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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КРЕДИТ БЕЗ ЛИХВА ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ”
Основен фактор за пълноценното участие в обществения живот на всеки
човек е неговата трудова реализация. Хората с трайно намалена работоспособност
са сред групите в неравностойно положение на пазара на труда. Броят на заетите
лица с намалена работоспособност в специализираните предприятия и кооперации
е значително снижен. Намаленото търсене на работна сила през последните години,
в резултат на структурната реформа, се отразява неблагоприятно на трудовата
реализация на лицата с намалена работоспособност. Намаляването на броя на
населението в трудоспособна възраст и изискванията за запазване на
конкурентоспособността на икономиката след присъединяване към ЕС оставят без
алтернатива необходимостта от възможно най-пълното оползотворяване на
наличните трудови ресурси и подобряване на качествените и структурните им
характеристики в съответствие с потребностите на работодателите. Политиката по
заетостта е насочена приоритетно към социално-икономическа интеграция на
хората с намалена работоспособност, което позволява тяхното по-бързо
икономическо и социално интегриране. На основание Постановление № 213 на
Министерския съвет от 28 септември 2001 г. за целево финансово осигуряване
насърчаването
на
предприемачеството
чрез
гаранционни
схеми
за
микрокредитиране, Министерството на труда и социалната политика създаде
проекта “Гаранционен фонд за микрокредитиране”. Към 30.09.2008 г.
Министерството на труда и социалната политика разполага с 66 251 063,39 лв.,
които служат за гарантиране на микрокредити на стойност до 50 000 лв. Лихвите
по отпусканите кредити са в зависимост от избраната банка партньор.
Инвестиционните и смесените кредити са със срок до 7 години, а оборотните до 3
години. Главната цел на проекта е създаване на нови постоянни работни места
чрез облекчаване на достъпа на малките и новоучредявани предприятия, и на
физическите лица, до свободни финансови ресурси, необходими за развитие и
разширяване на тяхната стопанска дейност.
І. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Целта на програмата е осигуряване на заетост, равнопоставеност и
създаване на условия за водене на пълноценен живот и трудова реализация на хора
с увреждания.

ІІ. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
• Формиране на предприемаческа нагласа и подпомагане на социалноикономическата им интеграция;
• Създаване на условия за развитие на собствен бизнес на кредитоискатели
по проект "Гаранционен фонд за микрокредитиране";
• Стимулиране на самонаемане и създаване на нови постоянни работни
места;
ІІІ. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата обхваща хора с увреждания, получили инвестиционeн, и/или
смесен и/или оборотен кредит/и по проект “Гаранционен фонд за
микрокредитиране” на Министерството на труда и социалната политика.
Кредитополучател /лице с увреждания/, който ползва повече от един
кредит по проект "Гаранционен фонд за микрокредитиране" към Министерство на
труда и социалната политика има право на възстановяване на лихвите по всички
кредити при условията на настоящата ПРОГРАМА, като общата кредитна
експозиция не може да надвишава максималният размер на кредит по проекта.
Не се възстановяват лихвите, платени по кредитни линии, предоставени на
хора с увреждания по проект Гаранционен фонд за микрокредитиране" към
Министерство на труда и социалната политика.
ІV. ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА
Обект на програмата е възстановяване на лихвата по кредитите за хора с
увреждания.
V. РЕД И УСЛОВИЯ
1. Условия
а) Право на възстановяване на лихвата имат кредитополучатели по проект
"Гаранционен фонд за микрокредитиране":
• физически лица;
• еднолични търговци, както и кредитополучатели - юридически лица, в
които съдружник (член-кооператор) е лице с увреждания. В случаите на
кредитополучатели - юридически лица се възстановява частта от лихвата,
съразмерна с дяловото участие на лицето с увреждания.
Кредитополучател - лице с увреждания има право на възстановяване на
платената лихва само за времето, през което е било освидетелствано по съответния
законов ред от ТЕЛК/НЕЛК. Кредитополучателите, за които е определен пожизнен
срок на инвалидност ( чл.64, ал.4 и ал.7 от НАРЕДБА за медицинската експертиза

