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Приложение № 1-1  

Към  

Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по Програма за гарантиране на 

безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от 

COVID-19  

 

 

Приложение №1-1 към Договор за банков кредит  №… от ……………г. между Юробанк България АД /“Банката“/ и 

……………………………..……………………….., ЕГН ……………… - Кредитополучател (Договора за банков кредит),  

сключен в изпълнение на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от 

възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19 и сключеното между Банката и Българска 

банка за развитие АД Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по Програма за 

гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради 

пандемията от COVID-19  

 

I. Основание и цел на Програмата; Условия за допустимост 

1. „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат 

труд поради пандемията от COVID-19“ (Програмата)  е възложена от Министерски съвет на Република 

България за изпълнение на Българска банка за развитие АД (ББР АД) на основание на негови Постанов-

ление № 52/26.03.2020 г., Решение № 215/27.03.2020 г. и Решение № 257/14.04.2020 г., заедно с техните 

изменения в периода на действието й, в това число Решение № 408 от  19 юни  2020 година за измене-

ние на Решение № 257 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на 

безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от 

COVID-19 и за възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие“ АД и Решение № 910 от 

10.12.2020 г. 

2. Програмата се изпълнява с участие и на Банката на основание на сключеното между нея и ББР АД Фи-

нансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по Програма за гарантиране на безлих-

вени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-

19 (Споразумението). 

3. Цел на Програмата е да се подпомогнат физически лица (Правоимащи лица), засегнати от икономичес-

ките последствия, в следствие на пандемията от COVID-19 (Пандемията), респективно в следствие на 

oбявeнoто c рeшeниe нa Нaрoднoтo cъбрaниe oт 13 мaрт 2020 г. извънрeднo пoлoжeниe (Извънредното 

положение)/ обявената с Решение № 325 на Министерския съвет за обявяване на извънредна 

епидемична обстановка от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка (Извънредната 

епидемична обстановка)/  и въвеждането, на произтичащи от Закона за здравето основания, на 

временни противоепидемични мерки на територията на Република България или на част от нея с акт на 

орган на централната или местната власт, в изпълнение на които мерки се ограничава стопанската 

дейност в сектори на икономиката (Ограничителни противоепидемични мерки);  

4. Правоимащите лица трябва да отговарят на посочени в този документ условия, които са задължени да 

установят/да съдействат за установяването им от Банката в процеса на кандидатстване за кредит, вклю-

чително чрез указване на съдействие от страна на техните работодатели:   

4.1. Относно кандидатстващите за кредит във връзка с трудов договор: 

 При липса на друга причина, освен Пандемията, респективно Извънредното положение/Извънредната 

епидемична обстановка/ Ограничителни противоепидемични мерки,  лицето преустановява полага-

нето на възмезден труд за своя работодател и е в неплатен отпуск / е било в неплатен отпуск; 
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 Лицето има общо поне 3 месеца трудови правоотношения в периода между  01.01.2020 г.   и датата на  

кандидатстването за кредит и  

 За  лицето са декларирани/платени дължимите осигуровки за посочените по-горе три месеца след 

01.01.2020 г.  

4.2. Относно самоосигуряващите се лица: 

 Като последица от Пандемията, респективно Извънредно положение/ Извънредна епидемична обста-
новка/Ограничителни противоепидемични мерки: 

  (а) Лицето е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице или 

  (б) Лицето търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е 
следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му 
през съответно, избрано от него тримесечие от 2019 г. или от 2020 г. 

  (в) Към датата на кандидатстването за кредит, за самоосигуряващото се лице са декларирани и/или 
платени осигурителните вноски, дължими за периода след 01.01.2020 г. включително, в който е осъществявало 
дейност; 

5. Относно всички Правоимащи лица: 

Лицето ще възобнови/ е възобновило упражняването на дейност, респективно се е върнало на 
работа/продължило е да работи, след прекратяване на неплатения отпуск. 

