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Видове финансови продукти 

1. Финансов лизинг   

 

2. Кредитни продукти 

 

  Кредит за инвестиции (придобиване на ДА) 

  Кредит за оборотни средства 

 

 

 



Кой може да кандидатства 

   Микро и малки предприятия в т.ч. и стартиращи, които са 

 търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, 

 кооперации по Закона за кооперациите, занаятчии по 

 Закона за занаятите 

 

  Земеделски производители 

 

   Самонаети лица 

 

 

 



Критерии за предварителен подбор на 

кандидати за финансиране 

 
   Да имат жизнеспособна бизнес идея 

 

  Да осъществяват дейност в сферата на производството, 

 търговията, услугите и/или земеделието 

 

   Да са (пре)регистрирани в Търговския регистър към 

 Агенцията по вписванията /ако е приложимо/ 

 

  Да осигурят финансови средства за собствено участие  /

 встъпителна вноска/ при финансовия лизинг и в 

 инвестицията (при инвестиционни кредити) 

 

 

 



Продукти - параметри  

1. Финансиране до 25 х. евро под формата на:  

 Финансов лизинг 

 Мин. сума 1 500 евро 

 Срок от 12 до 60 месеца 

 Мин. встъпителна вноска 20% 

 Гратисен период до 9 месеца 

 Лихвени нива БЛП + надбавка за риск  

 Обезпечения: Запис на заповед и/или поръчителство 

 

 Кредит за инвестиции* 

 Мин. сума 1 500 евро 

 Срок от 12 до 60 месеца 

 Мин. собствено участие 10% без ДДС 

 Гратисен период до 12 месеца 

 Лихвени нива от БЛП + надбавка за риск 

 Обезпечения: Особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот; запис на заповед 

и/или поръчителство 

*Продуктът съществува и във вариант с покритие от гаранционна линия  

  

 

 



Продукти - параметри 

 Кредит за оборотни средства* 

 Мин. сума 1 500 евро 

 Срок от 3 до 24 месеца 

 Възможност за индивидуален погасителен план 

 Лихвени нива от БЛП + надбавка за риск 

 Обезпечения: Особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот; запис на заповед 

и/или поръчителство 

*Продуктът съществува и във вариант с покритие от гаранционна линия 

  

 



Продукти - параметри 

2. Финансиране от 25 х. евро до 100 х. евро под формата на: 

 Кредит за инвестиции 

 Мин. сума 25 001 евро 

 Срок от 12 до 84 месеца 

 Мин. собствено участие 10% без ДДС 

 Гратисен период до 12 месеца 

 Лихвени нива БЛП + надбавка за риск 

 Обезпечения: Особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот; запис на заповед 

и/или поръчителство 

 

 Кредит за оборотни средства 

 Мин. сума 25 001  евро 

 Срок от 3 до 24 месеца 

 Възможност за индивидуален погасителен план 

 Лихвени нива от БЛП + надбавка за риск 

 Обезпечения: Особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот; запис на заповед 

и/или поръчителство 

  

 



Кредит по сключено споразумение с 

Унгарската ексим банка 
 

 Индикативни параметри 

 Предмет – закупуване на ДМА от унгарски производители 

 Мин. сума 50 000 евро 

 Макс. сума 100 000 евро  

 Срок от 24 до 60 месеца 

 Мин. собствено участие 15%  

 Гратисен период до 6 месеца 

 Лихвени нива - фиксиран лихвен процен от 7% до 9% 

 Без такса за разглеждане на документи 

 Без такса за управление през първите две години на кредита 

 Обезпечения: Особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот; запис на заповед 

и/или поръчителство 

 

  

 



 

Предимства 

 
  Бързо вземане на решения 

  Финансиране на стартиращи предприятия 

  Финансиране покупката на активи втора употреба под 

формата на финансов лизинг 

 Мрежа от офиси и посредници в страната  
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