ПРОГРАМА
за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд
поради пандемията от COVID-19
Декларация 2 по образец на ББР

До
Банка…………………………..
Град София,………………………..……….
До
Българска банка за развитие ЕАД
Град София, ул. Дякон Игнатий № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
От………………………………………………………………………………….., с ЕГН ……………………...……., с постоянен адрес
………………………………………, с настоящ адрес………………………………………………………..,
В качеството ми на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, занаятчийска дейност
или дейност като земеделски производител (вярното се подчертава)
И
В качеството ми на кредитоискател, кандидатстващ за кредит по Програмата за гарантиране на
безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от
COVID-19 (Програмата),
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:
1. Имам 0 (нула) лева доходи от своята дейност през ………………… тримесечие на 2020 г. или на 2021
г. (Правилната година се подчертава, избраното тримесечие се посочва от декларатора.)
В следствие на това е налице минимум 20 % спад в доходите ми в посочено от мен по-горе
тримесечие на 2020г. или на 2021г., сравнено с доходите ми през ……………………. тримесечие от
2019 г. или от 2020 г., дължащ се на пандемията от Covid-19.
(Правилната година се подчертава, избраното тримесечие се посочва от декларатора.)
Предвид липсата на доходи в посочения от мен по-горе период или поради следните, посочени
от мен обстоятелства: …………………………………………………………………………………………….........., е налице
неприложимост на документите, с които, за целите на кандидатстването за кредит по Програмата
се установява спад в доходите, поради което с настоящото потвърждавам, че при сравнение на
доходите ми в посочените по-горе два тримесечни периода се установява минимум 20 % спад в
доходите ми през 2020 г. или 2021 г. (Правилната година се подчертава), дължащ се на
пандемията от Covid-19.
2. Известно ми е, че за неверни данни, както и за предоставяне на неверни сведения с цел
получаване на кредит нося наказателна отговорност.
3. Известно ми е, че нося 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.
ДЕКЛАРАТОР:
Дата:…………………….

…………………………………………………..…….
Три имена и подпис

