
ТИПОВ ДОГОВОР за кредитиране на студенти и докторанти
МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО,  МЛАДЕЖТА  И  НАУКАТА  МИНИСТЕРСТВО  НА

ФИНАНСИТЕ

чл. 6 - 7 Закон за кредитиране на студенти и докторанти

(обн. - ДВ, бр. 33 от 30.04.2010 г., Неофициален раздел)

Министърът на образованието, младежта и науката и министърът на финансите на основание чл. 6, ал.
2 и чл. 7, ал. 1 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти утвърждават:

ТИПОВ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИРАНЕ
НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Днес, .......................... г., в гр. София се сключи настоящият договор между: 

Министъра на образованието, младежта и науката, от една страна, 

и 

Банка …, с адрес … , регистрирана … , представлявана от … – … (Банката), от друга страна. 

На  основание  на  чл.  6  от  Закона  за  кредитиране  на  студенти  и  докторанти,  в  духа  на  доброто
сътрудничество между държавата и банките, 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Глава първа 

ПРЕДМЕТ 

Чл. 1. Настоящият типов  договор урежда отношенията  между министъра  на  образованието,  младежта  и
науката и  Банката по повод участието им в  системата за  кредитиране  на  студенти  и  докторанти  с  държавна
финансова подкрепа. 

Глава втора 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 2. (1) Задължения на Банката: 

1.  да  одобрява,  отпуска,  обслужва  и  събира  кредитите  на  студентите  и  докторантите  в  съответствие  с
изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти и на настоящия типов договор; 

2. да предоставя на министъра на образованието, младежта и науката информация: 

а) за всеки сключен договор за кредит, както и за отказа за сключване на договор за кредит; 

б) за предоговаряне на условията на сключени договори за кредит; 

в)  за  размера  на  кредитните  задължения,  включващи  главницата  и  лихвата,  по  отделни
кредитополучатели,  които  формират  общия  размер  на  кредитите,  отпуснати  от  Банката  и  гарантирани  от
държавата; 



г)  за  изтичане  на  гратисния  период  и  размера  на  гарантираното  кредитно  задължение,  включващо
главницата и лихвата към този момент, както и информация за погасителния план по кредита; 

д) за настъпване на предсрочна изискуемост на кредитното задължение; 

е) за погасяване на кредитното задължение; 

ж) за други обстоятелства, свързани с кредитите, отпуснати по реда на Закона за кредитиране на студенти
и докторанти; 

3. да предоставя информация за обстоятелствата, които се вписват в  регистъра по чл.  3,  т.  5,  както  и  за
настъпили промени във вписаните обстоятелства; 

4. да предоставя необходимите документи, свързани с активирането на средства от държавната гаранция
за кредитно задължение или част от него при  спазване изискванията на Закона за кредитиране на студенти  и
докторанти и на настоящия договор. 

(2) Информацията по ал. 1, т. 2, букви  „а“, „б“, „г“, „д“ и  „е“ се предоставя съгласно образец  (приложение
№ 1) в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. 

(3)  Информацията  по  ал.  1,  т.  2,  буква  „в“  се  предоставя  като  обобщена  справка  съгласно  образец
(приложение № 2) в 10-дневен срок от началото на месеца, следващ всяко изтекло тримесечие. 

(4) Информацията по ал. 1, т. 2, буква „ж“ се предоставя при  поискване от министъра на образованието,
младежта и науката. 

(5) Информацията по ал. 1, т. 3 се предоставя  съгласно  образец  (приложение  №  3)  в  14-дневен  срок  от
подписването на типовия договор, съответно от настъпването на промяна във вписаните обстоятелства. 

Чл. 3. Задължения на министъра на образованието, младежта и науката: 

1.  да  гарантира  общия  размер  на  кредитните  задължения  на  студентите  и  докторантите,  включващи
главницата  и  лихвите,  по  кредити,  отпуснати  в  съответствие  със  Закона  за  кредитиране  на  студенти  и
докторанти  и  в  рамките на размера на държавната гаранция за съответната  година  съгласно  споразумението
за  издаване  на  държавна  гаранция,  подписано  между  Банката  и  министъра  на  образованието,  младежта  и
науката; 

2.  да  погасява  кредитното  задължение  (главницата  и  лихвите)  или  част  от  него  от  името  на
кредитополучателя при условията, предвидени в Закона за кредитиране на студенти  и  докторанти, и  по реда,
уговорен в настоящия типов договор; 

3.  да  заплаща  на  Банката  премия  за  добро  управление  в  размер,  в  срок  и  при  условия,  предвидени  в
настоящия типов договор; 

4.  да  подписва  споразуменията  за  издаване  на  държавна  гаранция,  които  са  част  от  общия  размер  на
държавната гаранция, посочен в Закона за държавния бюджет за съответната година; 

5. да създава и поддържа регистър на банките, сключили настоящия типов договор; 

6. да създава и поддържа регистър на отпуснатите и отказаните кредити по реда на Закона за кредитиране
на студенти и докторанти, както и да предостави достъп на Банката до този регистър. 

