
ИСКАНЕ 
ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ ОТ СЕГМЕНТ  

„БАНКИРАНЕ МАЛЪК БИЗНЕС“ 
във връзка с въведеното извънредно положение 

в България и пандемията от COVID 19 
 
 
От..................................................................................................................................., ЕИК…………......................................, 

(изписва се фирмата на кредитополучателя/лизингополучателя) 
 
адрес за кореспонденция:……………………………………………………..…........................................................................................., 
 
тел. за контакт:……………………........................., е-mail: ………………….……………..……….......@..................................................... 
 
 
Представлявано от................................................................................................................................................................., 

(трите имена на законния представител) 
 
ЕГН ............................................................,  л.к. ………………………………………………/дата на изд. …………………………………………, 
 
 
Във връзка с пандемията от СOVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. - ДВ, бр. 28 от 
24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.; изм. и доп., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.),  
 
Във връзка с предложения от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България и утвърден от 
Управителния съвет на Българската народна банка на 09.04.2020 г. „Ред за отсрочване и уреждане на 
изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с 
въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията 
от COVID 19“, който „Юробанк България“ АД обяви, че ще прилага, желая да се възползвам от една от следните 
възможности за отлагане на задълженията по посочените по-долу договори: 
 
 

No. Вид на кредитния 
продукт 

Договор за 
кредит/лизинг/кред
итна карта No. 

Механизъм на отсрочване 
(виж Приложение 1 по-долу) 

Срок за отсрочване на 
задължението (брой 
месеци) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
Кратко допълнително описание (аргументация) на искането: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
Важни бележки: 
 
1. Описание на предлаганите механизми за отсрочване е представено в Приложение 1 към настоящото 

искане. Настоящото искане подлежи на преглед и одобрение от банката. Банката уведомява 
кредитополучателя/лизингополучателя за резултата от проверката. Банката може да изиска 
допълнителна информация или документи, удостоверяващи финансови затруднения, настъпили във 
връзка с пандемията и обявеното извънредно положение. При одобрение, банката и 
кредитополучателят/лизингополучателят сключват писмен анекс към всеки от посочените по-горе 
договори, след което банката активира избрания механизъм за отсрочване. 

2. Срокът, посочен по-горе, не може да е по-дълъг от 6 месеца. В случай че към датата на подаване на 
настоящото искане е налице просрочие по посочените договори, срокът по-горе ще обхваща и периода 
на просрочие. В случай че към датата на подаване на настоящото искане не е налице просрочие по 
посочения кредит, срокът по-горе тече занапред. Крайният срок за отсрочване е не по-късно от 
31.03.2021 г. 

3. Ако във връзка с кредитните продукти се дължат месечни плащания за застрахователни премии, такси 
и/или комисиони, Вие следва да осигурите тяхното редовно заплащане през периода на отлагане на 
плащанията по главницата / главницата и лихвата.  

 
Декларация: 
 

С подписването на настоящото искане, декларирам в качеството си на кредитополучател, че аз и/или 
солидарните длъжници по посочения по-горе договор кредит съм/сме пряко засегнат/и от 
извънредното положение, обявено в Република България с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г., във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и изпитвам/е или очаквам/е затруднения 
за редовно погасяване на задълженията си по кредита, посочен по-горе, в резултат на последиците от 
COVID-19 и на мерките, прилагани от властите в Република България за ограничаване и преодоляване 
на последиците от COVID-19. Запознат съм, че банката може да изиска допълнителна информация или 
документи, удостоверяващи посочените доказателства. Запознат съм, че банката може да откаже да 
изпълни настоящото искане, за което ще бъда изрично уведомен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Град............................       Кредитополучател : ................................... 
 
Дата ................................                  Съдлъжници/Поръчители: 

 
1 ……………………………. 
 

          2 ……………………………..   
 
 



 
Приложение 1 (механизми):  
 

I. МЕХАНИЗЪМ 1 
Отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, за кредити на вноски и лизинг 

 
1. Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г.  
2. След изтичане на периода на отсрочване, целият остатък от дълга, включващ и неплатената главница по време на този период, се 
погасява съгласно нов погасителен план, за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. 
3.След изтичане на периода на отсрочване, към всяка вноска по новия погасителен план за период, уговорен между страните в 
допълнителното споразумение по кредита, но не по-дълъг от остатъчния срок на кредита, се добавя равна част от непогасената по време 
на гратисния период лихва. 
 

