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1. Кредити за физически лица 

Потребителски кредити  

 

Цел на кредита За потребителски нужди 

За вашия дом - ремонт, покупка на обзавеждане, битова 

техника; 

Покупка на автомобил; 

Покупка на имот; 

За рефинансиране на кредити от други банки 

Възраст 18 - 65 г. 

Изисквания Трудов договор – мин. 3 месеца 

Сума на кредита до 50 000 лв. 

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или с гъвкав план на 

погасяване 

Срок на кредита 6 м. - 10 г. 

Валута Лев, евро, долар 

Гратисен период 15 дни - 3 месеца 

Усвояване Еднократно или на траншове 

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При превод на работна заплата в същата банка 

Такса за разглеждане на 

кредита 

0 – 50 лв. 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

кредита 

0 – 2,5 % еднократно от стойността на кредита 

Такса управление на кредита 0 – 1 % годишно от стойността на кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

0 % - кредити, отпуснати преди 12.05.2010 г. 

0.5% от предсрочно погасяваната сума, когато 
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оставащият срок на  

договора за кредит е по - малък от 1 година; /кредити, 

отпуснати след 12.05.2010 г./ 

1% от предсрочно погасяваната сума, когато 

оставащият  

срок на договора за кредит е по - голям от 1 година 

/кредити, отпуснати след 12.05.2010 г./ 

Такса за частично предсрочно 

погасяване 

0 – 5 % от остатъчната стойност на кредита 

Такса за промяна в 

условията/обезпеченията на 

кредита 

0 – 2 % от остатачната стойност на кредита  

Лихвен процент Фиксиран /основно при кредити до 5 г./ или плаващ 

/основно при кредити от 5 г. до 10г./ 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо или недвижимо имущество 

/Броят се определя от размера на кредита/ 

Необходими документи Лична карта  

Молба-декларация за отпускане на потребителски 

кредит  

Документ удостоверяваш задължение в друга банка 

Документ, доказващ доходите за мин. 3 месеца 

Декларация, за поето поръчителство /при 

необходимост/ 

Застраховка Застраховка на кредитни вноски 

Застраховка „Злополука“  

Застраховка „Живот“ 

Застраховка „Имущество“ 
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Жилищни кредити  

 

Цел на кредита Закупуване на жилищни имоти 

Извършване на ремонтни и довършителни дейности, 

Реконструкция и подобрения на жилищния имот 

Рефинансиране на жилищни имоти 

Възраст Възраст при преключване на договора за кредит – 70 г. 

Изисквания Трудов договор – мин. 6 месеца 

Сума на кредита 10 000 - 500 000 лв. / 5 000  - 250 000 евро 

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или индивидуален 

погасителен план 

Срок на кредита 6 м. - 35 г. 

Съфинансиране Мин. 15 % от стойността на предвидените разходи  

Валута Лев и евро 

Гратисен период 12 месеца /плащат се само лихвите по главницата/ 

Усвояване Еднократно или на траншове 

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При превод на работна заплата в същата банка 

При други влогове или депозити в същата банка 

Лихвен процент Фиксиран /основно при кредити с по-кратък период/ 

или плаващ /основно при кредити с по-дълъг период/ 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо или недвижимо имущество /ипотека/ 

Финансово обезпечение 

Такса за разглеждане на 

кредита 

0 – 200 лв. 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 
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100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

кредита 

0,5 – 2,0 % от стойността на кредита 

Такса управление на кредита 0 – 1 % на година от остатъчната стойността на кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

0 - 5 % от остатъчната стойност на кредита /само със 

собствени средства – в повечето банки/ 

Такса за частично предсрочно 

погасяване 

0 – 5 % от остатъчната стойност на кредита /само със 

собствени средства – в повечето банки/ 

Такса за промяна в 

условията/обезпеченията на 

кредита 

 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Необходими документи Лична карта  

Молба-декларация за отпускане на кредит  

Документ удостоверяваш задължение в друга банка 

Документ, доказващ доходите за мин. 6 месеца 

Декларация, за поето поръчителство /при 

необходимост/ 

Застраховка Застраховка на кредитни вноски 

Застраховка „Злополука“  

Застраховка „Живот“ 

Застраховка „Имущество“ 

Период за одобрение/отговор 1 – 5 дни 
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Кредит „Енергийна ефективност в дома“ 

 

Цел на кредита Енергоспестяваща дограма 

Газови котли и бойлери 

Котли и печки на биомаса 

Слънчеви колектори за топла вода 

Охлаждаща и загряваща климатизация 

Фотоволтаични и газификациоони системи 

Възраст Възраст при преключване на договора за кредит – 65 г. 

