
	

	
	

 

КРЕДИТИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ С ПУБЛИЧЕН РЕСУРС ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 

ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ  ПАНДЕМИЯТА COVID-19 И ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 
I. КРЕДИТИ ЗА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 

 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
 

 
Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от групата на Българската банка за развитие, 
предоставя финансова подкрепа на микропреприятия, които са засегнати от пандемията COVID-
19. 
 
Целева група, за която е предназначен продуктът: юридически лица, земеделски производители 
– физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, 
кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда) 
 

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ  

 
Рамкови условия: 

• Максимален размер на кредита до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии; 
• Цел на кредита: да бъдат насърчени засегнатите микропредприятия и компании да 

продължат дейността си и да запазят работни места, чрез i) кредитна линия/оборотен 
кредит на вноски, вкл. разплащане на текущи разходи за дейността; ii) краткосрочен 
кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства, свързан с последиците от 
пандемията на COVID-19; или iii) разсрочване на съществуващи заеми, които вече са 
включени в EaSi гаранцията от МФИ ДЖОБС 
 

Основни изисквания:  
• Действащи и стартиращи фирми в България, изпитващи недостиг на оборотни средства 

поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от 
пандемията COVID-19; 

• Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица  
• Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.) 
• Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците 

 
 
 



	

	
	

 
II. АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПИЯТИЯ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОБЕЗПЕЧЕНИ КРЕДИТИ ОТ 

ТЪРГОВСКИ БАНКИ С ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ ОТ БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 
 

 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Кредити от търговски банки с цел осигуряване на ликвидност на малки и средни предприятия за 
преодоляване на негативните икономически последици от извънредното положение и 
разпространението на COVID-19, чрез предоставяне на портфейлни гаранции от Българска 
банка за развитие към търговски банки.  
 
Сектори: Инструментът е отворен за всички сектори. Прилага се за цялата територия на 
България, като се очаква да се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от 
кризата - търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, 
логистика, износ и други.   
 
Допустими кредитополучатели: микро-, малки и средни предприятия в съответствие със Закона 
за малките и средни предприятия, регистрирани в България, които търпят неблагоприятни 
икономически последици от ситуацията. 
 
В предоставения от Българска банка за развитие срок, 10 търговски банки са заявили готовност 
за включване в програмата. Това са:  
 

• Алианц Банк 
• Банка ДСК 
• Българо-американската кредитна банка 
• Инвестбанк 
• Интернешънъл Асет Банк 
• Прокредит банк 
• Първа инвестиционна банка 
• Търговска банка Д 
• Уникредит Булбанк и  
• Юробанк България 

 
Предстои сключване на индивидуални споразумения между Българска банка за развитие и всяка 
от търговските банки, в които ще бъдат детайлизирани условията по кредитите след което ще 
започне отпускането им.  
 
 



	

	
	

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 
 

 
Рамкови условия: 

• Максимален размер до 300 000 лв., съобразен с разходите, общия оборот и падежа на 
кредита на конкретния кредитополучател 

• Необезпечен кредит 
• Цел на кредита - за оборотни средства 
• Срок за кандидатстване - до 23.12.2020 г. 
• Гратисен период за плащане на лихва и главница - до 36 месеца, като банките сами ще 

определят минималния и максималния срок на погасяване 
• Програмата е приложима както за нови кредити, така и за съществуващи, но при 

условие, че фирмата изпитва затруднения при обслужването на заема след 31.12.2019 г. 
и не е изпадала в просрочие над 90 дни за последната година. 

 
Критерии за допустимост: 

• Спад на оборота от първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г. 
(въз основа на финансовите отчети на дружеството);  

• Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към 
доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);  

• Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 
01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, 
представени от дружеството);  

• Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите 
лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на 
сертификати и документи, представени от дружеството 

 
 

III. КРЕДИТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТЪРГОВСКИ БАНКИ С ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ И 
ЛИХВЕНИ СУБСИДИИ ОТ ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД  

(ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ) 
 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Кредити от търговски банки с предоставяне на портфейлни гаранции и лихвени субсидии от 
Фонда на фондовете. 
  
Общият бюджет, алокиран от Фонд на фондовете за Гаранционния инструмент възлиза на 166 
милиона лева, като приблизително [15%] от средства, насочени към пазара ще бъдат заделени 
за предоставяне на лихвена субсидия. При успешна текуща реализация е възможно увеличение 
на бюджета. 



	

	
	

 
Съгласно индикативните параметри, целта е кредитите ще бъдат предоставяни без 
допълнителни административни тежести, при възможно най-облекчени условия, като размерът 
на кредита за дадено предприятие да бъде до 3.6 млн. лева за оборотно и за инвестиционно 
финансиране. В допълнение е предвидена възможност засегнатите от кризата предприятия, 
които запазят заетостта да получат помощ и при изплащане на лихвите си за периода на 
кризата. 
 