Глава трета 

ПРАВИЛА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ, ПРЕДОГОВАРЯНЕ И
ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТИ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ НА

ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ 

Раздел І 



Видове кредити

Чл. 4. (1) Банката отпуска кредити  с държавна  финансова  подкрепа  за  целия  или  за  част  от  периода  на
обучение съгласно учебния план. 

(2) Кредитите по ал. 1 са: 

1. за заплащане на таксите за обучение на студента или докторанта; 

2. за издръжка. 

(3) Кредитополучателят има право да кандидатства за получаване на един или и на двата вида кредити. 

Раздел ІІ 

Договор за кредит

Чл. 5. (1) Отношенията между Банката и  студента или  докторанта се уреждат с писмен  договор,  с  който
Банката предоставя целеви  кредит за  заплащане  на  таксите  за  обучение  и/или  за  издръжка,  а  студентът  или
докторантът се задължава да върне заетата сума съгласно договорените между страните срок, условия и ред. 

(2)  Страни  по  договора  са  банка,  подписала  настоящия  типов  договор  –  кредитодател,  и  студент  или
докторант  по  смисъла  на  Закона  за  висшето  образование,  отговарящ на  изискванията  на  чл.  3  от  Закона  за
кредитиране на студенти и докторанти – кредитополучател. 

Чл. 6. Договорът по чл. 5 задължително съдържа: 

1.вида на кредита по смисъла на чл. 4, ал. 2 от настоящия типов договор; 

2. срока на договора за кредит; 

3. максимален размер на кредита; 

4. уточнение, че кредитът се отпуска само в български левове; 

5. дължимата по кредита лихва; 

6. размера на лихвата за забава; 

7. срока и начина на усвояване на кредита; 

8. гратисния период на кредита; 

9. срока и начина на погасяване на кредита; 

10. уточнение, че по кредита не се дължи  каквото и  да е обезпечение от кредитополучателите или  трети
лица; 

11.  уточнение,  че  кредитополучателят  не  дължи  заплащането  на  такси,  комисиони  или  други  разходи,
непосредствено свързани с отпускането и управлението на кредита; 

12. уточнение, че кредитополучателят не дължи плащане на главницата и лихвата по кредита по време на
гратисния период; 

13.  уточнение,  че  Банката  не  може  да  откаже  да  приеме  плащане  от  кредитополучателя  по  време  на
гратисния период; 

14.  уточнение,  че  кредитополучателят  може  да  изпълни  предсрочно  задълженията  си  по  договора  за



кредит без такси, комисиони и допълнителни лихви; 

15. условията и процедурата за отсрочване на задължението на кредитополучателя; 

16. условията и процедурата за погасяване на задължението на кредитополучателя; 

17.  процедура  за  отказ  на  кредитополучателя  да  ползва  средства  по  кредита  за  обучение  и/или  за
издръжка през съответния семестър; 

18. обстоятелствата, при  настъпването на  които  задължението  по  договора  за  кредит  става  предсрочно
изискуем; 

19. условията за прекратяване на договора; 

20. адреси за кореспонденция на страните. 

Чл. 7. За договора за кредит се прилагат чл. 143 – 148 от Закона за защита на потребителите. 

Чл. 8. (1) Максималният размер на кредитите за заплащане на таксите за обучение се формира на база на
дължимите такси за срок, равен  на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план
на съответната специалност и образователно-квалификационна степен. 

(2) Максималният размер на кредита за издръжка се  формира  като  сбор  от  семестриалните  издръжки  за
срок,  равен  на  оставащия  срок  на  обучение  на  кредитополучателя  съгласно  учебния  план  на  съответната
специалност  и  образователно-квалификационна  или  образователна  и  научна  степен.  Семестриалната
издръжка е равна на минималната работна заплата към момента на усвояване на  конкретния  банков  превод,
умножена по броя на месеците през съответния семестър. 

Чл.  9.  (1)  Лихвата,  която  кредитополучателят  дължи  на  Банката,  е  годишна,  фиксирана  и  не  може  да
надхвърля седем процентни пункта. 

(2) Лихвата се начислява върху усвоената част от кредита. 

Чл. 10. (1) Гратисен период е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година
от  първата  дата  за  провеждане  на  последния  държавен  изпит  или  защита  на  дипломна  работа  съгласно
учебния план за съответната специалност и  образователно-квалификационна степен, съответно от датата, на
която изтича определеният срок на докторантурата. 

