ЛИЧНИЯТ ФАЛИТ:
РЕЗУЛТАТИ от социологическо
проучване на тема:
Несъстоятелността на физическите лица
през погледа на обществеността,
експертите и заинтересованите страни

Проучването е проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс по поръчка на Български институт
за правни инициативи.
Дейността е осъществена с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.
Проучването включва: национално представително проучване по домовете на анкетираните лица и
експертно проучване сред банкови експерти, небанкови кредитни дружества, синдици, частни съдебни
изпълнители, колекторски фирми, юристи и др.
Периодът за събиране на данните е 15 февруари – 15 март 2018 г.
Представителност: за пълнолетното население на страната.
Анкетирани са по домовете 1067 пълнолетни българи на територията на цялата страна, подбрани чрез
двустепенна стратифицирана квотна извадка и 117 представители на заинтересованите страни и
експерти, подбрани чрез типологична извадка.

Дял на лицата, които имат кредит в Кои от следните източници на кредит и видове кредит ползвате
момента:
в момента?
Потребителски заем от банка

34%

19.1%

Кредитна карта/кредитни карти

6.8%

Покупка на лизинг

6.2%

Заеми от фирми за бързи кредити

4.6%

Ипотечен заем от банка

4.2%

Заем от близки, роднини

2.6%

Пазаруване на кредит от магазин

1.1%

Заем от кредитори - частни лица

0.7%

Изплащаме стари задължения

0.1%

Разчитаме на помощ от родителите си

0.1%

Оборотни средства

0.1%

Не ползвам заеми в момента

66.2%

Дял на лицата, които са закъснявали с погасяването/плащането на
вноски по кредити:
Веднъж

37% от
ползвателите
на този
продукт

4.3%

42% от
ползвателите
на този
продукт

44% от
ползвателите
на този
продукт

59% от
ползвателите
на този
продукт

Два-три пъти

Много често

35% от
ползвателите
на този
продукт

24% от
ползвателите
на този
продукт

4.8%

4.2%
2.6%

2.6%

2.9%

2.3%

2.7%

2.6%
1.0%

Потребителски кредит

Заем от близки/приятели

Лизинг

1.7%

1.7%

1.3%

Заем от фирма за бързи
кредити

1.6%
0.7%
Плащане по кредитна
карта/овърдрафт

0.6%

0.8%

0.3%

Ипотечен кредит

Имате ли/имали ли сте кредит, по който не сте успявали да си внесете
вноските за повече от 6 месеца?
86.9%

Около 300 000 българи са имали кредит,
по който не са успели да си внесат
вноските за повече от 6 месеца.

8.4%

4.8%
Да

Не

Не мога да отговоря

С каква цел е взет кредита, при който се е случило да
забавите плащането повече от 6 месеца?

Каква е/беше причината?

За ремонт на жилище

34.8%

За да си купя битова техника - хладилник,
печка, телевизор

28.3%

За да си купя кола

15.2%

За покупка на жилище

Имах други по-спешни разходи

19.6%

Имах твърде много задължения
по различни кредити

6.5%

10.9%

Разболях се

За посрещане на ежедневни нужди храна, лекарства и др.

За да си купя мебели за жилището

47.8%

19.6%

За да платя битови сметки/консумативи ток, парно, вода

За покупка на дрехи, обувки, аксесоари

Останах без работа

4.3%

6.5%

Бизнесът ми се влоши

2.2%

Имах големи разходи

2.2%

Изтеглих кредит за друго лице,
което не внасяше вноските си

2.2%

4.3%
2.2%

За ремонт на колата

2.2%

За да правя залози и да играя на игри

2.2%

За обучение

2.2%

За частен бизнес

2.2%

Друго

2.2%

% от лицата, които
посочват, че са
просрочвали свое
задължение повече от 6
месеца.

Друго

Без отговор

% от лицата, които
посочват, че са
просрочвали свое
задължение повече от 6
месеца.

2.2%

13.0%

Какво решение намерихте?
Взех пари от друго място и платих вноските

69.6%

Направих много икономии и си платих вноските

28.3%

Продадох недвижимо имущество

10.9%

Продадох движимо имущество

% от лицата, които
посочват, че са просрочвали
свое задължение повече от 6
месеца.

