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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА БАКБ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ КРЕДИТИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА 

КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящите Общи условия /ОУ/ уреждат реда и условията, при които „Българо-американска 

кредитна банка” АД, (наричано по нататък „БАКБ” или „Банката”) предоставя целеви кредити за 

финансиране на студенти и докторанти по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти 

(ЗКСД) в лева, условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези кредити, както и 

условията, при които се сключват и действат договорите за банков кредит (наричани „договор/и за 

кредит”). При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията по 

конкретен договор за кредит, се прилагат разпоредбите на сключения договор за кредит. Настоящите 

Общи условия представляват неразделна част от договора за кредит. 

1.2. Отпускането на целевите кредити съгласно настоящите Общи условия се извършва при спазване 

изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, Закона за кредитните институции и 

другото приложимо действащо законодателство.  

1.3. Банката поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиентите и на интернет 

страницата на Банката (www.bacb.bg) на разположение на интересуващите се лица настоящите Общи 

условия, при които предоставя целеви кредити за финансиране на студенти и докторанти по реда на 

ЗКСД (наричани „кредит/и“), Тарифата за такси и комисионни на Банката, Лихвения бюлетин, както и 

всички последващи изменения по тях.  

1.4. Понятия: 

 „Фиксиран лихвен процент” е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по 

силата на която Банката и Кредитополучателят уговарят един постоянен лихвен процент за целия срок 

на договора за кредит. 

„Преференциален фиксиран лихвен процент“ е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за 

кредит, по силата на която Банката и Кредитополучателят уговарят намален Фиксиран лихвен процент  

при определени условия. 

„Анюитетни вноски” са равни месечни погасителни вноски по кредита, всяка от които включва 

дължимата към момента лихва и съответна част от главницата по кредита, в размери определени 

съгласно Погасителен план, представляващ неразделна част от договора за кредит. 

  

ІІ. ЦЕЛ, ВАЛУТА И РАЗМЕР НА КРЕДИТА 

2.1. Кредитите се отпускат на студенти или докторанти (наричани „Кредитополучатели“) за целия или за 

част от периода на обучение съгласно учебния план за: 

 2.1.1. заплащане на таксите за обучение и/или 

 2.1.2. издръжка. 

2.2. Кредит за издръжка се предоставя само при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на 

обучението. Правото на кредит за издръжка се ползва от родителя, който упражнява родителските права, 

при условие, че другият родител не ползва и не кандидатства за същия вид кредит. 

2.3. Кредитите се отпускат в български левове. 

2.4. Максималният размер на кредита за заплащане на такси за обучение се формира въз основа на 

дължимите такси за срок, равен на оставащия срок на обучение на Кредитополучателя, съгласно учебния 

план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. 

2.5. Максималният размер на кредит за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за 

срок, равен на оставащия срок на обучение на Кредитополучателя съгласно учебния план на съответната 
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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 от съответния семестър. 

2.6. Посоченият в договора за кредит общ размер на кредита е формиран на база размера на дължимата 

семестриална такса, съответно минималната работна заплата при кредит за издръжка, към датата на 

сключване на договора. При промяната в размера на семестриалната такса или минималната работна 

заплата Банката може да отпусне нов кредит и/или да увеличи общият размер на настоящия кредит, за 

което е необходимо подписване на анекс. 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

3.1. Право да кандидатстват за получаване на кредит по ЗКСД имат студенти и докторанти – български 

граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското 

икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, които към момента на подаване на 

искането за сключване на договор за кредит отговарят едновременно на следните изисквания: 

 3.1.1. не са навършили 35 години; 

 3.1.2. се обучават 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; 

 3.1.3. нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна 

степен; 

 3.1.4. не са отстранени и не са прекъснали обучението си за повече от две години, поради болест, 

майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване или за обучение в друго висше училище 

или научна организация; 

 3.1.5. нямат други кредитни задължения, които не са обслужвали повече от 6 /шест/ месеца; 

 3.1.6. нямат друг сключен договор за кредит по ЗКСД с друга банка, освен в случай че искат да 

сключат нов договор за кредит за оставащия период на обучение. 