(2)  По  време  на  гратисния  период  Банката  начислява  лихва  върху усвоената  част  от  кредита,  която  се
капитализира годишно. 

(3) Студентите и докторантите не дължат заплащане на главница и лихва по време на гратисния период. 

(4) Гратисният период може да бъде удължаван  в  случаите на чл. 23, ал.  5  от  Закона  за  кредитиране  на
студенти и докторанти. 

Чл.  11.  Кредитополучателите  не  дължат  заплащането  на  такси,  комисиони  или  други  разходи,
непосредствено свързани с отпускането и управлението на кредита. 

Раздел ІІІ 

Отпускане на кредити с държавна финансова подкрепа

Чл.  12.  Банката  отпуска  кредит  с  държавна  финансова  подкрепа  по  искане  на  студент  или  докторант,
който: 

1.  има  българско  гражданство,  гражданство  на  друга  държава  –  членка  на  Европейския  съюз,  на  друга
държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария; 



2. не е навършил 35 години; 

3.  обучава  се  в  редовна  форма  за  придобиване  на  образователно-квалификационна  степен  „бакалавър“
(бакалавър или  професионален  бакалавър) или  „магистър“, или  на образователна и  научна степен  „доктор“ в
създадено  и  функциониращо  по  законоустановения  ред  държавно  или  частно  висше  училище  или  научна
организация по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование; 

4. няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен; 

5. не е отстранен и не е прекъснал обучението си  освен  в  случаите, предвидени  в  Закона за кредитиране
на студенти и докторанти и на настоящия типов договор; 

6. е представил документите, описани в чл. 13. 

Чл. 13. (1) Студентът или докторантът, кандидатстващ за кредит с държавна финансова подкрепа, подава
до Банката искане за кредит съгласно образец на Банката, придружено от следните документи: 

1. копие от документ за самоличност; 

2. документ по чл. 10, ал. 3 Закона за кредитиране на студенти  и  докторанти,  удостоверяващ качеството
студент или докторант с право да се запише за следващ семестър; 

3. декларация, че няма придобита  същата  образователно-квалификационна  или  образователна  и  научна
степен; 

4. декларация, че няма други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца; 

5. декларация, че студентът или докторантът не е получил същия кредит от друга банка; 

6. декларация за икономическа свързаност по смисъла на Закона за кредитните институции; 

7.  други  документи,  ако  това  се  налага  за  изпълнение  на  законови  изисквания  и  са  пряко  свързани  с
договора за кредит. 

(2) В случай  че студентът или  докторантът кандидатства за кредит за издръжка, наред  с  документите  по
ал. 1 представя и: 

1. копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител; 

2. в случай на пълно осиновяване – копие от влязло в  сила съдебно решение, с което е уважено искането
за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител; 

3.  документ,  издаден  от  висше  училище  или  научна  организация,  удостоверяващ,  че  студентът  или
докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето; 

4. декларация, че не е лишен  от родителски  права и  че другият родител не  ползва  и  не  кандидатства  за
същия вид кредит. 

(3)  При  подаване  на  искането  до  Банката  студентът  или  докторантът  представя  оригиналите  на
документите по ал. 1 и 2 за сверяване. 

Чл.  14.  (1)  Банката  разглежда  искането,  придружено  от  документите  по  чл.  13,  ал.  1  и  2,  в  срок  от  5
работни дни от получаването му, в рамките на който сключва договор за кредит или отхвърля искането. 

(2) Банката отказва да сключи договор за кредит, ако студентът или докторантът не отговаря на условията
по чл. 12 или ако има други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца. 

(3)  Банката  може  да  откаже  да  сключи  договор  за  кредит  и  когато  е  изчерпан  размерът  на  държавната
гаранция. 



(4) При отхвърляне на искането по чл. 13, ал. 1 Банката е длъжна незабавно да върне всички  оригинални
документи, приложени към него. 

(5)  При  отхвърляне  на  искането  по  чл.  13,  ал.  1  Банката  е  длъжна  писмено  да  уведоми  министъра  на
образованието, младежта и науката с конкретно изложени мотиви за отказа. 

Чл. 15. При одобряване на искането по чл. 13, ал. 1 Банката уведомява студента или докторанта за всички
условия по договора за кредит. 

Чл.  16.  Студентът  или  докторантът  има  право  да  оттегли  искането  си  за  кредит  по  всяко  време  до
сключване на договора, без да дължи каквито и да е такси, в това число такси за обработка на документите. 

Чл. 17. (1) При постигане на съгласие Банката и студентът или докторантът сключват договор за кредит в
писмена форма, съдържащ задължителните реквизити по чл. 6 от настоящия типов договор. 