8.7%

Не успях да си платя вноските и банката ми взе
движима/недвижима собственост

2.2%

Направих рефинансиране

2.2%

Друго

2.2%

Около 6600 лица

Моля, посочете до колко сте съгласен/а или не със следните твърдения?
Икономическата ситуация е много нестабилна и хората често губят
работа

72.8%

Хората вземат кредити, за да покрият належащите си нужди

71.1%

Промените в бизнес средата са непрогнозируеми и често
предприемачите не успяват да покриват кредитите си

61.6%

Банките дават подвеждаща информация и хората вземат кредити
без да си преценят възможностите

57.3%

Хората не умеят/ не знаят как да си преценяват финансовите
възможности и вземат кредити, които не могат да изплащат

55.7%

Някои хора вземат кредит без да имат намерение да си го плащат

Хората вземат кредити за неща, които не им трябват

Съгласен съм

44.4%

29.8%

На графиката е представен делът
на отговорилите „съгласен“.

Кое най-много Ви притеснява при изплащането на кредит?
39.3%
35.1%

31.7%
28.3%

21.2%

12.7%
9.4%

Дали ще имам
достатъчно пари
всеки месец да
покрия вноската

Дали няма да остана
без работа

Дали доходите ми
няма да намалеят
рязко

Допълнителното Дали няма да изляза Дали бизнес средата
Нищо не ме
оскъпяване, което се
в дългосрочен
няма да се влоши
притеснява, просто
получава след
болничен
нямам нужда от
начисляване на
кредит
лихвите

Вие лично познавате ли някого, който е загубил свое имущество (жилище, кола, имот) поради
невъзможност да си плаща кредит?
63.8%

25.4%

10.2%

0.5%
Да, аз загубих

Да, друг близък/познат

Не

Не желая да отговоря

Одобрявате ли или не да се създаде възможност и на физическите лица да обявят
фалит, ако не са в състояние да покриват задълженията си към държавата, кредитни
институции и др. институции с доходите, които имат?
71.3%

24.9%

3.8%
Да

Не

Без отговор

А необходимо ли е да се приеме специален закон, който да регламентира
условията, критериите и процедурата за обявяване на личен фалит?

Не 18.5%

82,3% сред
експертите

Да 81.5%

Кой трябва да взема решението дали да се приеме искането на даден човек за
обявяване на личен фалит?
Държавна институция, от досега съществуващите

20.6%

Съдът

20.6%

Нова структура, независима институция

17.9%

Основният кредитор

Не знам/ Не мога да отговоря

43,8% сред
експертите
18,8% сред
експертите

6.4%

Финансова институция (банка, кредитна институция)

Друго

7,3% сред
експертите

5.7%

0.2%

28.6%

Кой трябва да има право да се възползва от възможността да обяви
личен фалит?
49.8%

28.4%

28.3%
24.5%
20.4%
14.5%

13.7%

0.4%
Всеки трябва да Лица, които са
има право да се
трайно
възползва от
безработни
възможността да
обяви личен
фалит

Пенсионери

Лицата, които са
временно без
работа, но не
продължително

Студенти

Лица, които са
Лица, които
имали собствен никога не са
бизнес, но той е имали собствен
с прекратена
бизнес
дейност

Друго

1.9%
Не знае/ Няма
мнение

Кои от следните неща трябва според Вас да бъдат предвидени за лица, които са
в процедура по личен фалит? (1)
Оздравителен план

44.6%
67,7% сред
експертите

Споразумение с кредиторите за преструктуриране на
дълговете им
Опростяване на част от дълговете (например наказателни
лихви, допълнителни такси и др.)
Запазване на единствено жилище за семейството, ако то не
е предмет на ипотека

40.5%
27,1% сред
експертите
35.8%

35.3%
41,7% сред
експертите

Запазване на приходи от пенсии, помощи, стипендии,
издръжки и др. до 320 лв.

31.1%
35,4% сред
експертите

Запазване на доходи от трудови възнаграждения в размер
до минималната работна заплата

30.2%

Кои от следните неща трябва според Вас да бъдат предвидени за лица, които
са в процедура по личен фалит? (2)
Запазване на лични вещи, машини, инструменти и средства
за производство

28.9%
49,0% сред
експертите

Проверка на сметките и имуществените операции, които са
извършвали 6 (шест) месеца преди обявяването на личен
фалит
Запазване на суми по банкови сметки до 320 лв.