II. Финансови условия на Програмата, относно кредитите  

1. Всеки кредитополучател има право да заеме общо до 6 900 лева, чрез сключването на договор/и за 
кредит с една единствена търговска банка. По изключение, ако към датата на кандидатстването гаран-
ционния лимит за финансиране на банката-кредитодател е изчерпан, а лицето не е получило кредит в 
максималния му размер от 6 900 лева, то може да кандидатства за разликата до пълния размер пред 
друга търговска банка – партньор по Програмата. Сумата може да се усвоява и на траншове, в съответс-
твие с определеното в договора за кредит с Правоимащото лице.  
При първоначално разрешен по-малък размер на кредита, той може да се анексира в последствие/да 
се сключи нов договор за кредит с  цел достигане  до     6 900 лева. 

2. Редовният лихвен процент по кредита/ите  е 0 % (нула процента).  
3. Размерът на санкционната лихва върху просрочена главница, която се дължи при неизпълнение на за-

дължението на кредитополучател да връща кредита според договореното с Банката се определя в до-
говора за банков кредит.  

4. Във връзка с обслужването на кредитите не се дължат такси, комисиони и неустойки.  
5. Таксите и комисионите за услуги на Банката, съпътстващи предоставянето на кредитите се посочват в 

договора за банков кредит.  
6. Не следва да се осигурява обезпечение, като условие за отпускането на  кредитите по Програмата. 
7. Кредитите са с максимален срок на издължаване до 5 години (60 месеца), с допустим гратисен период: 

минимум 6 месеца и максимум 24 месеца. 
8. Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период, на вноски, чийто размер и брой се оп-

ределят между Банката и кредитополучателя. 
9. Кредитополучателите имат право на предсрочно погасяване на дълга без да дължат такса/комисиона 

за това.  
10. Получените средства от кредита трябва задължително да се използват за преодоляване на негативни 

икономически последствия от пандемията Covid – 19.  
11. Кредитополучателите трябва задължително да използват предоставеното по Програмата финансиране 

за задоволяване на техни лични потребности като физически лица, а не като „Предприятия“, по смисъла 
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на §.1.,т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средни предприятия.  Кредитополу-
чателите нямат право да използват финансирането за целите на своята стопанска дейност и в качеството 
им на субект на извършвана от тях стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и органи-
зационната форма, под която се извършва дейността. Забраната се отнася и до използване на финанси-
рането за пълно или частично погасяване на техни задължения по кредити, предоставени им във връзка 
с извършваната от тях стопанска дейност.  

12. Забранява се обвързването на предоставянето на Кредит с условието, след усвояване на финансирането 
то да послужи за погасяването/плащането на едностранно определени от Банката разходи или задъл-
жения;     

13. Не се разрешава договарянето на лихва върху лихва, капитализирането на лихва и други договорености 
между Банката и кредитополучателите с подобен ефект; 

14. При уговорени по-кратки срокове на кредитите, на Банката е препоръчано да предлага на кредитополу-
чателите, съответно да предоговаря погасителните планове по кредитите чрез удължаване на гратисния 
период и/или на сроковете за издължаване, но за не повече от максимално допустимите срокове по 
Програмата.  

 

III. Рамков механизъм на Програмата за отпускане и управление на кредитите 

1. Кредитите се отпускат по ред, определен в Програмата, в Споразумението с Банката и по утвърдена от 

Банката процедура, която стартира с подаване на „Искане за кредит по Програмата“ по образец. 

2. Информация за Програмата и за обработваните от ББР АД и Банката лични данни можете да намерите 

на сайтовете им. 

3. Кредитополучател не може да заема повече от 6 900 (шест хиляди и деветстотин) лева по Програмата и 

не може да е Кредитополучател в повече от една търговска банка, освен в посочените в §.II. т.1. случаи.  

4. За кредит по Програмата може да се кандидатства до 30.06.2021 г. 

5. Договор за кредит по Програмата може да се сключи до 12.07.2021 г., а крайният срок за усвояване на 

средствата от кредитите е 31.07.2021 г.  

