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ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 

за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд 

поради пандемията от Covid-19  

 

I. Цел на Програмата и условия за допустимост 

Целта на Програмата е да се подпомогнат засегнатите от икономическите последствия от Пандемията 

физически лица, които трябва да отговарят на следните условия:  

Относно лицата на трудов договор: 
(а) При липса на друга причина, освен Пандемията, респективно Извънредното положение, лицето 
преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и е в неплатен отпуск; 
(б) Лицето е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди излизането му в 
неплатен отпуск; 
(в) Лицето не получава възнаграждение по други трудови правоотношения;    
(г) Лицето има отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който е пуснат в 
неплатен отпуск; 
Относно самоосигуряващите се лица: 
(д) Като последица от Пандемията, респективно Извънредното положение, лицето е прекъснало 
дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице и/или търпи поне 20 % спад в доходите си 
за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през първото тримесечие на 2019 г.;    
(е) Лицето не получава възнаграждение по други правоотношения;   
Относно всички Правоимащи лица 
(ж) За Правоимащото лице има платени осигурителни вноски  
(з) Лицето ще възобнови упражняването на своята дейност, респективно ще се върне на същата работа, 
след прекратяване на неплатения отпуск.  

 

II.Финансова рамка на Програмата 

Изпълнението на Програмата е финансово обезпечено с 200 млн. лв. 

ББР поема гаранционен ангажимент по отношение на главниците по предоставени по Програмата 
кредити като:  

 Всяко Правоимащо лице има право да заеме до 4 500 лева, чрез сключването на три отделни 
договора за кредит с една и съща търговска банка, всеки от по 1 500 лева или чрез сключването 
на един договор, в който сумата се усвоява на траншове, с максимален размер на транш 1 500 
лева; 

 Редовният лихвен процент по кредитите  е 0 (нула); 

 Във връзка с обслужването на кредитите не се дължат такси комисиони и неустойки;  

 Правоимащите лица не осигуряват обезпечения, като условие за отпускането на  кредитите;  

 Кредитите са с максимален срок на издължаване до 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 
24 месеца гратисен период; 

 Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период, на вноски, чийто размер и 
брой се определят между търговската банка и Правоимащото лице; 

    Правоимащото лице има право на предсрочно погасяване на дълга без да дължи   
   такса/комисиона за това; 

 За кредит по Програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г. в избраната банка-партньор. 

 

III. Кандидатсване по програмата 

 На сайта на ББР се оповестява информация за Банките-партньори; 

 Кандидатства се в избраната Банка-партньор, прилагайки всички необходими документи и 
декларации; 

 Преглед на документите от Банката-партньор и отпускане на кредита. 
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БАНКИ-ПАРТНЬОРИ 

Общ заявен интерес за 170 млн. лв. 

 

  „Уникредит Булбанк“ АД – 30 млн. лв.  

 „Юробанк България“ АД – 20 млн. лв.  

 „Банка ДСК“ ЕАД – 20 млн. лв.  

 ПИБ АД – 20 млн. лв.  

 ОББ АД – 20 млн. лв. 

 „Инвестбанк“ АД – 20 млн. лв. 

 „Райфайзенк банк“ ЕАД – 15 млн. лв.  

 „Общинска банка“ АД – 10 млн. лв. 

 ЦКБ АД – 8 млн. лв.  

 „Алианц банк България“ АД – 5 млн. лв., 

 „Търговска банка Д“ АД – 2 млн. лв. 

 „Интернешънъл Асет банк“ АД – 0,360 млн. лв. 

 

 