27.4%

Ако заплатата им е под минималната работна, да им се
оставят ¾ от нея

20.2%

Социални помощи и подкрепа, докато подобрят ситуацията
си

20.1%

Да се разплатят със съществуващото си имущество и
остатъкът от дълга да им се опрости (отпише)
Контрол на потреблението в периода на изплащане на
дълговете по предварително установен списък със стоки,
продукти и услуги

28.0%

12.4%

7.7%

Да им бъдат опростявани част
от дълговете (например
наказателни лихви,
допълнителни такси и др.)
35.8%

Да им се оставят доходи от
трудови възнаграждения в
размер до минималната
работна заплата 30.2%

Да им се даде възможност да
сключат споразумение с
кредиторите за
преструктуриране на
дълговете им 40.5%

Да им се предложи
оздравителен план 44.6%
Да им се остави единствено
жилище за семейството, ако
то не е предмет на ипотека
35.3%

Да им бъдат проверявани
Да им се оставят приходи от
сметките и имуществените
пенсии, помощи, стипендии,
операции, които са
издръжки и др. до 320 лв.
извършвали 6 (шест) месеца
31.1%
Да им се оставят лични вещи,
преди обявяването на личен
Да им се оставят суми по
машини, инструменти и
фалит с цел избягване на
банкови сметки до 320 лв.
средства за производство, в
злоупотреби 28.0%
27.4%
това число и книги и др., ако
са със свободни професии или
Да им се дадат социални
Ако
заплатата
им
е
под
занаятчии 28.9%
помощи и подкрепа, докато
минималната работна, да им
подобрят ситуацията си
се оставят ¾ от нея 20.2%
20.1%

Да се разплатят със
съществуващото си
имущество и остатъкът от
дълга да им се опрости
(отпише) 12.4%

Да им бъде налагано
ограничение на
потреблението в периода на
изплащане на дълговете по
предварително установен
списък със стоки, продукти и
услуги 7.7%

Ограничения

Подкрепа
69,8% сред
експертите

Да нямат право да ползват кредитни
финансови инструменти за известен
период от време

Да им бъде наложено ограничение на
потреблението до строго определен
минимум

33.4%

45,8% сред
експертите
Да загубят финансовата си
независимост и възможността да
разполагат за известно време със
своите средства до изчистване на
задълженията

76,0% сред
експертите

Да бъдат подкрепени да продължат
да работят легално, като могат да
разполагат с част от доходите си,
която им осигурява минимален
стандарт на живот
56.8%

56.2%

Да получат безплатна адвокатска
помощ

47.6%

Да получат възможност за
разсрочено плащане на
таксата/такси

47.6%

Предоставяне на социално жилище
под наем, ако лицето е загубило
жилището си

39.8%

25.5%

Карта за ползване на градски
транспорт за социално-слаби, ако
лицето е загубило колата си

15.1%

Допълнителни мерки (ограничения) към хората, които обявят личен
фалит
Да не могат да кандидатстват за кредити

44.6%

Да нямат право на кредитни карти

41.0%

Да нямат право повторно да обявяват личен фалит

40.0%

Да не могат да се кандидатират за избираеми
длъжности

38.2%

Да нямат право на разсрочено плащане на стоки и
услуги

16.5%

Да нямат право на започване на собствен бизнес
Никакви санкции не са необходими
Не знам/ Не мога да отговоря

15.7%

9.8%
16.1%

Очаквани ефекти и нагласи

На графиката е представен делът на
отговорилите „съгласен“.

