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Финансовите инструменти на
държавата в кризата

ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
Безлихвени кредити за физически лица, които са:
• Лица на трудов договор
• Самоосигуряващите се лица
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УСЛОВИЯ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ
На трудов договор:
• Да сте преустановили полагането на възмезден
труд и да сте в неплатен отпуск
• Да сте били на трудов договор в последните 6
месеца преди излизането в неплатен отпуск.
• Да не получавате възнаграждение по други
трудови правоотношения.
• Отработени поне пет работни дни в месец март.

За самоосигуряващите се лица:
• Да сте прекъснали дейността и/или да търпите
поне 20% спад в доходите си за първото
тримесечие на 2020 г. спрямо 2019 г.
• Да не получавате възнаграждение по други
трудови правоотношения.
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ФИНАНСОВА РАМКА
НА ПРОГРАМАТА
Отпускане на кредит до 4 500
лева
• Сключване на 3 отделни
договора всеки от тях с по 1500
лв.
• Сключванто на един договор,
като сумата се усвоява на три
транша от по 1500 лв.

• Обслужането на кредита е без
лихва, такси, комисиони и
неустойки.
• Максимален срок на
издължаване до 5 години
• Краен срок за кандидатстване
до 31.12.2020 г.
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ДОКУМЕНТИ ЗА
КАНДИДАТСВАНЕ
• Искане за финансиране по образец
• Валиден документ за самоличност
• Документ за регистрация, ако сте
самоосигуряващи се

• Данни за работодателя и за
сключения трудов договор (+
справка от НОИ за наличието на
трудово правоотношение 6 месеца
назад);
• Декларация предоставена от
банката.
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ОТ КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ
БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ?
• Алианц банк България
• Банка ДСК
• Инвестбанк

• Интернешънъл Асет Банк
• ОББ
• Общинска банка

• ПИБ
• Райфайзен банк
• Търговска банка Д

• Уникредит Булбанк
• ЦКБ
• Юробанк България
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МЕРКИ ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ
•
КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА?

Физически лица и фирми, имащи потребителски
кредити, кредитни линии, ипотечни и жилищни
кредити.
Да сте засегнати пряко от кризата -с понижени
доходи в резултат от възникване на пандемията.

КАКВО И ДО КОГА МОЖЕ ДА СЕ
ОТСРОЧИ?
•

Отсрочване на лихва + главница

•

Отсрочване само на главница

•

Кредитите се отсрочват за срок до 6 месеца, но
не по-късно от 31.12.2020г.

•

Краен срок за кандидатстване до 22.06.2020г.

•

Кредитите, трябва да са били редовно
обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни

•

Заявяват се пред обслужващата банка

•

Мярката НЕ касае кредити получени след
31.03.2020г.

•

Кредитите от небанкови институции не влизат в
програмата

КРИТЕРИИ, ИЗИСКВАНИЯ И ОБЩИ
ПАРАМЕТРИ
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ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА РОДИТЕЛИ В НЕПЛАТЕН
ОТПУСК ЗАРАДИ COVID-19

Семейства с деца до 12-годишна
възраст
•

Двамата родители или самотен
родител ползват неплатен отпуск от
минимум 20 работни дни

•

Месеченият доход на един родител е
610 лв.

•

Изчерпан платен отпуск

•

Липса на други доходи от наеми,
услуги или други трудови
правоотношения

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ
ВЪЗПОЛЗВА

•

Не получавате други социални
помощи по Закона за социалното
подпомагане

•

Осигуряване в последните шест
месеца

•

Да не сте включени в схемата 60/40

•

Децата да са посещавали детска
градина или училище преди
13.03.2020г.
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ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА РОДИТЕЛИ В НЕПЛАТЕН
ОТПУСК ЗАРАДИ COVID-19

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА?

• Заявление-декларация по
образец

• По електронен път
http://edelivery.egov.bg/

• Документи за брутните
доходи

• На гишето за
административно
обслужване до Дирекция
Социално подпомагане по
настоящ адрес
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