на работоспособността), доказват своята пожизнена инвалидност само веднъж, при
подаването на първата молба за възстановяване на платени лихви.
б) За периода, за който се иска възстановяване на лихвата,
кредитополучателят следва да е обслужвал редовно кредита си, т.е. да е платил
дължимите за периода погасителни вноски (лихва и главница) по кредита.
Ако кредитът не е бил обслужван редовно, лицето ще има право да иска
възстановяване на лихвата след като внесе всички дължими вноски по кредита и
към момента на подаването на молбата за възстановяване на лихвата е изпълнил
социалните си ангажименти.
в) За периода, за който се иска възстановяване на лихвата,
кредитополучателят следва да е изпълнявал поетите при кандидатстването за
кредит социални ангажименти, а именно да е разкрил в съответния срок и
поддържал през целия период декларираните от него нови постоянни работни
места.
Ако социалните изисквания не са били изпълнени, лицето няма право на
възстановяване на лихвата за времето на неизпълнението. При повторно
нарушение, лицето окончателно губи право на възстановяване на лихвата.
2. Размер на лихвата, който се възстановява
Възстановя се единствено редовната лихва по кредитите, но не и
наказателни лихви за просрочена главница, неустойки за просрочена лихва, и др.
санкционни лихви.
3. Ред за възстановяване на платените редовни лихви
Разходите за лихви се покриват на всеки шест месеца от обслужването на
кредита, след като са били платени от кредитополучателя и той е внесъл
дължимите осигурителни вноски за целия период за който се иска
възстановяването.
Лицата подават молба за възстановяване на платените лихви до съответната
Дирекция “Бюро по труда”, чрез която са били обработени документите им за
кредит.
Към молбата, лицата прилагат документи, доказващи че отговарят на
условията на програмата, а именно:
а) За лицата с увреждания – документ издаден от ТЕЛК/НЕЛК, с неизтекъл
срок на инвалидност. Изискването за спазването на срока на инвалидност не важи
в случайте на чл.64, ал.4 и ал.7 от НАРЕДБА за медицинската експертиза на
работоспособността;
б) Официален документ издаден от банката - кредитор, относно платените
редовни лихви по кредита за периода, за който се иска възстановяването;
с) Копие от договора за кредит, заверено от кредитополучателя;

д) При липса на актуална информация в регистрите на НОИ (НАП),
комисията може да поиска копия от документи удостоверяващи изпълнението на
поетите социални ангажименти.
Молбата се разглежда от комисия в Дирекция “Бюро по труда” (ДБТ),
формирана със заповед на директора на ДБТ, в срок от десет работни дни от
подаването й. Комисията задължително иска с писмо по образец от „Национален
гаранционен фонд” ЕАД (НГФ) потвърждение на база справка в регистрите на
НОИ (НАП), че кредитополучателят действително е разкрил и поддържа
декларираните нови постоянни работни места. НГФ отговаря с писмо по образец,
установеното от проверката относно изпълнението на поетият социален
ангажимент.
Комисията съставя протокол с решение, който се утвърждава от директора
на ДБТ. Протоколът се подава в двудневен срок до ДРСЗ (поделението на
Агенцията по заетостта), което извършва плащането.
В петдневен срок от подаването на заявката ДРСЗ (поделението на
Агенцията по заетостта) възстановява на кредитополучателя платените редовни
лихви.
Сумите се възстановяват на лицето в срок до двадесет работни дни от
подаването на молбата, ако са изпълнени всички условия на програмата.
VІ. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Министерство на труда и социалната политика • Министърът на труда и социалната политика утвърждава програмата
на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта и при
необходимост издава заповед за промени в програмата.
•МТСП осигурява ежегодно средствата за реализация на програмата от
бюджета на МТСП за активна политика, съгласно определените размери в
Националния план за действие по заетостта .
• Извършва обща координация и контрол при реализация на програмата.
2. „Национален гаранционен фонд” ЕАД - дава потвърждение на база
справка в регистрите на НОИ (НАП), че кредитополучателят действително е
разкрил декларираните нови постоянни работни места.
3. Агенция по заетостта - планира разходите по програмата с плана за
действие по заетостта и превежда заявените средства от Дирекции “Бюро по
труда”.
4. Дирекция “Бюро по труда” - планира средства по програмата, преглежда
документите и взема решение за възстановяване на лихвите, изготвя протокол до
поделението на Агенцията по заетостта, което възстановява дължимите по
настоящата програма суми.

5. Банки - партньори по проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране” предоставят официални документи относно платените вноски по кредита,
съдържащи данни за дължимите и изплатени лихви.
VІІ. ФИНАНСИРАНЕ
Програмата се финансира със средства за активна политика, съгласно
чл.16, т.3 и т.6 от Закона за насърчаване на заетостта.
След изчерпване на тази сума, кредитополучатели от целевите групи, ще
могат да кандидатстват за възстановяване на платените лихви през следващата
финансова година.
VІІІ. МОНИТОРИНГ
Министерство на труда и социалната политика наблюдава цялостната
реализацията на програмата и резултатите от нея.

