 

 Копие на договор за инвестиция със специализиран международен фонд за дялово 

и рисково финансиране за не по-малко от 100 000 лв., както и препоръка, издадена от 

съответния фонд за приноса на заявителя в проекта (когато е приложимо); 

 Копие на договор или писмо за намерение за инвестиция от фонд за дялово и 

рисково финансиране в Република България (когато е приложимо); 

 Копие на Удостоверение за качество (Seal of Excellence) по програмите „Хоризонт 

2020“ или „Хоризонт Европа“ за проекта (когато е приложимо); 

 Доказателство, че проектът е отличен на специализиран конкурс или състезание в 

областта на иновациите и предприемачеството, организирани от Европейската комисия 

или Европейската космическа агенция (когато е приложимо); 

 Доказателство за публикувани поне 2 научни статии в горните квартили Q1 или Q2 

в международните бази данни Scopus или Web of Science (когато е приложимо); 

 Банков или еквивалентен документ, удостоверяващ наличието на лични средства 

на заявителя за поне 30 последователни дни преди датата на заявлението, покриващи 

размера на минимум три минимални работни заплати в Република България; 

 Копия на фактури или други разходооправдателни документи за реализирани 

продажби, свързани с дейността, продукта или услугата (когато е приложимо); 

 Копия на писма за намерение или договори за партньорство с български партньори 

(когато е приложимо). 
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Annex 1 to Article 5                       
 

To the attention of:                        
 

……………………………………… 
………………………………………. 

 

APPLICATION FORM 
FOR A START-UP VISA 

 

From 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
permanent or current address, city/town, 
street…………………………………………………………….………….............................................
............................................................................................. 
tel. ...................................................................................., fax........................................................ 
e-mail address …………….............................................................................................................. 
 

Herewith I would like to apply for the opening of an administrative procedure for granting of a 
certificate for a high-tech and/or innovative project called Startup Visa for 
 

[Project Name] 
......................................................................................................................................................... 
 

The service is provided by………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................ 
(specify the authority competent to issue the administrative act) 
 

I declare my wish to receive the individual administrative act issued: 
 

 By a licensed postal operator at the address: 
......................................................................................................................................................... 
 

I declare that the postage is at my own expense, payable upon receipt of domestic mail, and I 
agree that the documents may be carried for official purposes. Individual administrative act to be 
sent: 

 by internal registered mail 

 as internal courier mail 

 as international registered mail 

 personally from the Centre for citizens’ administrative services to the competent authority 

 electronically to an e-mail address 
 

Attached documents: 

 Application Form to the competent authority in the form approved by it for the service 
concerned. 

 Attachments to the Application. 
 

Date: 
City/town ................................................................  
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Signature: 
(...........................) 

 
A P P L I C A T I O N  F O R M  

F O R  A  S T A R T - U P  V I S A  
 

 
1. Basic information about the applicant 
 
Complete the fields below with information about the person(s) submitting the project. 
 

Applicant's name: Type and number of a document for identity: 

Country of origin:  Address registration: 

Phone number: E-mail: 

Education: Job: 

                                                If applicable: 

Company name:  Company registration number (UIC): 

Headquarter: Country of company’s registration: 

 

2. Presentation of the activity, product and/or service 
2.1. Please describe your product or service. What valuable features does your 
product/service provide to customers? What problems does your product/service solve 
and/or needs does it satisfy? 
 

 
 
2.2. What makes your product/service innovative, unique or different compared to your 
competitors' products? 
 

 
2.3. What technology is your product/service based on? Describe its technology, maturity 
level, evidence of effectiveness and functionality. 
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Signature: 
(...........................) 

 
A P P L I C A T I O N  F O R M  

F O R  A  S T A R T - U P  V I S A  
 

 
1. Basic information about the applicant 
 
Complete the fields below with information about the person(s) submitting the project. 
 

Applicant's name: Type and number of a document for identity: 

Country of origin:  Address registration: 

Phone number: E-mail: 

Education: Job: 

                                                If applicable: 

Company name:  Company registration number (UIC): 

Headquarter: Country of company’s registration: 

 

2. Presentation of the activity, product and/or service 
2.1. Please describe your product or service. What valuable features does your 
product/service provide to customers? What problems does your product/service solve 
and/or needs does it satisfy? 
 