3.2. Студентът/докторантът, кандидатстващ за кредит по ЗКСД, подава до Банката искане за кредит 

съгласно образец на Банката, придружено със следните документи: 

 3.2.1. копие от документ за самоличност; 

 3.2.2. документ, издаден от висшето училище или научна организация, удостоверяващ качеството 

на Кредитополучателя на студент или докторант в редовна форма на обучение с право да се запише за 

първи, съответно следващ семестър. Документът следва да е подписан от ректора на висшето училище, 

съответно от ръководителя на научната организация или от упълномощено от тях длъжностно лице и да 

съдържа следните задължителни реквизити:  

 А) име, ЕГН и постоянен адрес на студента/докторанта – за български граждани, съответно данни 

от лична карта или паспорт и от удостоверение за пребиваване – за граждани на друга държава – членка 

на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на 

Конфедерация Щвейцария;  

 Б) специалността, образователно-квалификационната степен, за която се провежда обучението, 

годината на обучение и срока за полагане на последния държавен изпит или за защита на дипломна 

работа съгласно учебния план, съответно за докторантите – научната специалност, годината на обучение 

и изтичането на срока на докторантурата; 

 В) придобитите образователно-квалификационни степени, когато висшето училище и научната 

организация разполагат с информация за това; 

 Г) размера на годишната такса за обучение, сроковете за плащането й и банкова сметка, по която 

може да бъде платена. 

3.2.3. други документи, ако това се налага за изпълнение на законови изисквания и са пряко 

свързани с договора за кредит. 

3.3.  В случай, че студентът/докторантът, който кандидатства за кредит е чуждестранен гражданин, 

Банката по своя преценка може да изиска, заедно с документите по чл.3.2. и документ за постоянно 

пребиваване на чужденци. 

3.4. В случай, че студентът/докторантът, който кандидатства за кредит за издръжка, заедно с 
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документите по чл.3.2., следва да представи и: 

 3.4.1. копие от акт за раждане, в който студентът/докторантът е посочен като родител или в случай 

на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за 

осиновяване и в което студентът/докторантът е посочен като осиновител; 

 3.4.2. документ, издаден от висшето училище или научна организация, удостоверяващ, че 

студентът/докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на 

детето. 

3.5. При подаване на искането до Банката студентът/докторантът представя оригиналите на документите 

по чл.3.2., чл.3.3. и чл.3.4. за сверяване. 

  

ІV. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

4.1. Преди Кредитополучателят да е сключил договор за кредит, Банката го уведомява за всички условия 

на предлагания кредит, включително чрез предоставяне на настоящите Общи условия. 

 

V. УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА 

5.1. Кредитът се усвоява в срок не по-дълъг от продължителността на семестриалното обучение, 

съгласно учебния план на съответната специалност и образователно- квалификационна степен или 

образователна и научна степен, съответно до изтичане на определения срок на докторантурата. 

5.2. Усвояването на кредитите за заплащане на такси за обучение, с изключение на случаите по чл.5.3., 

се осъществява чрез преводи, по нареждане на Кредитополучателя, по банковата сметка на висшето 

училище или научната организация в срок съгласно договора за кредит, но не по-късно от последната 

дата за заплащане на таксата за обучение за съответния семестър.  

5.3. Първата такса, дължима за първия семестър от първата година на обучението, се заплаща от 

Кредитополучателя. След сключване на договора за кредит Банката превежда /усвоява се част от 

кредита/ заплатената от Кредитополучателя такса по разплащателна сметка на Кредитополучателя в 

Банката в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ плащането на таксата за 

обучение. 

5.4. Усвояването на кредитите за заплащане на издръжка се осъществява чрез преводи по разплащателна 

сметка на Кредитополучателя в Банката в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит  

5.5. Усвояването на кредита се прекратява, когато Кредитополучателят уведоми Банката за сключване на 

договор от същия вид с друга банка. В този случай общият размер на кредита се намалява до реално 

усвоената част към датата на получаване на уведомлението. 

5.6. Усвояване на следващ транш от кредит за заплащане на такси за обучение и/или на кредит за 

издръжка се допуска след представяне от страна на Кредитополучателя в Банката на документ, 

удостоверяващ качеството на Кредитополучателя на студент или докторант с право да се запише за 

следващ семестър със съдържание, посочено в чл.3.2.2.  