Тази възможност би помогнала на
хора, които са изпаднали в
затруднение

76.6%

Длъжникът ще продължи да
работи легално и да плаща
данъци, което е добре за
обществото

72.6%

67.3%

Някои хора биха злоупотребили с
възможността за обявяване на
личен фалит

66.7%

По този начин длъжникът ще бъде
подкрепен и ще може да
преструктурира или покрие
дълговете си

Всеки човек трябва сам да се справя
с изплащането на кредитите и
дълговете си

75,0% сред
експертите

Ще доведе до свиване на
предлагането на кредити, банките
ще станат по-предпазливи
Няма да има влияние върху
финансовите институции

66.0%

65.8%

По този начин длъжникът е защитен
и няма нужда да се крие или да
влиза в сивата част на икономиката
Ще повиши възможността за
събираемост на просрочените
кредити

Това е възможност хората, които
имат финансови затруднения, да
излязат по-лесно от ситуацията и
да продължат напред

Очаквани ефекти и нагласи

Ще пострада икономиката, защото
може да доведе до нестабилност на
банките

61.3%

45.7%

61,5% сред
експертите
39.1%

34.1%

30.5%

Какъв, според Вас, трябва да е периодът, в който лица, които са
обявили личен фалит, не трябва да имат право да взимат кредит?

29.1%

18.0%

17.7%

12.7%

7.9%

7.4%

4.2%
3.0%

До 3 години

4 години

5 години

6 години

7 години

8 или повече
години

Не трябва да им се
ограничава
правото на кредит

Без отговор

От какво трябва да се откаже човек, който е обявил
личен фалит?

А какво трябва да запази?
Собствено жилище

От лятна ваканция

91.1%

77.7%

Дрехи

От злато/бижута

68.4%

70.8%

Техника - печка, хладилник
От личен автомобил

63.1%

51.1%

Мебели
От частно образование за децата си

57.9%

50.9%

Телевизор
От кабелна телевизия

48.0%

28.4%

Личен автомобил
От мобилен телефон

От собствено жилище

Друго
Не знам/ Без мнение/ Не знам, това е
лично

20.7%

5.0%

3.3%

1.3%

Злато/бижута
Всичко
Друго
Не знам/ Без мнение

36.8%

5.0%

0.2%

2.2%

1.0%

Според вас, хората в България, които не могат да си изплащат дълговете,
заемите и разходите, биха ли се възползвали от такава възможност?

67.4%

25.5%

7.0%

Да

Не

Не знам/ Не мога да отговоря

За Вас обявяването на личен фалит би било?
Личен провал

38.4%

Решение за излизане от лична финансова криза

35.1%

Налага се поради тежката икономическа ситуация

Възможност, от която не виждам защо да не се възползвам

Възможност за нов старт

28.7%

13.2%

12.1%

Разполагате ли с лични спестявания, така наречените
пари "за черни дни" ?
Да

Не

Не желая да
отговоря

19,9

71,3

8,8

41,2

48,2

10,6

Лица с кредит
Лица без кредит

Колко време бихте могли да се издържате с тях, ако останете без доход?
По-малко
от месец

Един
месец

Два или три Четири или Над шест Не желая да
месеца
пет месеца месеца
отговоря

20,2

8,1

12,5

4,8

1,8

52,6

8,7

9,1

12,9

8,2

9,7

51,3

Лица с кредит

Лица без кредит

Към кого бихте се обърнали, ако имате проблем с банка или друга кредитна институция?
Адвокат

70.9%

Към Омбудсмана

57.8%

Комисия за защита на потребителите

53.6%

Финансов консултант

46.5%

Комисията за финансов надзор

БНБ

38.2%

На графиката е представен
делът на отговорилите „да“.

26.6%

Да

Кои са основните проблеми при кредитирането на физически лица?
Ниските доходи на българите

61.5%

Ниската финансова култура на българите

47.9%

Трудностите при събираемостта на кредитите

44.8%

Липса на сигурна и предвидима среда

41.7%

Законодателните изисквания (на българско и
европейско ниво)

27.1%

Наличието на нелоялна конкуренция

15.6%

Наличие на проблеми в банковата сфера в България
като цяло
Ниското доверие в банковия и кредитен сектор като
цяло
Друго

11.5%
10.4%
3.1%

А необходимо ли е да се приеме специален закон, който да
регламентира условията, критериите и процедурата за обявяване на
личен фалит?
82.3%

Да

9.4%

8.3%

Не

Без отговор

Кой трябва да взема решението дали да се приеме искането на даден човек за обявяване на
личен фалит?
Съдът

43.8%

Нова структура, независима институция

18.8%

Основният кредитор

7.3%

Държавна институция, от досега съществуващите

7.3%

Финансова институция (банка, кредитна институция)