(2) Банката предоставя екземпляр от договора за кредит на кредитополучателя. 

Раздел ІV 

Усвояване на кредити с държавна финансова подкрепа

Чл. 18. (1) Усвояването  на  кредита  за  заплащане  на  такси  за  обучение  се  осъществява  чрез  преводи  по
сметката на висшето училище или  научната организация в  размер, равен  на  дължимата  такса  за  обучение  за
съответния  семестър,  посочена  в  документа  по  чл.  10,  ал.  3  от  Закона  за  кредитиране  на  студенти  и
докторанти,  и  срок,  определен  в  договора  за  кредит,  но  не  по-късно  от  последната  дата  за  заплащане  на
таксата за обучение за съответния семестър. 

(2) Средствата за таксата, дължима за първия семестър на първата година от обучението за придобиване
на съответната образователно-квалификационна или  образователна и  научна степен, се  заплаща  от  студента
или  докторанта. След сключване  на  договор  за  кредит  Банката  възстановява  заплатената  сума  по  сметка  на
кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ заплащането на таксата за
обучение. 

Чл.  19.  Кредитът  за  издръжка  се  усвоява  чрез  преводи  по  сметка  на  кредитополучателя  в  началото  на
всеки семестър съгласно договора за кредит. 

Чл. 20. Банката не извършва плащане по кредита за съответния семестър, в случай че: 

1. кредитополучателят не предостави  документ по чл. 10, ал.  3  от  Закона  за  кредитиране  на  студенти  и
докторанти в сроковете, предвидени в договора за кредит; 

2.  кредитополучателят  заяви  писмено,  че  не  желае  да  полза  средствата  по  кредита  за  предстоящия
семестър и предостави документ по чл. 10, ал. 3 от Закона за кредитиране на студенти  и  докторанти  в  срок не
по-късно от 7 дни преди датата, на която съгласно договора за кредит следва да се плати таксата за обучение; 

3.  е  постъпило  уведомление  от  кредитополучателя,  че  е  сключил  договор  за  кредит  с  друга  банка  за
оставащия срок на обучение. 

Чл.  21.  Банката  предоставя  информация  за  отпуснатия  кредит  при  поискване  от  страна  на
кредитополучателя. Тази  информация се предоставя през целия срок на договора  за  кредит,  в  това  число  по
време на гратисния период. 

Раздел V 

Предоговаряне на условията по кредити с държавна финансова подкрепа

Чл. 22. (1) Условията на договора за кредит могат да бъдат изменяни  само по изрично изразено писмено



съгласие  на  страните  с  изключение  на  случаите  по  чл.  23,  24  и  25,  при  които  за  изменението  на  изрично
посочените  условия  по  договора  е  достатъчно  настъпването  на  описаните  обстоятелства  и  уведомяване  за
това на Банката от страна на кредитополучателя. 

(2)  Измененията  на  договора  за  кредит,  които  противоречат  на  Закона  за  кредитиране  на  студенти  и
докторанти или на типовия договор, са нищожни. 

(3) Банката няма право да събира от кредитополучателя такси за изменение на договора за кредит. 

Чл. 23. (1) Срокът на гратисния период се удължава след уведомяване на Банката от кредитополучателя за
настъпване на някое от следните обстоятелства: 

1. прекъсване на обучението на кредитополучателя поради болест, майчинство по смисъла на Кодекса за
социално осигуряване или за обучение в друго висше училище или научна организация; 

2. записване на кредитополучателя за обучение в  следваща образователно-квалификационна степен  или
образователна и научна степен „доктор“ в рамките на гратисния период и сключване на договор за кредит. 

(2) При  настъпване на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 гратисният период се удължава за срок не по-дълъг
от две години. 

(3)  При  настъпване  на  обстоятелствата  по  ал.  1,  т.  2  гратисният  период  се  удължава  за  срок,  равен  на
срока на обучение съгласно учебния план. 

(4)  Едновременно  с  уведомлението  кредитополучателят  представя  на  Банката  и  доказателства  за
настъпване на съответните обстоятелства. 

Чл.  24.  (1)  Размерът  на  кредита  се  намалява  до  размера  на  реално  усвоената  част  от  него,  когато
кредитополучателят сключи нов договор за кредит с държавна финансова подкрепа с друга банка. 

(2)  Кредитополучателят  уведомява  писмено  досегашната  Банка  кредитор  за  сключването  на  договор  за
кредит  с  друга  банка.  Към  уведомлението  кредитополучателят  прилага  и  копие  от  договора  за  кредит  с
втората банка. 

(3)  В  случаите  по  ал.  1  всички  останали  условия  по  договора  между кредитополучателя  и  досегашната
Банка кредитор, в това число и настъпването на изискуемостта на кредита, остават непроменени. 

