
 
Централно управление        Приложение № 21 

 

 

……………………………………………………………….…………………….………………………………. 

(фирма или наименование на работодателя) 

със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………................................... 

БУЛСТАТ…………………………………………….. 

представляван/но от ..…………………………………………………………...……........................................, 

лице за контакт .....................................................................................................тел: .................................. 

    

ДЕКЛАРИРАМ/МЕ, ЧЕ: 

1. Сме запознати с искането на ………...………………………………………………………….… 

……………………………………… от ………...……год. ЕГН ……………...………...…… 

            (трите имена на лицето) 

до “БАНКА ДСК” ЕАД, поделение …………………………………………………………... за ползване на  

 кредитен продукт : в размер до 

□ Кредит за текущо потребление …..……………………………………………………………… 

□ Кредит – овърдрафт  …………………………………………………………………. 

□ кредитна карта  

 

…………………………………………………………………. 

□ Жилищен/ипотечен кредит …………………………………………………………………. 

□ ……………………………... …………………………………………………………………. 

 

2. Лицето, посочено в т.1 работи при нас на длъжност……………... без прекъсване от ………….…. год.,  
                                                                                                                                                       (дата) 

на……………...…...………... работно време,   
  (пълно, непълно, намалено)  

 

назначен на …………...……......трудов договор/заповед по член .... от Кодекса на труда/Закона за държавния  

        (срочен, безсрочен, със срок за изпитване) 

служител . Периодът на срочния (със срок за изпитване) трудов договор е до ……………………… 

Лицето  не е в период на предизвестие за прекратяване на трудовото/служебното му правоотношение. 

 

Лицето получава брутно месечно трудово възнаграждение в размер на ………….… лв. и нетно месечно трудово 

възнаграждение (без данъци, такси и други удръжки, парични обезщетения за временна неработоспособност, 

бременност, раждане и отглеждане на дете и помощи от ДОО) за последните три месеца, както следва: 

 

 Нетен доход Социални надбавки Извънреден труд Премии 

м. лв. 

 

   

м.   лв. 

 

   

м.    лв. 

 

   

Доходът на клиента се изплаща ………………………………… 
                       (седмично, месечно) 

3. Заявяваме, че сме уведомени, че всички вземания на г-н/г-жа ………………………………………, 

ЕГН………………., произтичащи от трудовото/служебното му/й правоотношение по т. 2, са предмет на 

залог в полза на Банка ДСК ЕАД за обезпечаване на посочените в т. 1 кредити, с изключение на 

жилищен/ипотечен кредит. 

СЪГЛАСИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 

ЗА ПРЕВЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВЗЕМАНИЯ ПО ТРУДОВО/СЛУЖЕБНОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА КРЕДИТ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛОГ НА ВЗЕМАНИЯ  
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОХОД ПО ЖИЛИЩНИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ 
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Съгласни сме, в качеството си на работодател, да изплащаме трудовото възнаграждение както и 

всички други суми, дължими на лицето във връзка с изпълнението или изменението на 

трудовото/служебното му/й правоотношение, както и суми свързани с прекратяването на 

трудовото/служебното му/й правоотношение, по следната разплащателна сметка на лицето, а именно:   

 

“Банка ДСК” ЕАД   

 банков код ..............…….... 

   IBAN    BG………STSA…….…………....…….. 

 
 

 

гр. ........................./....................г.    ..........................................    

                                                                име, подпис и печат    