6.3%

Да се почерпи европейски опит от работещи закони и
начини на управление на този процес

1.0%

Комитет от кредитори

1.0%

Не знам/ Не мога да отговоря
Без отговор

5.2%

9.4%

Кои от следните неща трябва да бъдат предвидени за лица, които са в процедура по личен фалит?
Да им се даде възможност да сключат
споразумение с кредиторите за
преструктуриране на дълговете им

67.7%

Да им бъдат проверявани сметките и
имуществените операции, които са
извършвали 6 (шест) месеца преди
обявяването на личен фалит с цел…

49.0%

Да им се предложи оздравителен план

Да им се оставят приходи от пенсии,
помощи, стипендии, издръжки и др. до
320 лв.
Да им се остави единствено жилище за
семейството, ако то не е предмет на
ипотека
Да им се оставят доходи от трудови
възнаграждения в размер до
минималната работна заплата
Да им се оставят лични вещи, машини,
инструменти и средства за
производство, в това число и книги и
др., ако са със свободни професии или…

46.9%

41.7%

Да им бъдат опростявани част от дълговете
(например наказателни лихви, допълнителни
такси и др.)

27.1%

Да им се оставят суми по банкови сметки до
320 лв.

27.1%

Да се разплатят със съществуващото си
имущество и остатъкът от дълга да им се
опрости (отпише)

21.9%

Ако заплатата им е под минималната работна,
да им се оставят ¾ от нея

18.8%

36.5%

Да им бъде налагано ограничение на
потреблението в периода на изплащане на
дълговете по предварително установен
списък със стоки, продукти и услуги

14.6%

35.4%

Да им се дадат социални помощи и подкрепа,
докато подобрят ситуацията си

14.6%

32.3%

Друго

5.2%

Какви ограничения трябва да бъдат налагани на лица, които са обявили личен
фалит?
Да нямат право да ползват кредитни финансови
инструменти за известен период от време

69.8%

Да загубят финансовата си независимост и възможността
да разполагат за известно време със своите средства до
изчистване на задълженията

45.8%

Да им бъде наложено ограничение на потреблението до
строго определен минимум
Да извършват финансиви операции и действия по
разпореждане с имуществото си под надзора на синдика за определено време.

Друго

33.3%

1.0%

5.2%

А каква подкрепа трябва да бъде оказана на лицата, които са обявили личен фалит?
Да бъдат подкрепени да продължат да работят легално, като
могат да разполагат с част от доходите си, която им осигурява
минимален стандарт на живот по преценка на органа, който се
произнася за обявяването на личен фалит

76.0%

Да получат възможност за разсрочено плащане на таксата/таксите
по процедурата по личен фалит

36.5%

Да получат безплатна адвокатска помощ

34.4%

Предоставяне на социално жилище под наем, ако лицето е
загубило жилището си

18.8%

Карта за ползване на градски транспорт за социално-слаби, ако
лицето е загубило колата си

Друго

12.5%

5.2%

Доколко сте съгласни със следните твърдения за въвеждане на процедура по личен
фалит? (1)
Някои хора биха злоупотребили с възможността за
обявяване на личен фалит

75.0%

Ще доведе до свиване на предлагането на кредити,
банките ще станат по-предпазливи

61.5%

По този начин длъжникът ще бъде подкрепен и ще може да
преструктурира или покрие дълговете си

61.5%

Това е възможност хората, които имат финансови
затруднения, да излязат по-лесно от ситуацията и да
продължат напред

60.4%

Тази възможност би помогнала на хора, които са изпаднали
в затруднение
Сългасен съм

58.3%

Доколко сте съгласни със следните твърдения за въвеждане на процедура по личен
фалит? (2)
Длъжникът ще продължи да работи легално и да
плаща данъци, което е добре за обществото

57.3%

По този начин длъжникът е защитен и няма нужда да
се крие или да влиза в сивата част на икономиката

46.9%

Ще повиши възможността за събираемост на
просрочените кредити

44.8%

Няма да има влияние върху финансовите институции

36.5%

Ще пострада икономиката, защото може да доведе
до нестабилност на банките

34.4%

Сългасен съм
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