Чл.  25.  (1)  Изпълнението  на  задълженията  на  кредитополучателя  се  отсрочва  след  уведомяване  на
Банката за: 

1. настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто; 

2. записване в редовна форма на обучение за придобиване на следваща образователно-квалификационна
или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на една година след изтичане на гратисния период. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 кредитополучателят представя на Банката експертното решение на ТЕЛК  или
НЕЛК, като изпълнението се отсрочва за срока, определен в него. При всяко удължаване на срока на трайната
неработоспособност кредитополучателят представя на  Банката  съответното  експертно  решение,  като  целият
период  на  отсрочване  на  изпълнението  не  може  да  бъде  по-дълъг  от  три  години,  считано  от  датата  на
инвалидизиране. 

(3) В случаите по ал. 1, т.  2  кредитополучателят  представя  на  Банката  документ  от  висше  училище  или
научна  организация,  удостоверяващ,  че  е  записан  в  редовна  форма  за  обучение  в  следваща
образователно-квалификационна  степен  или  образователна  и  научна  степен  „доктор“,  посочващ  датата  на
записването, както и срока на обучението. Изпълнението се отсрочва за срока на обучението съгласно учебния
план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. 

(4) Банката има право да начислява  лихви  в  максимален  размер,  определен  в  чл.  9,  ал.  1  от  настоящия



типов договор, за срока на отсрочването. 

(5)  При  отсрочване  Банката  преизчислява  общия  размер  на  задължението  по  кредита  и  актуализира
погасителния план, като уведомява кредитополучателя за измененията. 

(6) Един месец преди изтичане на периода на отсрочване Банката уведомява кредитополучателя за общия
размер на задължението по договора за кредит, размера на месечните погасителни  вноски, както и  за срока, в
който следва да се извърши първата вноска. 

Раздел VІ 

Обслужване и погасяване на кредити с държавна финансова подкрепа

Чл. 26. (1) Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на равни месечни вноски в 10-годишен
срок,  считано  от  края  на  гратисния  период  в  съответствие  с  погасителен  план,  изготвен  от  Банката.
Погасителният план се изготвя към последния ден от гратисния период и се предоставя на кредитополучателя
в срок не по-късно от 10 работни дни след изтичането на гратисния период. Погасителният план е неразделна
част от сключения между Банката и кредитополучателя договор за кредит. 

(2)  Погасителният  план  задължително  съдържа  общия  размер  на  задължението  по  договора  за  кредит,
размера на месечните погасителни вноски, както и срока, в който следва да се заплати първата вноска. 

(3)  Банката  не  може  да  изисква  плащане  по  кредита  по-рано  от  1  месец  след  изтичане  на  гратисния
период. 

(4) Банката е длъжна да приеме плащане от кредитополучателя по време на гратисния период, като няма
право да начислява такси или комисиони за предсрочно изпълнение. 

(5)  При  нарушаване  на  сроковете  за  погасяване  на  главницата  и/или  лихвата  по  кредита,  уговорени  в
погасителния план, Банката има право да начисли на кредитополучателя лихва за забава. 

Чл.  27.  След  изтичане  на  гратисния  период  Банката  изчислява  общия  размер  на  задължението  на
кредитополучателя, което включва: 

1. главница, равна на сумата на реално отпуснатите средства за такси и/или издръжка; 

2. лихва, дължима за срока на договора за кредит, в  това число и  капитализираните годишно лихви  през
гратисния период. 

Чл.  28.  (1)  Банката  няма  право  да  откаже  предсрочно  изпълнение  на  част  или  цялото  кредитно
задължение, както и да начислява такси, комисиони или допълнителни лихви при такова изпълнение. 

(2)  Предсрочното  погасяване  на  кредита  води  до  съответно  намаляване  на  лихвата  и  на  разходите  по
кредита, съответстващи на остатъка от погасителния период. 

Чл.  29.  (1)  Задължението  на  кредитополучателя  може  да  бъде  обявено  от  Банката  за  предсрочно
изискуемо, когато: 

1. кредитополучателят не предостави  на Банката документ по  чл.  10,  ал.  3  от  Закона  за  кредитиране  на
студенти  и  докторанти  за  два  поредни  семестъра  с  изключение  на  случаите  по  чл.  21,  ал.  7  от  Закона  за
кредитиране на студенти и докторанти; 

2. кредитополучателят не е платил на падежа три последователни погасителни вноски; 

3. се установи, че кредитополучателят е представил неверни сведения. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 Банката може едностранно да прекрати изплащането на суми по кредита. 