Изисквания Трудов договор – мин. 6 месеца 

Пенсия 

Доходи от бизнес 

Сума на кредита 500 - 100 000 лв. / 250 - 50 000 евро 

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или индивидуален 

погасителен план 

Срок на кредита 6 м. - 10 г. 

Съфинансиране Мин. 0 % от стойността на предвидените разходи  

Валута Лев и евро 

Гратисен период 3 месеца /плащат се само лихвите по главницата/ 

Усвояване Еднократно  

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При превод на работна заплата в същата банка 

При други влогове или депозити в същата банка 

Лихвен процент Фиксиран /основно при кредити с по-кратък период/ 

или плаващ /основно при кредити с по-дълъг период/ 

Безвъзмездна помощ 20 % от размера на кредита за индивидуално 

реализирани проекти 

30 % от размера на кредита за групово реализирани 
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проекти /групови са проекти, при които група от поне 

3-ма собственици или обитатели на различни 

апартаменти в дадена жилищна сграда кандидатстват 

по проект за реализация на едни и същи 

енергоспестяващи мероприятия, които засягат общи 

части или инсталации на сградата като цяло/. 

35 % от размера на кредита за групово реализирани 

проекти за поне две различни енергоспестяващи 

дейности. 

Срок за усвояване на 

безвъзмездна помощ 

До 4 месеца след извършване на ремонтните дейности 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо или недвижимо имущество /ипотека/ 

Финансово обезпечение 

Такса за разглеждане на 

кредита 

0 – 50 лв. 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

кредита 

0,5 – 2,5 % от стойността на кредита 

Такса управление на кредита 0,5 % – 2 % на година от остатъчната стойността на 

кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

0 - 5 % от остатъчната стойност на кредита /само със 

собствени средства – в повечето банки/ 

Такса за частично предсрочно 

погасяване 

0  % от остатъчната стойност на кредита  
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Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Процес Оферта или проформа фактура от избраната от Вас 

фирма /и за доставка и монтаж при кандидатстването за 

кредит/ 

Оригинална фактура от фирма/и доставка и монтаж при 

завършване на проекта 

Протокол за извършени работи  

Проверка на извършени работи от външен консултант 

Искане за получаване на безвъзмездна помощ 

Необходими документи Лична карта  

Документ удостоверяваш задължение в друга банка 

Документ, доказващ доходите за мин. 6 месеца 

Декларация, за поето поръчителство /при 

необходимост/ 

Застраховка Застраховка на кредитни вноски 

Застраховка „Злополука“  

Застраховка „Живот“ 

Застраховка „Имущество“ 

Период за одобрение/отговор 1 – 5 дни 

Повече информация www.reecl.org 

 

Клиентът не може да кандидатства за кредит Енергийна ефективност, в случай 

че е  получавал  безвъзмездна помощ за дейността, за която кандидатства по линия на 

тази или друга програма, финансирана от ЕС и/или българското правителство. 

Едно физическо лице може да ползва повече от един кредит „Енергийна 

ефективност“ за енергоспестяващи дейности в жилища/сгради на различни адреси, 

дори и в случаите в които извършва две еднакви дейности. 

Банки-партньори по инициатива „Енергийна ефективност“ за дома: 

http://www.reecl.org/bg/index.php
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- СИБАНК 

- БАНКА ДСК 

- РАЙФАЙЗЕН БАНК 

- ПРОКРЕДИТ БАНК 

- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
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2. Кредити за юридически лица 

Стандартен бизнес кредит 

 

Цел на кредита Инвестиции 

Оборотни средства 

Изисквания Мин. 6 месеца доказана бизнес история  

Сума на кредита От 2 000  лв. / от 1 000 евро 

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или индивидуален 

погасителен план 

Срок на кредита 6 м. - 10 г. 