6. Искането за кредит по Програмата се подписва от Правоимащото лице – кредитоискател лично или чрез 

упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заварено пълномощно, съдържащо всички 

желани от Правоимащото лице реквизити на Искането за кредит по Програмата.  

7. Когато Искането за кредит по Програмата се подава от пълномощник, освен надлежните си 

пълномощия и документация, той трябва да предостави на Банката отделен, подписан от 

Правоимащото лице – кредитоискател документ, в който последният лично декларира всички 

обстоятелства, посочени в Искането за кредит по Програмата. Отделният документ с декларации следва 

да е с нотариално заверени подписи на Правоимащото лице – кредитоискател. 

8. Заедно с Искането за кредит по Програмата се представят/осигуряват следните документи (което и 

приложимо спрямо Правоимащото лице): 

Относно лицата, които са/са били в неплатен отпуск: 
  

Първа група лица 
1. Лица на трудов договор, които в 

момента на кандидатстването за 
кредит са в неплатен отпуск 
поради пандемията. 

 

Представят се следните документи: 
1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт, както и друг 

документ, от който се установява, че лицето има постоянен адрес в 
Република България; 

2. Данни за работодателя, и за сключения трудов договор, в рамките на 
който лицето понастоящем е в неплатен отпуск; 

3. Документ от работодателя – служебна бележка или заповед или друг 
аналогичен документ, с който се установява неплатения отпуск, в който 
лицето е и към датата на кандидатстването за кредит;  
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4. Други документи, ако е необходимо за положителния резултат от 
кандидатстването. 

Втора група лица: 
1. Лица на трудов договор, които са 

били в неплатен отпуск поради 
пандемията, но в момента на 
кандидатстването за кредит 
отпускът е изтекъл; 

2. Лицата са продължили да работят 
за същия работодател след 
изтичането на неплатения отпуск, 
към датата на кандидатстване за 
кредит. 

 

Представят се следните документи: 
1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт, както и друг 

документ, от който се установява, че лицето има постоянен адрес в 
Република България; 

2. Данни за работодателя, и за сключения трудов договор, в рамките на 
който лицето е било в неплатен отпуск, но той вече е изтекъл, а 
трудовият договор не е прекратен; 

3. Документ от работодателя – служебна бележка или заповед или друг 
аналогичен документ, с който се установява неплатения отпуск и видно 
от датата в документа той вече е изтекъл/изтича към момента на 
кандидатстване; 

4. Други документи, ако е необходимо за положителния резултат от 
кандидатстването; 

Трета група лица: 
1. Лица на трудов договор, които са 

били в неплатен отпуск поради 
пандемията, но в момента на 
кандидатстването за кредит вече 
не работят за работодателя, при 
който са били в неплатен отпуск, 
а за друг работодател; 

2. Лицата са се върнали на работа 
след изтичането на неплатения 
отпуск (веднага или с известно 
прекъсване във времето) и към 
датата на кандидатстването за 
кредит работят за друг 
работодател. 

Представят се следните документи: 
1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт, както и друг 

документ, от който се установява, че лицето има постоянен адрес в 
Република България; 

2. Данни за работодателя, и за сключения трудов договор с лицето 
понастоящем; 

3. Данни за бившия работодател и за трудовия договор, в рамките на 
който лицето е било в неплатен отпуск, но той вече е изтекъл, а този 
трудов договор вече е прекратен; 

4. Документ от бившия работодател – служебна бележка или заповед или 
друг аналогичен документ, с който се установява неплатения отпуск, в 
който лицето е било по време на вече прекратения трудов договор; 

5. Други документи, ако е необходимо за положителния резултат от 
кандидатстването; 

Четвърта група лица: 
1. Лица които са били на трудов 

договор, по време на който, 
поради пандемията са били в 
неплатен отпуск; 

2. Лицата са се върнали на работа 
след прекратяването на 
неплатения отпуск, но към 
момента за кандидатстването за 
кредит и в периода на наложени 
Ограничителни 
противоепидемични мерки, не  
работят  под никаква форма; 

Представят се следните документи: 
1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт, както и друг 