Допустими кредитополучатели: Микро, малки и средни предприятия (МСП) съгласно 
определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията и Закона за малките и средните 
предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон. Изисква се 
кредитополучателите да не са субект на процедура по обявяване в несъстоятелност или да 
отговарят на критериите на националното право, за да бъдат подложени на процедура по 
обявяване в несъстоятелност. 
 
Провеждат се консултации с търговските банки за включване в програмата, със срок за 
предложения и коментари от тяхна страна до 07.05.2020 г. След тази дата и сключване на 
индивидуални споразумения между Фонда на фондовете и всяка от търговските банки, ще бъдат 
детайлизирани условията по кредитите.  
 
Очаква се да се оповести информация за банките партньори до края на месец май 2020 г.  
 

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 
 

 
Рамкови условия, съгласно индикативни параметри (подлежат на конкретизиране и 
финализиране):  

• Инвестиционно финансиране (с възможност за до 24 месеца гратисен период) и 
оборотно финансиране, в това число амортизиращи се кредити (с възможност за до 12 
месеца гратисен период), револвираща кредитна линия и овърдрафт, включително 
кредити за преодоляване на  финансови  затруднения, които се дължат и на 
епидемичния взрив от COVID-19 или се утежняват. 

• Кредитите са със срочност от 12 до от 120 месеца.  
• Срокът на револвиращите кредити или овърдрафт е до 60 месеца. 
• Няма ограничение относно размера на всеки кредит, но той се съобразява с 

разпоредбите относно приложимите държавни/ минимални помощи.  
• Допустимо е финансиране на краен получател за закупуване на незастроена и застроена 

земя, единствено при условие, че размерът на съответния разход не надхвърля 10 % от 
главницата на Кредита. 

• Лихвени плащания по кредитите не могат да се капитализират и за тях не се прилага 



	

	
	

гратисен период. 
• Всеки Кредитополучател би могъл да получи повече от един кредит до достигане на 

прага по de minimis. 
 
Недопустими кредити: 

• Кредити за цели и разходи, които противоречат на приложимите регулации 
• Финансирането на придобиване на товарни автомобили от транспортни фирми 
• Финансиране различно от първостепенен дълг 
• Финансирането за възстановяване на грант, както и мостово финансиране до грант 
• Финансирането на дейности, които са били физически завършени или изцяло 

осъществени към датата на Кредита (датата на сключване на договора) 
• Рефинансиране или преструктуриране на съществуващи кредити на крайни получатели 
• Закупуване на дълготрайни материални активи втора употреба 
• Финансиране на чисто финансови дейности 
• Развитие на недвижими имоти, когато се осъществяват от Крайни получатели по 

занятие. Под развитие на недвижими имоти се разбира дейност с цел капиталова 
печалба, включително за отдаване под наем, освен ако имотът не се използва в 
основната дейност на предприятието 

• Дейности, попадащи в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент № 
1407/2013, в т.ч. дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, в областта на 
първичното производство на селскостопански продукти, в сектора на преработката и 
търговията със селскостопански продукти 

• Финансиране на незаконно производство или търговия 
• Финансиране на икономическа дейност, свързана с порнография или проституция 
• Финансиране на производство или търговия на оръжия и боеприпаси; производство на 

дестилирани алкохолни напитки; хазартни игри, казина и еквивалентни предприятия 
• Научноизследователска и развойна дейност или технически приложения, свързани 

дейности, включени в секторите, посочени по-горе 
• Създаването на възможност за незаконно проникване в електронни мрежи за данни или 

създаването на възможност за незаконно изтегляне на електронни данни 
• Научноизследователската и развойна дейност или техническите приложения, свързани 

клонирането на хора или с ГМО 
 

Обезпечение - Структурата на обезпечението се определя съгласно кредитната политика на 
съответната търговска банка, като се отразява ефекта от портфейлната гаранция 
 
Период на включване на търговските банки – партньори – не по-късно от 30.06.2021 г. 
 



	

	
	

Договорените за кредитите средства следва да се усвоят и разходват в рамките на периода на 
допустимост, т.е. 31.12.2023 г. 
 

 
IV. МИКРО КРЕДИТИ ЗА САМОНАЕТИ ЛИЦА И МАЛКИ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО ПРОГРАМА НА ФОНД МЕНИДЖЪР НА 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД (ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ) 
 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Предоставеният от Фонд на фондовете ресурс за тази мярка е общо 24 млн. лева, с възможност 
за предоставяне на допълнителни средства при бързо изчерпване на ресурса по инструмент  
„Микрокредитиране със споделен риск“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 
 
Това е инструмент за предоставяне на кредити с облекчени условия, включително без 
обезпечение, на целеви групи крайни получатели, които обикновено нямат достъп до 
банково финансиране, поради липсата на кредитна история.   
 
Допустими кредитополучатели: самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти 
никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени 
годишни финансови отчета), включително такива създадени от уязвими групи (хора с 
увреждания, лица до 29 години, безработни повече от шест месеца).   
 
