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Приложение № 1в 
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  
 

ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ 
 
 
От ………………… с ЕГН ……………………., лична карта ..................., издадена от ................ на ....................., с 
постоянен адрес: ............................................................, с настоящ адрес ………………………………(ако се 
различава от настоящия) в качеството ми на  
 
Кредитополучател на банка Юробанк България АД по Програма за гарантиране на безлихвени кредити в 
защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19 (Програмата) 
 
Размер на отпуснат кредит……………..……… лева 
 
Име на банката с изчерпан гаранционен лимит - първоначален кредитодател  …………………………………….. 
 
Попълва се вярното.  
 
Данни за длъжност, месторабота  и  настоящ работодател на кредитополучателя: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………….…………………………………(адрес, наименование и ЕИК) 
 
Данни за самоосигуряващото се лице:  
  
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Име на осигурителя, Булстат/ЕИК, адрес, на който упражнява дейността, основанието за самоосигуряването , 
вида упражнявана дейност от самоосигуряващото се лице  
Размер на искания кредит: …………………………………………………………….…../ 
Можете да получите общо до 6 900 лева, чрез сключването на договор/и за кредит с една единствена 
търговска банка. По изключение, ако към датата на кандидатстването гаранционния лимит за финансиране 
на Вашата банка-кредитодател е изчерпан, а не сте получил кредит в максималния му размер от 6 900 лева, 
можете да кандидатствате за разликата до пълния размер пред друга търговска банка – партньор по 
Програмата. Търговските банки с изчерпан гаранционен лимит по Програмата се съобщават от Българска 
банка за развитие АД, включително чрез информация на нейния сайт www.bbr.bg. 
Сумата може да се усвоява и на траншове, в съответствие с определеното в договора за кредит.  
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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. Минималният размер на кредит по 
Програмата е общо 2 600 лева. 
Срок, за който искам кредита:……………………………………………………………  
(Можете да издължите кредита в следващите 5 (пет) години. Можете да посочите и по-кратък срок за 
издължаване. Ако върнете кредита предсрочно не дължите никакви наказателни такси заради това на 
Банката.) 
 
Гратисен период, след изтичането на който ще започна да връщам кредита 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(Можете да не връщате кредита поне 6 месеца, след като сте го изтеглили но не повече от 2 години след 
като сте го изтеглили) 
 
Искам да погасявам кредита така (Можете да изберете един от приложимите начини на погасяване, които 
ще Ви бъдат предложени от търговската банка ):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
 
Разплащателната сметка, служеща за усвояване и обслужване на дълга по кредита е следната банкова 
сметка: ………………………………………………………………………., открита на мое име при банка Юробанк България АД.  
 
Задължавам се: 
1. Да използвам кредита само за свои лични нужди. Приемам и ще спазвам безусловно ЗАБРАНАТА да 

използвам средствата от кредита за стопанска дейност, както и за каквато и да е забранена от закона 
дейност; 

2. Да върна кредита в договорения с Банката срок или да върна тези средства в срока, посочен ми от 
Българска банка за развитие АД; 

3. Да оказвам пълно съдействие и да предоставям точно, и в срок всяка поискана ми информация от 
страна на Банката, Българска банка за развитие АД или на техен представител;  

 
Информиран/а съм, ясно и недвусмислено съзнавам и се съгласявам, че: 
1. Кредитът ми е предоставен като антикризисна мярка по Програмата за гарантиране на безлихвени 

кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19; 
2. Доброволно и осъзнато предоставям и давам съгласие Българска банка за развитие АД да обработва 

моите лични данни, които са посочени в това искане и/ или съдържащи се в предоставени от мен 
документи, които лични данни са събрани по повод на това искане за кредит и/или са описани в 
сключения от мен договор за кредит, както и тези, които ще касаят последващото издължаване и 
администриране на кредита; 

3. Уведомен съм, че Българска банка за развитие АД обработва моите лични данни в защита на своя 
легитимен интерес като доставчик на гаранция/ Кредитор, както и като изпълнител на правителствен 
мандат;  

4. Мои лични данни: имена, осигурителен статус, обслужваща банка, работодател, адрес, размер, дълг 
и начин на издължаване по кредита, могат да бъдат предмет на обработка, обмен и публикуване по 
повод на специално създаденият за Програмата регистър при Българска банка за развитие АД, чиято 
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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;  

5. Подробно и добросъвестно съм се информирал/а за правата ми като субект на лични данни от сайта 
на Българска банка за развитие АД или от друг източник …………………..………………….…..  

              (Моля, посочете другият източник, от който сте се информирал/а за правата си);   
 
С подписване на настоящото Искане за кредит, аз, …………………………………………… с 

ЕГН ………………………………., в качеството ми на Кредитополучател по Програма за гарантиране на безлихвени 
кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19 
/”Прорамата”/, която се осъществява съвместно с ......................................... /посочва се наименованието на 
Банката/ 
 
Декларирам, че понастоящем съм в неплатен отпуск, поради временно спряна (изцяло или частично) 
дейност на работодателя ми, което е в следствие на пандемията от CoVid-19 и ще се върна на работа, след 
като неплатеният отпуск изтече.  ДА / НЕ 
Ако верният отговор е ДА, следва да предоставите на банката документ от работодателя за 
неплатения отпуск.   
 

Декларирам, че към датата на кандидатстването ми за кредит е прекъсната дейността, която упражнявам 

като самоосигуряващо се лице и това е следствие от пандемията от CoVid-19 (Пандемията) и имам 

намерение да възобновя така прекъснатата от мен дейност.  ДА / НЕ 

Ако верният отговор е ДА, следва да предоставите на банката подадената по надлежен ред 
декларация за прекъсване на дейност по образец на НАП. 
 

Декларирам, че ще използвам средствата от Кредита единствено  и само за удовлетворяване на мои лични 

потребности и за лични разходи, като физическо лице и няма да използвам, под никаква форма и начин 

финансирането по Програмата за стопанска/ търговска дейност, независимо от собствеността, правната и 

организационната форма, под която се извършва дейността; 

 

Известно ми е, че за неверни данни, както и за предоставяне на неверни сведения с цел получаване на 

кредит нося наказателна отговорност, а също и административно наказателна отговорност, ако невярно 

посоча данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък 

размер или до освобождаване от данък. 

 
С подписването на настоящото декларирам изрично, че съм запознат изчерпателно с условията на 
Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат 
труд поради пандемията от Covid-19, прилагана от ББР АД, съвместно с банка Юробанк България АД, всички 
посочени от мен факти и обстоятелства са верни, както и че не са ми известни други обстоятелства, които са 
пречка да бъда ползващо лице по тази Програма. Декларирам, че при узнаване на такива обстоятелства ще 
предоставя на Банката незабавно писмено уведомление. 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс.  
Дата .........……. месец ……… год…….......     
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…….....................................……………………………  
 
Град………………………………                                                                    
(подпис  на декларатора - кредитополучател)  
 
Раздел “Приложени документи”: 
1. Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт; 
2. Данни за работодателя, и за сключения трудов договор, в рамките на който лицето понастоящем е в 

неплатен отпуск (ако това е приложимо); 
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 (ако това е 
приложимо);  

4. Други документи, ако е необходимо за положителния резултат от кандидатстването. 
5. 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; (Относно 
кредитополучател - самоосигуряващо се лице, ако това е приложимо)  

6. Копие от договора за кредит по Програмата. 
 

Дата: 
 
Кредитополучател: ……………………………………………………………, подпис …………………………………………... 