II. МЕХАНИЗЪМ 2 
Отсрочване на главница за до 6 месеца, за кредити на вноски и лизинг 

 
1. Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г.  
2. През периода на отсрочване клиентът продължава да заплаща дължимата лихва по кредита. 
3. След изтичане на периода на отсрочване, целият остатък от дълга, включващ и неплатената главница по време на този период, се 
погасява съгласно нов погасителен план, за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. 
 

III. МЕХАНИЗЪМ 3 
Условия за револвиращи продукти 

 
1. Въвежда се период на облекчено погасяване със срок до 6 месеца, изразяващ се в гратисен период за плащане на лихва. В случай че е 
предвидено револвиращият лимит да се намалява с плафонни вноски и има такива с падеж по време на периода на облекчено 
погасяване, плащането им се отлага за брой месеци, равен на броя на месеците на облечено погасяване и се договаря нова погасителна 
схема на лимита. Следва да се спазват следните ограничения: 

1.1.Периодът на облекчено погасяване следва да изтича не по-късно от 31.03.2021 г.; 
1.2. Към 01.03.2020 г. задълженията на клиента са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни; 

2. Неплатената/отсрочената лихва през периода на облекчено погасяване (описан в т. 1) след неговото изтичане се погасява еднократно 
или на части, но не по-късно от 31.03.2021 г. 
3. В случай че револвиращата линия падежира в периода на облекчено погасяване или периода на плащане на отложената лихва, 
крайният ѝ срок се удължава с необходимия брой месеци до изтичането на тези два периода, но не по-късно от 31.03.2021 г. 

 
МЕХАНИЗЪМ 3 
Условия за овърдрафти 

 
1. Въвежда се период на облекчено погасяване със срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г., изразяващ се в гратисен период за 
плащане на лихва.  
2. През периода на облекчено погасяване по т. 1 по-горе се блокира част от лимита на овърдрафта. Размерът на блокираната част следва 
да покрива максимално възможния размер на лихвите, които могат да се натрупат по време на периода на облекчено погасяване. 
3. За периода на облекчено погасяване се допуска усвояване и погасяване от лимита до размера на неблокираната част от лимита. 
4. Неплатената/отсрочената лихва през периода на облекчено погасяване (описан в т. 1) след неговото изтичане се погасява за сметка на 
неусвоения лимит от овърдрафта. В случай че неусвоеният лимит по овърдрафта не е достатъчен да се погаси неплатената/отсрочената 
лихва, тази част от нея (останала непогасена след използване на неусвоения лимит) се погасява на равни части за период, съответстващ на 
броя на месеците на облекченото погасяване (описан в т. 1).  
5. След изтичане на периода на облекчено погасяване (описан в т. 1) клиентът може да ползва първоначално одобрения лимит по 
овърдрафта преди въвеждането на период на облекчено погасяване. 
6. В случай че овърдрафтът падежира в периода на облекчено погасяване или периода на плащане на отложената лихва, крайният му срок 
се удължава с необходимия брой месеци до изтичането на тези два периода, но не по-късно от 30.09.2021 г. 
 

МЕХАНИЗЪМ 3 
Условия за кредитни карти 

 
1. Банката не определя минимална месечна вноска по кредитната карта за период до 6 месеца, най-рано от 01.02.2020 г. и най-късно до 
31.03.2021 г. След изтичане на периода, начисляването на минимална месечна вноска се възстановява и задълженията по картата следва 
да се обслужват съгласно първоначалния договор. 
2. Свободният лимит по кредитна карта може да продължи да се усвоява, въпреки че дължимите вноски не са погасени. Погасяването на 
вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. 
3. В случай че към датата, на която клиентът е поискал да се възползва от период на отлагане, има начислени, но непогасени минимални 
месечни вноски, същите се погасяват за сметка на неусвоения лимит по кредитната карта. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 
31.03.2021 г. дължимата месечна лихва по кредитната карта се начислява и намалява от неусвоения лимит по кредитната карта. 