 
 
2.2. What makes your product/service innovative, unique or different compared to your 
competitors' products? 
 

 
2.3. What technology is your product/service based on? Describe its technology, maturity 
level, evidence of effectiveness and functionality. 
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2.4. Which manufacturing or service sector does your product/service belong to? 
 

 
2.5. Is a prototype or minimum viable product of your product/service delivery available? If 
applicable, please provide a description or evidence of this. What is the selling price for a 
single product/service? 
 

 

2.6. Do you have intellectual property rights protection for your product/service such as a 
patent for an invention or utility model? If applicable, provide as evidence a copy of 
documents certifying this and an official translation by a sworn translator, according to the 
requirements of art 6 of this Ordinance. 
 

 

3. Production, costs and finance 
 
3.1. What is the approximate amount of your monthly production/supply of services? What 
are your expectations for product/service delivery over the next 3 years? 
 

 
3.2. What are the implementation costs of your project? What are the costs of production, 
service delivery, marketing, management, etc.? 
 

 
3.3. Please provide financial calculations/analyses of your projections of revenue and 
expenditure growth over the next 3 years. The information for future value provided must 
be for the period from the date of submission of your Start-up Visa Application. Please, 
provide information on project funding as well as key growth indicators (KPIs). 
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4. Market analysis, sales, customers and partnerships 
 
4.1. What is the size of the market for your product/service? What segments/markets do 
you aim to enter with your product? What is the profile of your potential customers? 
Describe your main competitors in your market segment? What is the market potential for 
your product/service over the next 5 years? Please provide in your business plan a 
marketing strategy for the product/service development. 
 

 
4.2 Have you made sales of your product/service? What sales channels do you use to access 
the market? How do you create and maintain feedback from your customers? If applicable, 
please describe or provide evidence of what sales revenue has been generated from the 
start of your project to date and over one-month period? 
 

 
4.3. Please specify your main customers and their number? If applicable, please provide 
evidence or copies of contracts and invoices that verify the existence of actual customers 
and sales of the product/service. 
 

 
4.4. Please provide information about your current and potential business partners and 
suppliers. If applicable, please provide copies of letters of intent for business partnerships or 
copies of contracts with business partners and suppliers. 
 

 
 
5. Human resources  
5.1. Please describe the team of people involved in your project. Please include information 
on the number of your employees. Describe their role in your team, their experience, 
valuable competences and skills in the industry/service area to which your project belongs.   
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 I declare that I am the co-author of the project and own the rights to it.* 
 

 I consent to the processing of my personal data with regard to my application for a 
Startup Visa, including the publication of my name and the name of my project in 
accordance with the Data Protection Act.* 
 

 I acknowledge that I am aware that: the administrator of the personal data I have 
provided is the Ministry of Innovation and Growth, with address. 12 Alexander I Str., 1000, 
Sofia, Bulgaria; my personal data will be processed solely for the purpose of conducting the 
evaluation for the Startup Visa; the provision of data is voluntary, but refusal to provide 
information may result in the impossibility to evaluate the applicant. 
 

* compulsory fields 
 

 Copy of the applicant's identity document with photo and personal data (compulsory); 

 Business Plan and Project Presentation (compulsory); 

 Copy of a valid invention patent for the high-tech and/or innovative project (if 
applicable); 

 Copy of a valid utility model registration certificate for the high-tech and/or innovative 
project (if applicable); 

 Copy of an investment agreement with a specialised international equity and venture 
capital fund for not less than BGN 100 000 and a recommendation issued by the relevant 
fund on the applicant's contribution to the project (if applicable); 

 Copy of the contract or letter of intent for investments from a private equity and 
venture capital fund in the Republic of Bulgaria (if applicable); 

 Copy of the Seal of Excellence under Horizon 2020 or Horizon Europe for the project (if 
applicable); 

 Evidence that the project has been awarded in a specialised innovation and 
entrepreneurship competition or contest organised by the European Commission or the 
European Space Agency (if applicable); 

 Evidence of at least 2 scientific articles published in the upper quartiles Q1 or Q2 in the 
international databases Scopus or Web of Science (if applicable); 

 Bank or equivalent document certifying the availability of the applicant's personal 
finances for at least 30 consecutive days prior to the date of application in the amount of at 
least three minimum monthly salaries in the Republic of Bulgaria; 

 Copies of invoices or other supporting documentation for sales made related to the 
activity, product or service (if applicable); 

 Copies of letters of intent or partnership agreements with Bulgarian partners (if 
applicable). 
 

 6389