документ, от който се установява, че лицето има постоянен адрес в 
Република България; 

2. Данни за бившия работодател и за трудовия договор, в рамките на 
който лицето е било в неплатен отпуск, но той вече е изтекъл, а този 
трудов договор вече е прекратен; 

3. Документ от бившия работодател – служебна бележка или заповед или 
друг аналогичен документ, с който се установява неплатения отпуск, в 
който лицето е било по време на вече прекратения трудов договор; 

4. По възможност, актуална информация за статуса на заетост на лицето 
към датата на кандидатстването: например безработен; безработен, 
получаващ обезщетение; безработно, но търсещо работа лице или 
друго; 

5. Други документи, ако е необходимо за положителния резултат от 
кандидатстването 

Лицата  от всички групи на трудов договор подават Искане  за кредит  по образец на ББР, като в искането дават 
и следните изявления във формата на декларации: 
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1. Декларация, че лицето е /е било в неплатен отпуск, в следствие на Пандемията, респективно в следствие на 
Извънредното положение/Извънредната епидемична обстановка / Ограничителните противоепидемични 
мерки;  

2. Декларация че лицето е/е било в неплатен отпуск, поради временно спряна (изцяло или частично) дейност на 
работодателя, което е последица от Пандемията, респективно Извънредното положение / Извънредната 
епидемична обстановка / Ограничителните противоепидемични мерки;  

3. Декларация, че по уверение от работодателя, към датата на кандидатстването за кредит, за лицето са 
декларирани/платени осигуровките, дължими за поне трите месеца след  01.01.2020 г.; 

4. Декларация от лицето, че знае, че за неверни данни, както и за предоставяне на неверни сведения с цел 
получаване на кредит носи наказателна отговорност, а също и административно наказателна отговорност, ако 
невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък 
размер или до освобождаване от данък. 

      Специална Декларация за лицата от Първа група, че:  
      Лицето ще се върне на работа след изтичането на неплатения отпуск. 
      Специална Декларация за лицата от Втора, Трета и Четвърта група, че: 
        Лицето се е върнало на работа след изтичането на неплатения отпуск.  

 
Относно Самоосигуряващите се лица (СОЛ): 
 

Първа група Самоосигуряващи се 
лица: 
1. Лица с прекъсната дейност, в 
следствие на пандемията (като са 
подали съответната декларация по 
образец на НАП) и към момента на 
кандидатстването за кредит все още 
са с прекъсната дейност; 
2. Лицата имат намерение да 
възобновят дейността си. 

1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт, както и друг 

документ, от който се установява, че лицето има постоянен адрес в 

Република България; 

2. Документ за регистрация/лиценз на самоосигуряващото се лице, ако и 
което е приложимо за типа самоосигуряващо се лице; 

3. „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ по образец 
на НАП, чрез която е декларирано по надлежен ред временното 
прекъсване на дейността на самоосигуряващото се лице; 

4. Друго, което може да послужи за положителния резултат от 
кандидатстването.  

Втора група Самоосигуряващи се 
лица: 
Лица, които са били с прекъсната 
дейност, в следствие на пандемията 
( като са подали съответната 
декларация по образец на НАП) и 
към момента на кандидатстването за 
кредит вече са възобновили 
дейността си (отново с подаването 
на декларацията по образец). 
 

1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт, както и друг 

документ, от който се установява, че лицето има постоянен адрес в 

Република България; 

2. Документ за регистрация/лиценз на самоосигуряващото се лице, ако и 

което е приложимо за типа самоосигуряващо се лице; 

3. „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ по образец 
на НАП, чрез която е декларирано по надлежен ред временното 
прекъсване на дейността на самоосигуряващото се; 

4. „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ по образец 
на НАП, чрез която е декларирано по надлежен ред възобновяването 
на дейността на самоосигуряващото се лице; 

5. Друго, което може да послужи за положителния резултат от 
кандидатстването. 