Чл. 30. Вземанията на Банката към кредитополучателя се погасяват при: 



1. заплащане на общия размер на кредита от кредитополучателя (главница и лихви); 

2. заплащане на непогасената част от общия размер на кредита  по  реда  на  глава  четвърта  от  настоящия
типов договор. 

Глава четвърта 

РЕД ЗА ГАРАНТИРАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ КЪМ БАНКАТА 

Чл. 31. (1) Държавата предоставя финансова подкрепа на студентите и  докторантите,  като  се  задължава
спрямо Банката във  формите,  при  условията  и  по  реда,  предвидени  в  Закона  за  кредитиране  на  студенти  и
докторанти и настоящия типов договор. 

(2) Законът за държавния бюджет на Република  България  за  съответната  година  определя  средствата  за
държавна финансова подкрепа по чл. 4, т. 2 и 3 от Закона за кредитиране на студенти  и  докторанти  и  размера
на държавната гаранция по чл. 4, т. 1 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти. 

Чл. 32. (1) Държавната гаранция обезпечава общия размер на главницата и  лихвите по чл. 6, т. 5  и  6  от
настоящия типов договор по кредити, отпуснати по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторати. 

(2) Лихвата за забава, която се обезпечава от държавната гаранция, е уговорената в договора за кредит, но
не повече от основния лихвен процент, увеличен с 10 пункта. 

Чл. 33. (1) Държавната гаранция представлява  задължение  на  Министерския  съвет  в  случаите,  когато  е
подписано споразумение  за  издаване  на  държавна  гаранция  между Банката  и  министъра  на  образованието,
младежта  и  науката  и  когато  кредитите  са  отпуснати  в  рамките  на  предоставената  държавна  гаранция  за
съответната година. 

(2) Общият размер на държавните гаранции  се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по
предложение  на  министъра  на  образованието,  младежта  и  науката  съгласувано  с  министъра  на  финансите.
Одобреният  от  Министерския  съвет  размер  на  държавните  гаранции  се  включва  в  Закона  за  държавния
бюджет на Република България за съответната година. 

(3)  Размерът  на  държавната  гаранция  на  Банката  представлява  дял  от  общата  държавна  гаранция,
включена в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. 

(4)  Делът  на  Банката  се  определя  ежегодно  от  министъра  на  образованието,  младежта  и  науката  и  се
посочва в споразумението за издаване на държавна гаранция между министъра на образованието, младежта и
науката и Банката. 

(5) В подходящ срок преди изчерпване на размера на държавната гаранция, посочен  в  споразумението по
ал.  4,  Банката  прави  искане  до  министъра  на  образованието,  младежта  и  науката  за  отпускане  на
допълнителна  държавна  гаранция  в  рамките  на  утвърдените  средства  по  ал.  2.  В  този  случай  се  подписва
ново споразумение за издаване на държавна гаранция за целия гарантиран  размер на кредитните задължения.
Новото споразумение за държавна гаранция обезсилва издаденото преди това. 

Чл. 34. Ако кредитополучателите не изпълнят задълженията си по договора за кредит, Банката има право
да претендира изпълнение със средства от държавната гаранция. 

Чл. 35. (1) Банката се задължава да положи грижа на добър търговец за събиране на своите вземания. 

(2) В случаите по чл. 29, ал. 1 Банката е длъжна да предприеме действия за събиране на своето вземане в
едномесечен срок от настъпване на предсрочната изискуемост. 

Чл.  36.  (1)  Банката  може  да  отправи  искане  до  министъра  на  образованието,  младежта  и  науката  да
заплати непогасената част от задължението на кредитополучателя само след като предостави  документите по



ал.  2,  за  да  докаже,  че  е  претендирала  дължимата  сума  първо  от  кредитополучателя,  като  е  предприела
необходимите  действия  за  събиране  на  вземането  по  кредита,  включително  чрез  способите  на
изпълнителното производство съгласно ГПК. 

(2)  Банката  отправя  искане  до  министъра  на  образованието,  младежта  и  науката  съгласно  образец
(приложение № 5), към което представя следните документи: 

1. договора за кредит и анекс/и към него; 

2. издаден в полза на Банката изпълнителен лист срещу длъжника; 

3. извлечение от сметка по партидата на длъжника с  посочване  на  главницата  и  дължимите  лихви  към
датата на съставяне на извлечението; 

4. документи, удостоверяващи частично погасяване на задължението, ако е извършено такова. 

(3) В случай  че след предоставяне от страна на Банката на искането по ал. 2 кредитополучателят погаси
цялото  или  част  от  своето  задължение  по  договора  за  кредит,  Банката  е  длъжна  незабавно  писмено  да
уведоми  министъра  на  образованието,  младежта  и  науката  за  извършеното  плащане,  както  и  да  посочи
размера на непогасената част от вземането на кредитополучателя. 