Съфинансиране Мин. 0 - 20 % от стойността на инвестиционния проект  

Валута Лев, евро и долар 

Гратисен период До 6 месеца – за покупка на оборудване и машини 

До 12 месеца – за строителство 

Усвояване Еднократно или на траншове 

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При влогове, депозити или други продукти  в същата 

банка 

Добра кредитна история 

Лихвен процент Фиксиран /основно при кредити с по-кратък период/ 

или плаващ /основно при кредити с по-дълъг период/ 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо, недвижимо имущество /ипотека/ и 

вземания 

Финансово обезпечение 

Такса за разглеждане на 

кредита 

50 – 300 лв. 
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Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

кредита 

0,5 – 2,5 % от стойността на кредита 

Такса управление на кредита 0,5 % – 2 % на година от остатъчната стойността на 

кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

0 - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за частично предсрочно 

погасяване 

0  - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Необходими документи  

Застраховка Застраховка на кредитни вноски 

Застраховка „Злополука“  

Застраховка „Живот“ 

Застраховка „Имущество“ 

Период за одобрение/отговор 3 – 30 дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  
www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие  на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Договарящия орган.  13                             | 13 

Бизнес овърдрафт и кредитна линия 

 

Цел на кредита Оборотни средства 

Изисквания Мин. 6 месеца доказана бизнес история 

Сума на кредита От 2 000  лв. / от 1 000 евро 

до 3 пъти средномесечния оборот 

или до 30 % от нетните приходи от продажби за 

предходната данъчна година 

Вид кредит Револвиращ 

Срок на кредита До 12 месеца 

Валута Лев, евро и долар 

Усвояване Многократно  

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При влогове, депозити или други продукти  в същата 

банка 

Добра кредитна история 

Лихвен процент Фиксиран или плаващ  

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо, недвижимо имущество /ипотека/ и 

вземания 

Финансово обезпечение 

Такса за разглеждане на 

кредита 

0 – 100 лв. 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

0,5 – 2,5 % от стойността на кредита 
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кредита 

Такса управление на кредита 

/ неусвоена часта 

0,5 % – 2 % на година от неусвоената част до кредитния 

лимит 

Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Необходими документи  

Застраховка Застраховка „Злополука“  

Застраховка „Живот“ 

Застраховка „Имущество“ 

Период за одобрение/отговор 3 – 30 дни 

 

Кредит "овърдрафт" се предоставя по разплащателната сметка и се ползва, 

когато наличният авоар по сметката е недостатъчен да покрие постъпилите нареждания 

за плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. Всяко постъпление по 

разплащателната сметка на клиента се отнася за погасяване на дължимите лихви и 

размера на ползвания кредит. По кредита се договарят размерът и крайният срок за 

погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване. 

Лихвата се начислява на годишна база в края на всеки месец върху използваната 

и непогасена част от овърдрафта.  

Не се препоръчва за инвестиционни цели! 
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Кредитна линия 

 

Цел на кредита Оборотни средства 

Изисквания Мин. 6 месеца доказана бизнес история 

Сума на кредита От 2 000  лв. / от 1 000 евро 

до 3 пъти средномесечния оборот 

или до 40 % от нетните приходи от продажби за 

предходната данъчна година 

Вид кредит Револвиращ 

Срок на кредита До 12 месеца 

Валута Лев, евро и долар 

Усвояване Многократно съгласно уговорените срокове 

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При влогове, депозити или други продукти  в същата 

банка 

Добра кредитна история 

Лихвен процент Фиксиран или плаващ  

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо, недвижимо имущество /ипотека/ и 

вземания 

Финансово обезпечение 

Такса за разглеждане на 

кредита 

0 – 100 лв. 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – на движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – на недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

0,5 – 2,5 % от стойността на кредита 
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кредита 

Такса управление на кредита 

/ неусвоена часта 

0,5 % – 2 % на година от неусвоената част до кредитния 

лимит 

Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Необходими документи  

Застраховка Застраховка „Злополука“  

Застраховка „Живот“ 

Застраховка „Имущество“ 

Период за одобрение/отговор 3 – 30 дни 

 

Кредитна линия - кредит за оборотни средства, при който се договарят 

размерът /лимит/ и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, 

като погасената част от кредитната линия се смята за  предоставена за повторно 

усвояване;  

Първоначален срок за пълно усвояване е по договаряне.  Намаляващи размери в 

срока на кредита, с възможност за последващо усвояване и погасяване в рамките на 

намаления размер /лимит/ - по договаряне; 

Възможност за продължаване на срока на кредитната линия  /револвираща 

кредитна линия/. 
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Кредит по инициатива „ДЖЕРЕМИ“ 

 