5.7. При кредит за издръжка документът по чл. 5.6. не е необходимо да посочва размера на таксите за 

обучение. Представя се още удостоверение за раждане на дете/съдебно решение за осиновяване и 

декларация, че кредитополучателят не е лишен от родителски права и че другият родител не ползва и не 

кандидатства за същия кредит. 

5.8. Банката не извършва плащане по кредита през съответния семестър, когато: 

 5.8.1. Кредитополучателят не предостави документа по чл. 5.6. в сроковете предвидени в договора 

за кредит; 

 5.8.2. получи писмено уведомление от Кредитополучателя, че не желае да ползва средства по 

кредита през съответния семестър не по-късно от 7 дни преди датата, на която съгласно договора за 

кредит Банката трябва да извърши плащането, както и да предостави документа по чл. 5.6.; 

 5.8.3. постъпи уведомление от Кредитополучателя, че е сключил договор за кредит с друга банка 

за оставащия срок на обучение. 

 

VІ. ГРАТИСЕН ПЕРИОД 

6.1. Кредитополучателят не дължи плащане на главница и лихви по кредита по време на гратисния 

период. 

6.2. Гратисният период е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от 



 

Банка:                                            Кредитополучател: 

                                 

                                                                                                                                       

4 

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. 

6.3. По време на гратисния период Банката начислява лихва върху кредита. 

6.4. По време на гратисния период Кредитополучателят има право да извърши плащане и Банката няма 

право да го откаже. 

6.5. Гратисният период може да бъде удължен след уведомяване на Банката от страна на 

Кредитополучателя за настъпване на някое от следните обстоятелства: 

6.5.1. прекъсване на обучението, продължило не повече от две години, поради болест, майчинство 

по смисъла на Кодекса за социално осигуряване или за обучение в друго висше училище или научна 

организация - за срок не по-дълъг от две години; 

6.5.2. записване за обучение за следваща образователно-квалификационна степен или 

образователна и научна степен „доктор" в рамките на гратисния период и сключване на договор за 

кредит - за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план. 

6.6. Едновременно с уведомлението по чл. 6.5. Кредитополучателят представя на Банката и съответните 

писмени документи, удостоверяващи настъпването на обстоятелствата по чл. 6.5.1. или 6.5.2.  

 

VІІ. ОЛИХВЯВАНЕ. РАЗХОДИ ПО КРЕДИТА 

7.1. Кредитът се олихвява с фиксирана годишна лихва, определена в конкретния договор за кредит, 

подписан между Банката и Кредитополучателя. 

7.2. В случай, че Кредитополучателят заплаща преференциален фиксиран лихвен процент по кредита, в 

размер посочен в договора за кредит, при неизпълнение на условията, при които се прилага 

преференциалният фиксиран лихвен процент по кредита, Кредитополучателят губи право да го ползва и 

заплаща от първата дата на дължимо плащане, следваща датата на неизпълнението фиксиран лихвен 

процент. 

7.3. В случай, че промяната на преференциалният фиксиран лихвен процент във фиксиран лихвен 

процент е след изтичане на гратисния период, Банката определя нов размер на месечната погасителна 

вноска за лихва и/или главница и предоставя на Кредитополучателя актуализиран погасителен план, при 

явяването му в офис на Банката. 

7.4. Определянето на месечните погасителни вноски при промяна на лихвения процент, когато 

Кредитополучателят губи правото да ползва преференциален фиксиран лихвен процент, се извършва на 

първа дата за плащане на месечна вноска по кредита, следваща датата на неизпълнение, на база реалния 

остатък на дълга и оставащите месеци до крайния срок за издължаване по договора за кредит. 

7.5. Лихвата се начислява върху усвоената част от кредита, включително по време на гратисния период, 

като се капитализира годишно. 

7.6. Начисляването на дължимата лихва започва от датата на първо усвояване на суми по кредита. При 

начисляване на лихвата се счита, че годината има 360 дни. 

7.7. Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисиони или други разходи, непосредствено 

свързани с отпускане и управление на кредита. 

 

VIII. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

8.1. Кредитът е обезпечен с държавна гаранция по ЗКСД.  

8.2. Кредитополучателят или трети лица не дължат обезпечение по договора за кредит. 

 

ІХ. ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА. ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАБАВА. 