(4) За да бъде активирана държавната гаранция, задължението по ал. 1 следва да фигурира в справките по
чл. 2, ал. 1, т. 2, буква „в“ за срока от отпускането на кредита до настъпването на обстоятелствата, водещи  до
активиране на държавната гаранция. 

(5)  От  момента  на  погасяване  на  задължението  на  кредитополучателя  от  министъра  на  образованието,
младежта и науката Банката няма право да приема изпълнение от страна на кредитополучателя. За момент на
погасяване на задължението се приема моментът на постъпване на паричните средства по сметка на Банката,
посочена в искането по ал. 2. 

(6)  В  едномесечен  срок  от  искането  по  ал.  2,  при  условие  че  са  спазени  изискванията  на  тази  глава,
министърът  на  образованието,  младежта  и  науката  изплаща  на  Банката  сумите  по  неизпълнената  част  от
задължението на кредитополучателя. 

Чл.  37.  (1)  Министърът  на  образованието,  младежта  и  науката  заплаща  непогасената  част  от  общия
размер на задължението по договора за кредит и при: 

1. смърт на кредитополучателя; 

2. настъпване на  трайна  неработоспособност  70  или  над  70  на  сто  за  срок,  по-дълъг  от  три  години  от
датата на инвалидизиране; 

3. раждане или пълно осиновяване на второ или  следващо дете в  рамките на 5 години  от изтичането на
гратисния период. 

(2) В случаите по ал. 1 кредитополучателят или неговите наследници  уведомяват Банката за настъпилите
обстоятелства, като представят: 

1. в хипотезата на ал. 1, т. 1 – копие от акта за смърт; 

2. в хипотезата на ал. 1, т. 2 – копия от експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК; 

3.  в  хипотезата  на  ал.  1,  т.  3  –  копия  от  актове  за  раждане,  респективно  от  влезли  в  сила  съдебни
решения, с които е уважено искането за осиновяване за две или повече деца. 

(3) При  подаване  на  уведомлението  по  ал.  2  кредитополучателят  или  неговите  наследници  представят
оригиналите на документите по ал. 2 за сверяване. 

(4)  В  срок  от  пет  работни  дни  от  получаване  на  уведомлението  по  ал.  2  Банката  прави  искане  до



министъра на образованието,  младежта  и  науката  за  погасяване  на  неизпълнената  част  от  задължението  на
кредитополучателя със средства от държавната гаранция по образец  (приложение № 4), придружено с копие
от доказателствата по ал. 2. 

(5) В случаите по предходните алинеи кредитополучателят или  неговите наследници  не дължат връщане
на сумата, която министърът на образованието, младежта и науката е платил на Банката. 

(6) В едномесечен  срок от искането по ал. 4 министърът на образованието, младежта и  науката изплаща
на Банката сумите по неизпълнената част от задължението на кредитополучателя. 

Глава пета 

РАЗМЕР НА ПРЕМИЯТА ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВИЛА И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО Й ОТ
ДЪРЖАВАТА 

Чл.  38.  Банката  има  право  на  премия  за  добро  управление  при  добросъвестно  изпълнение  на
задълженията  си  по  настоящия  типов  договор  в  съответствие  с  изискванията  на  Закона  за  кредитиране  на
студенти и докторанти. 

Чл.  39.  Министърът  на  образованието,  младежта  и  науката  дължи  на  Банката  заплащането  на  годишна
премия за добро управление на всеки кредит, както следва: 

1.  1  %  върху  общата  експозиция  на  дълга  (по  главницата  +  капитализираната  лихва),  изчислен  като
среднодневното салдо за съответния 6-месечен период; 

2. 2,5 % върху частта от кредитните задължения, които са погасени през съответната година, при  условие
че не е активирана държавната гаранция, в това число и предсрочно погасените кредитни задължения; 

3.  сума  в  размер  на  разходите  на  Банката  за  извършените  действия  за  събиране  на  вземането  в
изпълнителното производство, определени съгласно Тарифата за държавните такси, събирани  от съдилищата
по Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 40. (1) Премията за добро управление по чл. 39, т. 1 и  2 се изплаща на Банката два пъти  годишно въз
основа искане за плащане съгласно образец  (приложение №  5)  до  министъра  на  образованието,  младежта  и
науката, както следва: 

1. до 30 април за суми върху общата експозиция на дълга през второто полугодие на предходната година,
съответно сумите, погасени през същото полугодие; 

2. до 31 октомври за суми върху общата експозиция на дълга през първото полугодие на текущата година,
съответно погасените през същото полугодие. 