Цел на кредита Инвестиции за модерницазия и разширяване на 

съществуващите мощности 

Други инвестиции 

Оборотни средства 

Изисквания Мин. 6 месеца доказана бизнес история  

За много малки, малки и средни предприятия 

Сума на кредита До 1 8750 000  лв. / до 937 500 евро 

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или индивидуален 

погасителен план 

Срок на кредита 6 м. - 10 г. – за инвестиции 

6 м. – 5 г. – за оборотни средства 

Съфинансиране 0 %  

Валута Лев и евро 

Гратисен период До 6 месеца – за покупка на оборудване и машини 

До 12 месеца – за строителство 

Усвояване Еднократно или на траншове 

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При влогове, депозити или други продукти в същата 

банка 

Добра кредитна история 

Лихвен процент Фиксиран /основно при кредити с по-кратък период/ 

или плаващ /основно при кредити с по-дълъг период/ 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо, недвижимо имущество /ипотека/ и 

вземания 
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Финансово обезпечение 

Такса за разглеждане на 

кредита 

0 – 500 лв. 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

кредита 

0,5 – 2,5 % от стойността на кредита 

Такса управление на кредита 0,0 % – 1 % на година от остатъчната стойността на 

кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

0 - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за частично предсрочно 

погасяване 

0  - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Необходими документи  

Застраховка Застраховка „Злополука“  

Застраховка „Живот“ 

Застраховка „Имущество“ 

Период за одобрение/отговор 3 – 30 дни 

 

Предимства на кредит „ДЖЕРЕМИ“: 

- Увеличени възможности за финансиране 

- Гъвкави условия  

- По-ниски лихви от стандартните кредитни продукти 

- Облекчени изисквания към обезпеченията (с до 50 %) 

- Европейска гаранция, без такса за включване в програмата 

 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  
www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие  на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Договарящия орган.  19                             | 19 

Недопустими предприятия от сектор:  

- Първична обработка на земеделски продукти 

- Въгледобив 

- Операции с недвижими имоти 

- Хазартни дейности 

- Производство на оръжие и амуниции 

 

Недопустими дейности - рефинансиране на финансови разходи! 

 

Банки-партньори по инициатива „ДЖЕРЕМИ“: 

- СИБАНК 

- РАЙФАЙЗЕНБАНК 

- ОББ 

- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

- ПРОКРЕДИТ БАНК 

- ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

 

Срокът на инициатива „ДЖЕРЕМИ“ – 09.2011 г. – 03.2014 г. 

 

Особености на инициативата „ДЖЕРЕМИ“: 

- Покриване на 25 % от загубите от общия кредитен портфейл на банките 

партньори 
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Кредитен лимит 

 

Цел на кредита Инвестиции  

Оборотни средства 

Изисквания Мин. 6 месеца доказана бизнес история  

Сума на кредита До 1 8750 000  лв. / до 937 500 евро 

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или индивидуален 

погасителен план 

Срок на кредита 6 м. - 10 г. – за инвестиции 

6 м. – 5 г. – за оборотни средства 

Съфинансиране 0 %  

Валута Лев, евро и долари 

Гратисен период До 6 месеца – за покупка на оборудване и машини 

До 12 месеца – за строителство 

Усвояване Еднократно или на траншове 

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При влогове, депозити или други продукти в същата 

банка 

Добра кредитна история 

Лихвен процент Фиксиран (кредит за оборотни средства) и  

плаващ (при кредити за инвестиции) 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо, недвижимо имущество /ипотека/ и 

вземания 

Финансово обезпечение 

Такса за разглеждане на 

кредита 

0 – 300 лв. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  
www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие  на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Договарящия орган.  21                             | 21 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

кредита 

0,5 – 2,5 % от стойността на кредита 

Такса управление на кредита 0,5 % – 2 % на година от остатъчната стойността на 

кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

0 - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за частично предсрочно 

погасяване 

0  - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Необходими документи  

Период за одобрение/отговор 3 – 30 дни 

 

Кредитните лимити дават възможност за еднократно регистриране на 

обезпечението за целия срок на лимита (до 10 години), и многократното използване на 

средства от лимита под формата на различни кредити (стандартни кредити, овърдрафт, 

кредитни линии, банкови гаранции и други). 
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Кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика“ 

 

Цел на кредита* Технологични проекти 

Проекти с енергийно обследване 

Изисквания Мин. 6 месеца доказана бизнес история  

Сума на кредита 500 - 100 000 лв. / 250 - 50 000 евро 

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или с индивидуален 

погасителен план 

Срок на кредита 6 м. - 10 г. 

