
 

 

 

  



 

 

Целта на този материал е да ви помогне да разберете логиката зад въпросите на 

банката, как човекът, който ще го попълва да се предпази от това да попълни 

грешна информация и да е наясно за какво и как ще се използва информацията, 

която се иска да попълни в съответното искане.  

Първата важна бележка, която трябва да споменем е, че всяко искане обикновено 

е призвано да обезпечи максимален набор от банкови продукти. Тоест в повечето 

случаи не всичката информация представена за попълване е необходима за Вас. 

 

Това, което преследва една банка с информацията, която събира чрез искането за 

кредит, е да събере максимално много информация за първоначална оценка на 

един клиент. Тази информация е така подбрана, че да отговаря на изискванията за 

максимално много банкови продукти. По-долу ще може да се запознаете със 

съдържанието на едно банково искане. Предварително предупреждаваме, че е 

възможно различните банки да ви попитат различни неща. При изготвянето на 

материала са разгледани исканията на над 10 търговски банки в България и са 

взети конкретни части от исканията на 5 банки.  

 

Подбрани са основни въпроси и сфери на интерес, които задължително ще ви 

попитат навсякъде както и по-рядко срещани въпроси, които са специфични, но 

обикновено при тяхното попълване клиентите имат нужда от насочване, тъй като 

засягат по-специфична материя или използват по-сложни термини при самото си 

формулиране. 

 

И така… Да започваме! 

 

I. 
 

 

 

1. Горните полета са изцяло вътрешнобанкови – те не се попълват от 

клиента. Свързани са с канала, по който банката е установила продажбата на 

съответния продукт. Там, където го има не се попълва от клиента. 

 

  



 

 

II. 

 

1. Изчерпателно изброяване на продуктите, за които може да се подаде 

искане. Основните разбивки са обвързани с това дали отговорността от 

кредитополучателя ще се носи ограничено (съобразно чл. 24 (2), т.1 от Закона за 

кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) или съобразно чл. 133 от 

ЗЗД, когато говорим за неограничена отговорност на клиента – (ще се отговаря с 

цялото имущество, а не само със съответния имот). В повечето искания сам 

клиентът пише какъв е кредитът.  

 

III. 

 

1. Всяко банково искане за кредит стандартно съдържа полета за попълване 

с вашите лични данни. Предоставянето им е задължително условие, за да се 

започне процес по разглеждане на искане. Истината е, че за да се направи оценка 

на вашата кредитоспособност и адекватен анализ на риска, от страна на банката, 

тя трябва да има тези данни. Тяхното предоставяне ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е свързано с 

подписване на декларация. Съветваме да прочетете внимателно какво е 

съдържанието на въпросната декларация. Тя може да е в самия текст на искането 

или да се предостави отделно на клиента за подпис.  

2. Всяка банка събира информация за образователния статус на 

кандидатстващите за кредит. Важно е да въведете коректно вашата образователна 

степен. Моля имайте предвид, че банката може да изиска документ за доказване 

на така въведената образователна степен. Препоръчително е да разполагате със 



 

 

съответния документ/диплома, който да доказва, че притежавате посочената 

степен. Макар да не е практика, не е изключено банката да поиска подобен 

документ като доказателство и ако не го представите, може да се изпадне в доста 

сконфузна ситуация, която да се тълкува като опит за документална измама. 

 

IV. 

 

1. Всяка банка проверява вашето семейно положение. Изрично 

подчертаваме, че банката може винаги да го види в системата на ГРАО. Тоест, ако 

нямате официален развод, а живеете в условията на фактическа раздяла, то за 

банката сте съпрузи. В случай, че сте фактически разделени трябва да 

предоставите декларация за „Фактическа раздяла“ като доказателство пред 

банката. За уточнение – всеки пълнолетен гражданин на република България 

формира отделно домакинство (поне на теория). Ако имате непълнолетни деца, те 

се считат за част от вашето домакинство и банката ще има това предвид при 

определянето на вашата кредитоспособност. 

 

 

 

V. 

 

1. Информацията за материалното състояние е от голямо значение за 

вашата оценка като кредитополучател. Истината е, че банката много лесно и 

бързо може да провери в имотния регистър дали сте собственик на недвижимо 

имущество. Всяка банка различно взема под внимание материалните активи, с 

които разполагате. Съответно някои банки събират повече, а други по-малко 

информация. Наличието на лични активи под формата на МПС, недвижими имоти 

и т.н. се взема предвид при оценката на вашата кредитоспособност и статус. 

Имайте предвид, че банката има достъп до Имотния регистър и много лесно може 

да провери достоверността на заявката ви.  

 



 

 

VI. 

 

1. Въпросите, свързани с работодателя в искането за кредит сa с цел 

определяне на вашата платежоспособност и кредитоспособност. Информацията се 

въвежда в скоринг модели, които работят на принципа на претеглянето на 

различните варианти на отговори и впоследствие генерирането на определен 

брой точки. Респективно събирането на повече точки води до по-добра оферта и 

одобрение на искането за финансиране. В този ред на мисли е логично, че 

големите работодатели, които са по-разпознаваеми „тежат“ повече пред банката, 

отколкото малките фирми. Това, естествено, не означава, че не можете да 

изтеглите кредит, ако сте в малка фирма.  

