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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ ДО 6 900 ЛЕВА 
 
 

Условие Документи за кандидатстване 

I. Трудов договор 
Правоимащи лица, във връзка с тяхно трудово правоотношение, по което 
са/са били в неплатен отпуск след избухването на пандемията са четири 
групи лица, общото изискване за които е, че: 

1. Лицата имат общо поне 3 месеца трудови правоотношения в 
периода между  01.01.2020 г., вкл. и датата на кандидатстването за 
кредит и  

2. за лицата са декларирани/платени дължимите осигуровки за трите 
месеца след 01.01.2020 г.  

 
В допълнение към общите изисквания, за тях трябва да е налице една от 
хипотезите по групи по-долу. 
 

 

Първа група лица 
 
1. Лица на трудов договор, които в момента на кандидатстването за кредит 
са в неплатен отпуск поради пандемията. 
 

Първа група лица: 
 
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; 
3. Документ от работодателя – служебна бележка или заповед, или друг аналогичен 

документ, с който се установява неплатеният отпуск, в който лицето е и към датата на 
кандидатстването за кредит;  

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. 

 

Втора група лица: 
 
1. Валиден документ за самоличност – л.к. или паспорт; 
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 неплатеният 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; 
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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. 
 

Трета група лица:  
 
1. Валиден документ за самоличност – л.к. или паспорт; 

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 неплатеният 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; 

Четвърта група лица:  
 
1. Валиден документ за самоличност – л.к. или паспорт; 
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. 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: 
 
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. 
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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. 
 

II. Самоосигуряващи се лица (СОЛ) 
Правоимащите лица по т.II (СОЛ) са Четири групи лица, общите изисквания, към които са:  
1. Да полагат труд упражнявайки своята дейност като самоосигуряващи се лица; 
2. Да са декларирали/платили осигуровките си вноски, дължими от тях след 01.01.2020 г., за периода, в който са осъществявали дейност. 

 

Групи СОЛ – условия Документи за кандидатстване 

Първа група СОЛ: 
1. Лица с прекъсната дейност, вследствие 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  
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 СОЛ: 
Лица, които са били с прекъсната дейност, вследствие 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 
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 СОЛ: 
Лица, които имат поне 20 % спад в доходите си в посочено  от  тях  тримесечие на 
2020 г. или на 2021 г. (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;  
2. Документ за регистрация/лиценз на самоосигуряващото се лице, ако и което е 

приложимо за типа самоосигуряващо се лице; 
3. Документи, установяващи поне 20% спад на доходите на СОЛ в посочено  от  тях  

тримесечие на 2020 г. или на 2021 г. (но в срока на действие на програмата), 
сравнено с доходите им през съответно, избрано от тях тримесечие от 2019 г. или 
от 2020 г. 
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4. Друго, което може да послужи за положителния резултат от кандидатстването 

Четвърта група СОЛ: 
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 2020 г. или 
на 2021 г. (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; 
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. 

 

 