Съфинансиране Мин. 0 - 20 % от стойността на проекта 

Валута Лев и евро 

Гратисен период Макс. 6 месеца /плащат се само лихвите по главницата/ 

Усвояване Еднократно или на траншове  

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При влогове, депозити или други продукти в същата 

банка 

Добра кредитна история 

Лихвен процент Фиксиран /основно при кредити с по-кратък период/ 

или плаващ /основно при кредити с по-дълъг период/ 

Безвъзмездна помощ 30 – 50 %от размера на проекта** 

Срок за усвояване на 

безвъзмездна помощ 

До 4 месеца след извършване на дейността 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо, недвижимо имущество /ипотека/ и 

вземания 

Финансово обезпечение 

Такса за разглеждане на 0 – 300 лв. 
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кредита 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

кредита 

0,5 – 2,5 % от стойността на кредита 

Такса управление на кредита 0,5 % – 2 % на година от остатъчната стойността на 

кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

0 - 5 % от остатъчната стойност на кредита /само със 

собствени средства – в повечето банки/ 

Такса за частично предсрочно 

погасяване 

0  % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Процес www.beeciff.org 

Необходими документи  

Период за одобрение/отговор 3 – 30 дни 

Повече информация www.beeciff.org 

 

Банки-партньори по инициатива „Енергийна ефективност и зелена икономика“: 

- АЛИАНЦ БАНК 

- БАНКА ДСК 

- МКБ УНИОНБАНК 

- РАЙФАЙЗЕН БАНК 

- ПРОКРЕДИТ БАНК 

- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

 

*Примери за проекти: 

-       Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария на въглища 

http://www.beeciff.org/
http://www.beeciff.org/
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-       Ново производствено оборудване (например преси, смесители, сушилни, 

роботизирано заваряване и др.) за намаляване на енергийната интензивност 

- Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара 

Инсталиране на инфрачервен газов отоплител с цел осигуряване отоплението на    

ограничен брой работни места вместо на целия производствен цех. 

- Други 

 

**Безвъзмездна помощ 

Вид проект 

Интензитет на безвъзмездната 

финансова помощ 

(% от общо допустимите разходи) 

Технологично-ориентирани проекти  30% 

Проекти с изготвено  обследване за енергийна 

ефективност 
40% 

Добавка към процента безвъзмездна финансова 

помощ при наличие на някоя от следните 

характеристики: 

 Технологични проекти с незадължителен 

енергиен одит 

 Проекти, включващи системи за 

комбинирано производство на топлина и 

електрическа енергия. 

 Проекти за възобновяеми енергийни 

източници за покриване на собствените нужди 

на предприятието 

 Проекти за преминаване на по-екологично 

гориво (смяна на горивна база) 

 Въвеждане на система за енергийно 

10% (за всяха характеристика) 
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Вид проект 

Интензитет на безвъзмездната 

финансова помощ 

(% от общо допустимите разходи) 

управление 

 Проекти, изпълнявани в приоритетни 

икономически сектори 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 

BGN 2 млн. 

На проверка и одобрение от УО подлежат само проектни предложения, които са 

преминали проверка за: 

-  съответствие с техническите изисквания за допустимост и за съответствие с 

изискванията за избор на изпълнител (извършена от Асистента по проекта) 

-  финансова допустимост (извършена от някоя от участващите банки).  

Ограничителни цели на кредита: 

1. Рефинансиране на вече съществуващи задължения на кредитоискателя 

2. Инвестиции в нови сгради, строени по нови национални стандарти за енергийна 

ефективност (сертифицирани/въведени в експлоатация след 1 януари 2005г.) 

3. Покупка на земя 

4. Покупка на недвижими имоти, ако целта е единствено постигане на краткосрочна 

или средносрочна печалба от последващата им продажба 

Усвояването на безвъзмездната финансова помощ може да се осъществи и БЕЗ 

получаване на кредит от банките партньори. Банките проверяват единствено 

платежоспособността на предприятието!!! 