Трета група Самоосигуряващи се 
лица: 
Лица, които имат поне 20 % спад в 
доходите си в посочено  от  тях  
тримесечие на 2020г. или на 2021г. 
(но в срока на действие на 

1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт, както и друг 

документ, от който се установява, че лицето има постоянен адрес в 

Република България; 

2. Документ за регистрация/лиценз на самоосигуряващото се лице, ако и 

което е приложимо за типа самоосигуряващо се лице; 
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Програмата), сравнено с доходите 
им през съответно, избрано от тях 
тримесечие от 2019 г. или от 2020 г. 
 

3. Документи, установяващи поне 20 % спад на доходите 
самоосигуряващото се лице в посочено от него  тримесечие на 2020г. 
или на 2021г. (но в срока на действие на Програмата), сравнено с 
доходите им през съответно, избрано от тях тримесечие от  2019 г. или 
от 2020 г. 

4. Друго, което може да послужи за положителния резултат от 
кандидатстването 

Четвърта група Самоосигуряващи се 
лица: 
Самоосигуряващите се лица, 
упражняващи свободна професия 
и/или занаятчийска дейност по 
регистрация и земеделските 
производители, които имат поне 
20 % спад в доходите си в посочено  
от  тях  тримесечие на 2020г. или на 
2021г. (но в срока на действие на 
Програмата), сравнено с доходите 
им през съответно, избрано от тях 
тримесечие от 2019 г. или от 2020 г. 
 

1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт, както и друг 
документ, от който се установява, че лицето има постоянен адрес в 
Република България; 

2. Документ за регистрация/лиценз на самоосигуряващото се лице, ако и 

което е приложимо за типа самоосигуряващо се лице; 

3. Самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия и/или 
занаятчийска дейност по регистрация и земеделските производители 
доказват спада в доходите си като представят заверени копия на 
издадените от тях, (което е приложимо) счетоводни или други 
документи  и/или данъчни декларации и други документи, с които се 
установява поне 20 % спад в доходите на лицата за съответния период.  

4. Декларация 1 по образец на ББР  
че представените данни и документи от лицата упражняващи свободна 
професия и/или занаятчийска дейност по регистрация  или от 
земеделските производители са изчерпателни, по отношение на  
наличието на спад в доходите.  

5. Декларация 2  по Образец на ББР 
 При неприложимост на посочените  в  т. 3 документи, или когато лицето 
има 0 лева доходи от своята дейност в съответното тримесечие на 2020 
или на 2021 г.,  е достатъчно то да представи декларация по образец на 
ББР, че има поне 20 % спад в дохода му в посоченото от него тримесечие 
от 2020 г. или 2021 г. 

6. Други документи, ако е необходимо за положителния резултат от 
кандидатстването).  

Всички групи самоосигуряващи се лица подават Искане  за кредит  по образец на ББР, като дават следните 
изявления във формата на декларации, в зависимост от групата: 

1. Декларация, че към датата на кандидатстването за кредит, за самоосигуряващото се лице са декларирани 
и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода след 01.01.2020 г. включително, в който е 
осъществявало дейност; 

2. Декларация за самоосигуряващото се лице, че средствата от Кредита ще се използват за негови лични 
потребности като физическо лице и няма да бъдат използвани за финансирането на стопанска/ търговска 
дейност, независимо от собствеността, правната и организационната форма, под която се извършва дейността; 

3. Декларация от лицето, че знае, че за неверни данни, както и за предоставяне на неверни сведения с цел 
получаване на кредит носи наказателна отговорност, а също и административно наказателна отговорност, ако 
невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък 
размер или до освобождаване от данък. 

За Първа група СОЛ: Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и Декларация, че лицето 
ще възобнови прекъснатата дейност; 
За Втора група СОЛ: Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и Декларация, че лицето 
е възобновило прекъснатата дейност към датата на кандидатстване; 
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За Трета и Четвърта група СОЛ: Декларация, че  лицето има поне 20 % спад в доходите си в посочено  от  тях  
тримесечие на 2020г. или на 2021г. (но в срока на действие на Програмата), сравнено с доходите им през 
съответно, избрано от тях тримесечие от 2019 г. или от 2020 г. 