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ. 
9.1. Погасяването на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно 

погасителен план, който се изготвя и предоставя на Кредитополучателя в срок до 10 (десет) работни дни 

след изтичане на гратисния период.  

9.2. Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на анюитетни месечни погасителни вноски, 
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включващи главница и лихва, в 10 (десет) годишен срок, считано от края на гратисния период.  

9.3. Погасителните вноски се дължат от Кредитополучателя ежемесечно. Конкретните дати на дължимо 

плащане и размери на вноските са посочени в погасителния план, който е неразделна част от договора за 

кредит. 

9.4. При забава на плащането (пълно или частично) на месечните погасителни вноски по кредита от 

страна на Кредитополучателя, Банката начислява върху неиздължените (просрочените) суми, за времето 

на забава до окончателното изплащане на забавените задължения, обезщетение за забава в размер на 

основния лихвен процент, увеличен с 10 пункта.  

9.5. Банката има право служебно да събира всички свои вземания по договора за кредит от средствата 

налични по разплащателната сметка, открита на името на Кредитополучателя при Банката, от която се 

обслужва кредита, или по други платежни сметки (в това число и депозитни сметки) на 

Кредитополучателя в национална и в чуждестранна валута, открити при Банката.  

9.6. При погасяване на задължения към Банката, включително и  при служебното им събиране, в случай, 

че задълженията произтичат от две или повече кредитни правоотношения между Кредитополучателя и 

Банката и наличните средства по сметките на Кредитополучателя не са достатъчни за пълното им 

погасяване, поредността на погасяване на задължения към Банката е съгласно разпоредбите на чл. 76 от 

Закона за задълженията и договорите.  

9.7. Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по 

договора за кредит, преди договорения краен срок, без да дължи на Банката такси, комисиони и 

допълнителни лихви. Банката не може да откаже да приеме предсрочно пълно или частично погасяване. 

Кредитополучателят депозира писмено искане за предсрочно погасяване и осигурява сумата за 

предсрочното погашение по сметката, обслужваща кредита. 

9.6. Частичното предсрочно погасяване на кредита води до съответно намаляване на лихвата и разходите 

по кредита, съответстващи на остатъка от погасителния период.  

9.7. В случаите на частично предсрочно погасяване след изтичане на гратисния период се запазва 

крайния срок за издължаване на кредита при намаляване на размера на месечните вноски, за което 

Банката изготвя и предоставя на Кредитополучателя изменен погасителен план.  

 

X. ОТСРОЧВАНЕ. ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА НЕПОГАСЕНАТА ЧАСТ ОТ КРЕДИТА.  

10.1. Изълнението на задълженията на кредитополучателя се отсрочва при: 

 10.1.1. настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срока, определен в 

експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, но за не повече от 3 (три) години от датата на 

инвалидизиране. За всяко удължаване на срока на трайна неработоспособност, Кредитополучателят 

представя пред Банката експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК за отсрочване на задължението. 

 10.1.2. 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 – за срока на обучението, съгласно учебния план на съответната специалност и 

образователно-квалификационна или образователна и научна степен. В този случай кредитополучателят 

е длъжен да представи пред Кредитора документ от висшето училище или научна организация, 

удостоверяващ, че е записан в редовна форма за обучение в следваща образователно-квалификационна 

степен или образователна и научна степен „доктор", като се посочва датата на записване и срока на 

обучение.  

10.2. Задължението се отсрочва след представяне пред Банката на документи, удостоверяващи 

настъпването на обстоятелствата по чл. 10.1. 

10.3. В случай на отсрочване Банката преизчислява общия размер на задължението по кредита и 

актуализира погасителния план. Отсрочването удължава срока за погасяване на кредита. 

10.4. Държавата заплаща непогасената част от общия размер на задължението (главница и лихви) по 

договора за кредит при: 

 10.4.1. смърт на Кредитополучателя; 

 10.4.2. настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от 3 (три) 

години от датата на инвалидизиране; 

 10.4.3. раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 (пет) години от 

изтичането на гратисния период.  
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 10.4.4. настъпване на предсрочна изискуемост на кредита. 

10.5. Правото по чл. 10.4.3. може да се ползва от един от родителите. 