 

 

 

 

 

 

http://beeciff.org/cms/bg/content/priority-sectors
http://beeciff.org/cms/bg/content/priority-sectors
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Кредити по програма „Национален гаранционен фонд“ 

 

Цел на кредита Инвестиционно кредитиране 

Проектно финансиране 

Оборотни средства 

Изисквания Мин. 6 месеца доказана бизнес история  

Сума на кредита От 3 000  лв. / от 1 500 евро 

До 1 000 000 лв. / 500 000 евро – за инвестиционни 

кредити 

До 600 000 лв. / 300 000 евро – за оборотни кредити 

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или индивидуален 

погасителен план 

Срок на кредита 6 м. - 10 г. 

Съфинансиране Мин. 0 - 20 % от стойността на инвестиционния проект  

Валута Лев и евро 

Гратисен период До 12 месеца 

Усвояване Еднократно или на траншове 

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При влогове, депозити или други продукти  в същата 

банка 

Добра кредитна история 

Лихвен процент Плаващ /основно при кредити с по-дълъг период/ 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо, недвижимо имущество /ипотека/ и 

вземания 

Финансово обезпечение 

Гаранция от НГФ 
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Такса за разглеждане на 

кредита 

50 – 300 лв. 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

кредита 

0,5 – 2,5 % от стойността на кредита 

Такса управление на кредита 0,5 % – 2 % на година от остатъчната стойността на 

кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

0 - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за частично предсрочно 

погасяване 

0  - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Такса за издаване на гаранция 0,5 – 1,5 % от размера на обезпечената с гаранция част 

от кредита 

Необходими документи  

Период за одобрение/отговор 1 – 5 дни 

 

НГФ: 

- Гарантира до 50 % от размера на кредитите за МСП 

- Максимален размер на гаранцията на едно МСП – 8 млн. лв. /10 % от капитала 

на фонда/ 

- Максимален срок на гаранцията – 15 г. 

 

Основни приоритети: 

- Успешно финансиране и реализиране на инвестиционни проекти на МСП  

- Стимулиране на българския експорт 
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- Използване на опростена процедура с ясни критерии 

- Кратки срокове за обработка на гаранциите 

- Приемлива конкурентна цена на гаранциите, спрямо аналогични европейски 

схеми 

Банки-партньори за кредити по програма НГФ: 

- СИБАНК 

- РАЙФАЙЗЕНБАНК 

- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

- АЛИАНЦ БАНК 
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Кредит за МСП с подкрепа на Европейската инвестиционна банка 

 

Цел на кредита Инвестиции за модерницазия и разширяване на 

съществуващите мощности 

Инвестиции в нематериални активи, лицензи и др. 

Оборотни средства 

Изисквания Мин. 6 месеца доказана бизнес история  

За много малки и малки предприятия 

Сума на кредита От 10 000 лв. / 5 000 евро 

До 1 8750 000  лв. / до 937 500 евро 

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или индивидуален 

погасителен план 

Срок на кредита 2 г. - 15 г. – за инвестиции 

6 м. – 3 г. – за оборотни средства 

Съфинансиране 0 %  

Валута Лев и евро 

Гратисен период До 6 месеца – за покупка на оборудване и машини 

До 12 месеца – за строителство 

Усвояване Еднократно или на траншове 

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При влогове, депозити или други продукти в същата 

банка 

Добра кредитна история 

Лихвен процент Фиксиран /основно при кредити с по-кратък период/ 

или плаващ /основно при кредити с по-дълъг период/ 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо, недвижимо имущество /ипотека/ и 
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вземания 

Финансово обезпечение 

Такса за разглеждане на 

кредита 

0 – 300 лв. 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при 

отпускане/усвояване на 

кредита 

0,5 – 2,5 % от стойността на кредита 

Такса управление на кредита 0,0 % – 1,5 % на година от остатъчната стойността на 

кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

0 - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за частично предсрочно 

погасяване 

0  - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Необходими документи  

Период за одобрение/отговор 3 – 30 дни 

 

Предимства на кредит с подкрепа на ЕИБ: 

- По-ниски лихви от стандартните кредитни продукти 

- Гъвкави условия 

 

Недопустими дейности - рефинансиране на финансови разходи! 