(2) Премията за добро управление по чл. 39, т. 3 се изплаща на Банката в сроковете по т. 1 и  2 въз основа
на искане за плащане съгласно образец  (приложение № 5), придружено от съответните  разходни  документи,
удостоверяващи вида и размера на направените разходи. 

(3) В едномесечен  срок от искането по ал. 1 министърът на образованието, младежта и  науката изплаща
на Банката премията за добро управление. 

Чл. 41. Ако настоящият типов  договор бъде прекратен, с изключение на случаите по чл. 48, премията за
добро  управление  по  отношение  на  студентски  кредити,  отпуснати  преди  датата  на  прекратяване  на
действието му, продължава да се дължи в полза на Банката. 

Глава шеста 

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТИПОВИЯ ДОГОВОР 

Чл. 42. Страните носят  отговорност  за  неизпълнение  на  задълженията  си  по  настоящия  типов  договор



съобразно нормативните актове в Република България и уговореното между тях. 

Чл. 43. (1) Министърът на образованието, младежта и  науката  не  дължи  заплащане  на  премия  за  добро
управление  за  календарната  година,  в  която  е  допуснато  и/или  не  е  било  отстранено  неизпълнение  на
задължение по настоящия типов договор от страна на Банката, свързано със: 

1. едностранна промяна на някое от посочените в чл. 6 от настоящия типов  договор условия на договора
за кредит; 

2. изискване и/или получаване на обезпечение за кредита от кредитополучателя или от трето лице; 

3.  изискване  и/или  получаване  на  плащане  на  такси,  комисиони  или  други  разходи,  непосредствено
свързани с отпускането и управлението на кредита; 

4. определяне на лихва, която надхвърля размерите, посочени в чл. 9 от настоящия типов договор; 

5.  отказ  да  приеме  предсрочно  изпълнение  на  задължението  по  кредита  и/или  начисляване  на  такси,
комисиони и допълнителни лихви за предсрочното изпълнение; 

6. неспазване на срока по чл. 35, ал. 2. 

(2)  Банката  има  право  на  премия  за  добро  управление  за  следващата  календарна  година  след
календарната  година,  в  която  допуснатите  нарушения  по  ал.  1  са  отстранени  изцяло,  в  случай  че  не  са
допуснати нови нарушения. 

(3)  Министърът  на  образованието,  младежта  и  науката  не  дължи  заплащане  на  каквито  и  да  е
допълнителни  суми, претендирани  от  Банката,  като  увеличения  на  неизпълнената  част  от  задължението  на
кредитополучателя, произтичащи от нарушения по ал. 1. 

Чл. 44. В случай на недействителност на договора за кредит със студента или  докторанта министърът на
образованието, младежта и науката не дължи заплащане на каквито и да е суми, свързани  с него, в  това число
премия за добро управление и непогасената част от кредитното задължение. 

Чл.  45.  В  случай  на  забавено  изпълнение  на  парични  задължения  от  страна  на  министъра  на
образованието, младежта и науката, възникнали  по силата на настоящия типов  договор, на Банката се дължи
обезщетение в размер на законната лихва за забава. 

Глава седма 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 46. (1) Банката може да прекрати  едностранно типовия договор с  писмено  изявление  до  министъра
на образованието, младежта и науката в срок до 30 април на съответната година. 

(2) Прекратяването има действие от 30 юни на същата година. 

(3) При  изменение на типовия договор не по-късно от един  месец  след  обнародването  му в  „Държавен
вестник“ Банката  може  едностранно  да  го  прекрати  с  писмено  изявление  до  министъра  на  образованието,
младежта и науката. 

(4) Прекратяването се отразява в регистъра по чл. 3, т. 4 от настоящия типов договор. 

Чл.  47.  Министърът  на  образованието,  младежта  и  науката  може  да  прекрати  едностранно  типовия
договор  с  писмено  изявление  в  случай  на  тежко  или  системно  неизпълнение  на  задължения  от  страна  на
Банката. 

Чл. 48. В случай на прекратяване на настоящия типов договор Банката запазва правата и задълженията си
по договори за кредит, сключени преди прекратяването. 



Глава осма 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл.  49.  Настоящият  типов  договор  може  да  бъде  изменен  само  при  условията,  по  реда  и  в  сроковете,
предвидени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти. 

Чл.  50.  Всички  спорове,  възникнали  при  тълкуването  и  изпълнението  на  настоящия  типов  договор,  се
решават  в  духа  на  доброто  сътрудничество  между  страните,  а  когато  това  е  невъзможно  –  по  реда  на
Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 51. За неуредените с настоящия типов  договор въпроси  се  прилага  законодателството  на  Република
България. 

Настоящият типов договор е съставен в …….. еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

Министър на образованието, 
младежта и науката
………………………………… 

Банка ……… 

..................... 


