2. В същия ред на мисли са въпросите за начина на формиране на вашите 

доходи - дали работите на трудов договор, договор за управление, граждански, 

държавен служител (със заповед за назначаване) и т.н. Всяка банка ще попита за 

вашата професия и длъжност. Възможно е това да се отрази на вашите условия, но 

трябва да имате предвид, че и тук банката може да направи съответните проверки 

в НОИ, така че трябва да сте наясно какво е записано там – би трябвало да има 

необходимата информация във вашия трудов договор или съответния документ, 

който е формалното основание, по което получавате вашите доходи (в случай, че 

не сте самоосигуряващо се лице).  

3. Трябва да отбележим, че ако имате допълнителни доходи, е важно да ги 

споменете, защото често банките може да ги вземат предвид при определяне на 

платежоспособността ви.  

 



 

 

VII.

 

1. Всяка банка прилага свои коефициенти за оценка на задлъжнялостта на 

клиента и взема под внимание различни фактори. Някои може да събират 

подробна информация за вашите разходи, но задължително всички се интересуват 

от задълженията ви към кредитори. 

2. Декларациите за кредитната история и текущо кредитно състояние на 

клиента се проверява от самата банка в ЦКР. 

 

 

 

VIII. 

На тази секция ще отделим по-специално и подробно внимание. 

1. Размер на кредита – чисто и просто въвеждате сумата с думи и цифри. 

При някои банки полетата за цифрите са с квадратчета, така че може би е добра 

идея да попитате дали сумата се закръгля или последните две нули трябва да са за 

стотинките. 

2. Внимавайте при посочването на валута – важно е всички цифри, които 

попълвате да са в една валута. 



 

 

3. Размер на самоучастие – тук е добре да сте преценили предварително 

какво ще запишете като сума. Дали ще вложите всичките си спестявания или по-

малка сума е въпрос на разумно и добре преценено решение, което обаче се 

взима предварително, а не на място в банката. Винаги е добра идея освен 

задължителното минимално самоучастие собствените средства да е ползват за 

ремонт и довършителни работи, а не да се осигури по-голямо от изискваното 

самоучастие и впоследствие да се търси финансиране за ремонт. 

4. Желаният срок на кредитите се попълва в месеци  – 10г. = 120 месеца, 20г. 

= 240 м. и т.н. Моля имайте предвид, че допустимият срок на кредита при сбор с 

вашите години не може да надхвърля пенсионната възраст – ако сте мъж и сте на 

50г. не можете да изтеглите кредит със срок по-голям от 20 години. 

5. Гратисният период има смисъл, ако теглите ипотечен кредит за 

строителство или за ремонт. Гратисният период може да има и положителен ефект 

за финансовото ви състояние, но истината е, че може и да няма почти никакъв… 

Важното е да сте добре информирани за какво става дума. 

6. Ако ви предоставят опцията за фиксиране на лихвения процент за 

определен период от време. Моля информирайте се допълнително за срока, за 

който лихвения процент ще бъде фиксиран и какъв ще бъде размерът му в този 

период и след това. 

7. Видът погасителен план е от голямо значение. Тук говорим най-вече за 

погасителни планове с равни и с намаляващи вноски. Разликата между тях може 

да видите тук. 

8. Датата, на която да внасяте месечната си вноска също не е без значение. 

Вижте защо тук. 

9. Метод на плащане на кредита – Има се предвид дали ще осигурите превод 

на работна заплата, превод само на вноската или ще обслужвате същите в брой.  

10. Ползване на допълнителни услуги – Почти всички банки имат така 

наречените „пакети“ от обвързани услуги, които вървят в комплект при теглене на 

ипотечен, а дори и на потребителски кредит. Съветваме всеки да провери 

предложението на банката за тези услуги, защото понякога допълнителните 

средства, които се внасят по тях може да се окажат немалък разход. 



 

 

IX.

 

1. Обезпечение – Банката винаги иска максимално подробна информация за 

предоставеното обезпечение. Изискват се няколко различни документа, които да 

предоставят информация за обезпечението. Разберете повече тук и тук. 

 

 

X. 

 
 

1. Информацията необходима за издаване на кредитна карта се изисква от 

всяка банка. Кредитните карти почти винаги са задължителни за ипотечните 

кредити във въпросните пакети, за които говорихме. Съветваме ви да проверите 

каква ще бъде годишната такса за обслужване на картата. 

 

  



 

 

XI. 

 

1. Внимателно изчитайте всички декларации, под които се подписвате! 

Обикновено съдържат информация за ЕСИФ, личните ви данни, предоставените от 

вас данни и отговорността, която носите по НК на република България. 

2. Декларациите за свързаност обикновено повдигат най-много въпроси у 

клиентите. Истината е, че попълването им е трудно, но общото правило е да 

изпишете всички роднини по права и съребрена линия (майка/баща и 

братя/сестри) както и дружества, в които участвате с над 50% или други в които 

заемате ръководни длъжности (работите на договор за управление или договор за 

прокура). Независимо от написаното банката задължително ще провери 

икономическата ви свързаност. 

 

 

 

 

 

 

Нещата са по-лесни, когато се доверите на 

професионалист, който знае много добре процедурите и 

може да ви помогне във всяка ситуация! Има ситуации, в 

които имате нужда от помощ, а има и такива, когато 

просто е по-лесно и изгодно. Независимо от ситуацията, 

не се колебайте да се обърнете към нас за съвет и 

абсолютно безплатна консултация! 

Контакти 

https://fincity.bg/kontakti/?utm_source=naracnik&utm_medium=link&utm_campaign=narachnik
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