 

Недопустими предприятия от сектор:  

- Дейности, свързани с опити върху животни 

- Операции с недвижими имоти 
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- Хазартни дейности 

- Производство на оръжие, амуниции, боеприпаси, военно или полицейско 

оборудване 

- Инфраструктура или такава, която ограничава личните права на хората 

- Тютюнопроизводство 

 

Банки-партньори за кредити с подкрепа на ЕИБ: 

- СИБАНК 

- РАЙФАЙЗЕНБАНК 

- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

- ПРОКРЕДИТ БАНК 
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Кредит по ОП на ЕС 

 

Цел на кредита  Придобиване на дълготрайни материални 

активи в т.ч. машини, съоръжения, оборудване и 

обзавеждане; транспортни средства, продуктивни 

животни, сгради за дейността на бизнеса, земя, ако е 

незначителна интеграционна част от проекта и след 

съгласуване с ЕИБ; 

 Ремонт и подобрения на дълготрайни 

материални активи, свързани с реализацията на проекта 

Изисквания Без доказана бизнес история  

За МСП, съгласно критериита на съответната мярка в 

оперативната програма*  

Възможност Комбиниране с различни гаранционни схеми – 

JEREMIE, НГФ и БАЕЗ 

Сума на кредита От 5 000 лв. / 2 500 евро 

до 100 % от общите допустими разходи по проекта, 

кандидатстващ по съответната мярка  

Вид кредит Анюитетен /на равни вноски/ или индивидуален 

погасителен план 

Срок на кредита До 10 г.  

Съфинансиране 0 %  

Валута Лев и евро 

Гратисен период До 12 месеца  

Усвояване Еднократно или на траншове 

Преференции При разплащателна сметка в същата банка 

При влогове, депозити или други продукти в същата 

банка 
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Добра кредитна история 

Лихвен процент Фиксиран /основно при кредити с по-кратък период/ 

или плаващ /основно при кредити с по-дълъг период/ 

Обезпечение Запис на заповед 

Поръчител  

Залог – движимо, недвижимо имущество /ипотека/ и 

вземания 

Финансово обезпечение 

Мин. 100 % от размера на кредита 

Такса за разглеждане на 

кредита 

0 лв. 

Такса оценка на обезпечение 50 – 100 лв. – движимо имущество /залог/ 

100 – 250 лв. – недвижимо имущество /ипотека/ 

Такса при отпускане 

/усвояване на кредита 

1,0 – 2,5 % от стойността на кредита 

Такса ангажимент 0,5 % от неусвоената част от удобраната част на 

кредита 

Такса управление на кредита 0,5 % – 1,5 % на година от остатъчната стойността на 

кредита 

Такса за предсрочно 

погасяване 

2 - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за частично 

предсрочно погасяване 

2  - 5 % от остатъчната стойност на кредита  

Такса за промяна в условията 

/ обезпеченията на кредита 

0 – 1 % от остатачната стойност на кредита  

Необходими документи  

Период за одобрение/отговор 3 – 30 дни 
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* Предприятие (по смисъла на Закона за МСП), което осъществява своята дейност на 

територията на Р България и отговаря на определените от ЕС критерии за МСП, а 

именно: 

 Персонал до 250 служители на пълен работен ден; 

 Годишен оборот до 50 милиона евро, и/или обща сума на активите до 43 

милиона евро; 

 До 25% от капитала или правата за вземане на решения са собственост на друго 

дружество или физическо лице, или 

 Над 25% от капитала или правата за вземане на решения са собственост на друго 

дружество или физическо лице, но групата на консолидирана база спазва праговете за 

персонал, годишен оборот и обща сума на активите. 

 

Банки-партньори за кредити по ОП на ЕС: 

- СИБАНК 

- РАЙФАЙЗЕНБАНК 

- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

- МКБ УНИОНБАНК 

- ОББ  

- ДСК  

 

Цели на кредита: 

- Подготовка на проектно предложение 

- Управление на проекти 

- Инвестиции 

- Оборотни средства 

- Мостово финансиране 

- Плащане на ДДС 

 

 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  
www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие  на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Договарящия орган.  35                             | 35 

Използвани източници: 

 

1. http://bank.allianz.bg/ 

2. http://www.alphabank.bg/ 

3. https://dskbank.bg 

4. http://www.unicreditbulbank.bg 

5. http://www.corpbank.bg/ 

6. http://www.ubb.bg 

7. http://www.procreditbank.bg/ 

8. http://www.postbank.bg/ 

9. http://www.fibank.bg/ 

10. http://www.sgeb.bg/ 

11. http://www.ccbank.bg/ 

12. http://www.unionbank.bg/ 

13.  http://rbb.bg 
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