 

9. Банката разглежда документите по горната точка в случай, че от разгледаните документи и от 

направените проверки се установи, че физическото лице – кредитоискател е Правоимащо лице, Банката 

следва утвърдената от нея процедура и сключва договор за предоставянето на кредит по Програмата, 

към който прилага настоящото Приложение и Уведомление за обработка на личните данни от страна на 

ББР АД; 

10. Договорът, с който Банката предоставя кредит по Програмата се одобрява за сключване или се сключва 

под условие, че усвояването на средства от Кредита ще се извърши по посочената от Правоимащото 

лице лична банкова сметка след получаването от Банката на Потвърждение от ББР АД, че кредитът е 

включен в Гарантирания портфейл, формиран по реда на Споразумението.  

 

IV. Допълнителни права и задължения на Кредитополучателя във връзка с Програмата 

1. С подписването на настоящото Приложение към Договора за банков кредит, кредитополучателят зая-

вява, че е информиран и се съгласява, че: 

1.1. Кредитът му е предоставен като антикризисна мярка по  Програмата за гарантиране на безлихвени кре-

дити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19, като с 

кандидатстването и получаването на кредит по тази Програма, Кредитополучателят е поискал,  приел е 

и се е съгласил с правилата, по които ББР АД поема и изпълнява гаранционен ангажимент по отношение 

на главницата по предоставения му кредит по Програмата, както и с всички възможни последици от 

реализирането на гаранционния ангажимент, изразяващи се, но не единствено в задължение за възс-

тановяване на платеното от ББР АД в указан от ББР АД срок; 

1.2. Доброволно и осъзнато предоставя на Българска банка за развитие АД възможността да обработва не-

гови лични данни, информиран е за правата му като субект на лични данни, информиран е за приложи-

мата от ББР АД политика за поверителност, достъпна от нейния сайт https://bbr.bg/bg/privacy-policy; 

1.3. Уведомен е, че Българска банка за развитие АД обработва негови лични данни в защита на своя легити-

мен интерес като доставчик на гаранция/кредитор, както и с оглед спазването на закона, като изпълни-

тел на правителствен мандат; Личните данни могат да бъдат обработвани и на основание чл.6 точка 1, 

буква „д“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година,а 

именно при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора, съг-

ласно  Решението за обявяване на извънредно положение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

(ДВ, бр. 22 от 2020 г.) и в изпълнение на чл. 1, ал. 2 и 3 от Постановление № 52 на Министерския съвет 

от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във 

връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (ДВ, бр. 30 от 2020 г.) и т. 5 и 6 от Решение № 

215 на Министерския съвет от 2020 г. за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала 

на „Българска банка за развитие“ АД - гр. София. 

1.4. Уведомен е, че негови лични данни могат да бъдат предмет на обработка, обмен и публикуване по по-

вод на специално създаден за Програмата Регистър при Българска банка за развитие АД, чиято цел е да 

осигури прозрачното и правилно изпълнение на Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в 

защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19;  

2. Кредитополучателят е длъжен: 

2.1. При кандидатстване за финансиране по Програмата да спазва всички нейни изисквания, в това число 

добросъвестно да проверява коректността на данните и информацията, която използва при това канди-

датстване. Отговорността му за създаване и/или използване на неверни данни е лично негова.  

https://bbr.bg/bg/privacy-policy
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2.2. Да използва кредита само за свои лични нужди, като за целта той приема и се задължава да спазва 

безусловно забраната да използва средствата от кредита за стопанска дейност, както и за каквато и да 

е забранена от закона дейност; 

2.3. Да върне кредита в договорения с Банката срок или да върне заетите на основание на Програмата сред-

ства в срока, посочен му от Българска банка за развитие АД; 

2.4.  Да оказва пълно съдействие и да предоставя точно, и в срок всяка поискана му информация от страна 

на Банката,  Българска банка за развитие АД или на техен представител.  

 

 

 

 

 

За Банката:                                                                                                    За Кредитополучател: 

 

 

………………………………………………….                                                             ………………………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………… 