Този инструмент е вече действащ и предприятия отговарящи на условията могат да 
кандидатстват в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа 
инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит.  
 

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 
 

 
Рамкови условия: 
 

• Размер на финансирането - до 50 хил. лева за инвестиционни и оборотни средства под 
формата на дългосрочни кредити до максимум десет години 

• Условия на финансиране – лихвени нива значително под пазарните, с възможност за 
гратисен период до 24 месеца  

• Допустими дейности за финансиране - придобиване на материални и нематериални 
дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на 
предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната 
стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; 
специфично и професионално обучение на служителите/работниците или 



	

	
	

предприемача/самонаетото лице. 
• Силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения.  
• Предвижда се допълнително облекчаване и опростяване на условията за 

кандидатстване, разширяване на обхвата на фирми, намаляване размера на 
минималната сума на кредита, както и възможността за предоставяне на безлихвени 
кредити.  
 

 
V. ФОНДОВЕ ЗА ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ В СТАРТЪПИ И ИНОВАТИВНИ КОМПАНИИ  - ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, УПРАВЛЯВАН 

ОТ ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД (ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ) 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА  

 
С ресурс от 150 млн. лева, Фондът на фондовете е основен инвеститор в четири фонда за 
рисков капитал, които инвестират чрез дялови инструменти в стартъпи и иновативни 
предприятия.  Посредници са: Иновейшън Акселерейтър България, Витоша Венчър Партнърс, 
Ню Вижън 3, Морнингсайд Хил.  
 
Целева група - този инструмент е предназначен за инвестиции в близо 400 стартиращи и бързо 
растящи компании, активни в ключови сфери на иновациите, дигитализацията и технологиите, 
като био и нанотехнологии, мехатроника и роботика, чисти и информационни технологии, 
фармация, фин тех, и др.   
 
Целта е инструментът да подкрепи иновативни компании с висока добавена стойност и 
потенциал да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата. 
 

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ  

 
Рамкови условия: 

• Размер на инвестицията - варира в широк диапазон при различните посредници и според 
етапа на развитие на компаниите. Средната стойност е 800 хил. лева под формата на 
дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, 
в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на 
дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към 
финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи 
свързани с развитието на основния продукт или дейност.  

• Стартъпи и иновативни компании могат да кандидатстват в зависимост от етапа на 
развитие и размера на необходимата инвестиция като трябва да разполагат с 
презентация на бизнеса, екипа и потенциала за растеж, бизнес план, анализи и 



	

	
	

финансови прогнози. Фондовете преглеждат документите, одобряват и извършват 
инвестициите. 

 
 

 
VI. ФОНДОВЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ  - ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, УПРАВЛЯВАН ОТ ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ 

ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД (ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ) 
 

 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Фондът на Фондовете предоставя 418 млн. лева финансиране за общини и други проекти 
насочени към облагородяване на градската среда. Инструментът е наличен на пазара от вече 
две години през инициативата Джесика и Фондовете за градско развитие.  
 
Целева група - Този финансов инструмент е насочен към 39 български общини и към публични и 
частни проекти за градско развитие, като например подобряване на общинската транспортна 
инфраструктура, изграждане на спортни съоръжения, облагородяване на културни центрове, 
развитие на икономическите зони в съответните градове, повишаване на енергийна 
ефективност на сградния фонд и много други. В допълнение, Фондовете за градско развитие 
финансират развитието на туристически обекти от национално и световно значение на 
територията на цялата страна.  
 
Тази подкрепа е още по-ключова за икономиката в момент на криза, предвид липсата на 
алтернативи за пазарно финансиране на такъв тип проекти. Предвижда се допълнително 
облекчаване на условията в посока повече оборотно финансиране, по-голямо гаранционно 
покритие, както и на проекти и фирми в най-засегнатите сектори от кризата като туризъм и 
транспорт.  
 
 

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ  

 
Рамкови условия: 

• Размер на финансирането - може да достигне до 40 млн. лева и е насочено предимно за 
инвестиции, с възможност за предоставяне и на оборотно финансиране.  

• Условия на финансирането - финансиране със срок до 20 години при лихвени нива 
значително под пазарните. Финансирането може да се предоставя с гратисен период по 
главницата до три години, а предвид предоставяната допълнителна гаранция и 
изискванията за обезпечение също са значително облекчени.  

• Този инструмент е действащ от две години и проектните инициатори отговарящи на 
условията могат да кандидатстват в обявените на сайта на Фонд на фондовете 
финансови посредници – Фонд за устойчиво градско развитие за София и Южна 



	

	
	

 

България и Регионален фонд за градско развитие за Северна България. Проектите 
трябва да разполагат с бизнес план, както и документи и декларации необходими за 
кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и 
отпуска кредитите.  
 

 

 

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с реда и условията за 
предоставяне на финансиране. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Цветелина 
Стоилова, Старши асоцииран партньор и Ръководител практика Банки и финанси, e-mail: ts.stoilova@popovarnaudov.bg  
  

 
 