10.6. За настъпилите обстоятелства по чл. 10.4.1., 10.4.2. и 10.4.3. Кредитополучателят или неговите 

наследници уведомяват Банката за настъпилите обстоятелства, като представят съответните документи 

за това. 

10.7. В случаите по чл. 10.4.1., 10.4.2. и 10.4.3. Кредитополучателят или неговите наследници не дължат 

връщане на сумата, която държавата е платила на Банката.  

 

XІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

11.1. Кредитополучателят се задължава: 

 11.1.1. да ползва разрешения кредит само за целта и при условията, предвидени в договора; 

 11.1.2. да погасява кредита при условията на договора и да заплаща в срок всички дължими 

месечни погасителни вноски, включващи главница и лихва; 

 11.1.3. да предоставя на Банката всяка поискана от нея информация и документи, свързани с 

използването и издължаването на кредита в съответствие с чл. 61 от ЗКИ.  

 11.1.4. да информира Банката за възникване на всяко обстоятелство или събитие, което би 

могло да засегне правата на Банката във връзка с погасяване на кредита от страна на Кредитополучателя; 

 11.1.5. да уведоми незабавно и писмено Банката при промяна на посочените в договора за 

кредит постоянен и/или настоящ адрес и/или електронен адрес и/или мобилен телефон.  В противен 

случай, всички съобщения изпратени на посочените адреси и телефони се считат за получени; 

 11.1.6. да уведоми незабавно и писмено Банката, ако е сключил нов договор за същия вид 

кредит с друга банка; 

 11.1.7. да предоставя на Банката преди всяко усвояване на сума документ/уверение, 

удостоверяващ/о качеството на студент или докторант с актуална дата, а при кредит за издръжка и 

Удостоверение за раждане или съдебно решение за осиновяване. 

11.2. Банката се задължава: 

 11.2.1. да предостави разрешения кредит при договорените условия и срокове; 

 11.2.2. да предоставя в офисите си, при поискване и безвъзмездно на Кредитополучателя 

информация за състоянието на кредита, по време на действие на договора за кредит, под формата на 

извлечение по сметка за извършените плащания и погасителен план, след изтичане на гратисния период. 

  

ХІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ 

12.1. Банката има право да обявии кредита за предсрочно изискуем в следните случаи: 

 12.1.1. при непредоставяне на документ, удостоверяващ качеството на Кредитополучателя на 

студент или докторант с право да се запише за следващ семестър, за 2 (два) поредни семестъра, с 

изключение на случаите на прекъсване на обучението поради болест, майчинство по смисъла на 

Кодексса за социално осигуряване или за обучение в друго висше училище или научна организация; 

12.1.2. при неплащане на падеж на 3 (три) последователни месечни погасителни вноски; 

 12.1.3. при предоставяне от страна на Кредитополучателя на неверни данни или документи с 

невярно съдържание, или е декларирал неверни обстоятелства или не предостави на Банката поискана от 

нея информация по чл. 61 от ЗКИ; 

12.2. Банката упражнява правото си по т.12.1. като отправя до Кредитополучателя покана за 

отстраняване на неизпълнението в срок от 7 дни от получаване на поканата, след което кредитът става 

предсрочно изискуем. 

12.3. Изискуемият кредит се събира по съответния законов ред, включително чрез реализация на 

обезпечението – държавната гаранция. 

 

ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ 

13.1. Договорът за кредит се прекратява когато: 

 13.1.1. Кредитополучателят погаси изцяло задълженията си по договора, включително и преди 

изтичане срока на кредита; 

 13.1.2. МОН заплати непогасената част от задължението по договора при наличие на 

обстоятелствата по чл. 10.4. 
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ХІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
14.1. Личните данни, които Кредитополучателят предоставя на БАКБ АД във връзка с и при сключване 

на договор по настоящите Общи условия, се обработват и съхраняват от БАКБ АД в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за данните, 

които идентифицират БАКБ АД като администратор на лични данни и координатите за връзка с 

длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните 

данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на БАКБ 

АД; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата 

на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на БАКБ АД, както и 

информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която 

Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на клиентите, се съдържа в 

Политиката за защита на личните данни в БАКБ АД и в Уведомление до клиентите на „Българо-

американска кредитна банка“ АД относно защита на личните данни (Privacy notice), които са налични и 

оповестени на www.bacb.bg и в офисите на БАКБ АД.  

14.2. С подписване на договора за кредит и настоящите ОУ Кредитополучателят декларира, че: 

 а) е уведомен  относно защитата на личните данни в „Българо-американска кредитна банка“ АД, 

включително и чрез предоставения достъп до Уведомлението (Privacy notice) на www.bacb.bg и в 

офисите на БАКБ АД;   

б) предоставя доброволно личните си данни във връзка със сключването на договора за кредит, 

упражняването на правата и изпълнението на задълженията по него и с оглед пълното 

изплащане/събиране на всички вземания на Банката по договора за кредит;  

в) дава своето изрично съгласие и упълномощава Банката да извършва  запитвания и проверки, да 

изисква и получава от трети лица, в т.ч. и по електронен път, справки и информация, относно негови 

лични данни, обработвани от тези трети лица в качеството им на администратор на лични данни, 

включително, но не само от МОН, Централен кредитен регистър, кредитни регистри и бюра, НАП, НОИ, 

НЗОК, Национална база данни „Население” към МРРБ и др. 

 

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

15.1. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на договорите за целеви кредити, 

предоставяни от БАКБ съгласно ЗКСД и настоящите Общи условия ще бъдат уреждани със съвместни 

усилия на страните по него. 

15.2. Кредитополучателят има право да подава писмени възражения пред Банката. Банката е длъжна да 

се произнесе по всяко направено пред нея писмено възражение/искане за обезщетение във връзка с 

целевия кредит от Кредитополучателя и да го уведоми писмено за решението си по всяко конкретно 

възражение/искане за обезщетение във връзка с целевия кредит в срок от 30 /тридесет/ дни от 

получаването му. 

15.3. Кредитополучателят има право да подава и жалби до Комисията за защита на потребителите, 

свързани с предоставянето на целевия кредит. Комисията за защита на потребителите е контролен орган 

по спазване изискванията на Закона за потребителския кредит, с адрес: гр. София, пл. „Славейков” № 4а, 

ет.3, телефон: + 359 2 933 06 03, електронна поща: adr.credits@kzp.bg, интернет страница: www.kzp.bg. 

При осъществяване на контролните функции от Комисията за защита на потребителите, Банката с 

изричното съгласие на Кредитополучателя, дадено с подписването на настоящите ОУ, може да 

предоставя на длъжностните лица от Комисията документи и информация относно кредита, в т.ч. и 

относно факти и обстоятелства представляващи банкова тайна по смисъла на Закона за кредитните 

институции. 

15.4. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и договор за целеви кредит за 

финансиране на студенти и докторанти по ЗКСД се прилагат клаузите на съответния договор.  

15.5. Понятията, използвани в настоящите Общи условия, имат същото значение и в договора за кредит. 

15.6. Банката си запазва правото да актуализира и да извършва промени в настоящите Общи условия по 

решение на Управителния съвет /УС/ на БАКБ, като промените ще бъдат оповестявани своевременно на 

http://www.bacb.bg/
http://www.bacb.bg/
mailto:adr.credits@kzp.bg
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видно място в банковите салони на Банката и на интернет страницата на Банката (www.bacb.bg). Банката 

уведомява Кредитополучателите  за промени в Общите условия в 7–дневен срок от влизане в сила на 

промените  чрез изпращане на sms на посочения от Кредитополучателя в договора мобилен телефон или 

чрез изпращане на e-mail на посочения от Кредитополучателя в договора електронен адрес. Когато не е 

съгласен с измененията в Общите условия, Кредитополучателят може да се откаже от договора, без да 

посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка или да продължи да го изпълнява при 

действащите преди изменението Общи условия. В случай, че в едномесечен срок от получаване на 

уведомлението Кредитополучателят не уведоми Банката, че не е съгласен с измененията в Общите 

условия като депозира писмено изявление за несъгласието си с изменените Общи условия на гише на 

Банката, се счита, че ги е приел. 

Настоящите Общи условия са одобрени с решение на Управителния съвет на БАКБ по Протокол от 

30.08.2018 г., в сила от 10.09.2018 г.  

 

Декларирам, че съм запознат с настоящите Общи условия и съм получил екземпляр от тях: 
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                                                                                                 /подпис и три имена/ 
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