


Държавна финансова институция, 99.9% собственост на Министерство на 
финансите 

 

Основна цел: подкрепа за микро, малки и средни предприятия 

 

История: създадена през 1999 г. като Насърчителна банка 

 

Кредитен рейтинг: “BBB-” от Fitch, в Топ 4 по рейтинг сред банките у нас 

 

Международни партньори: най-добре позиционираната банка в страната за 
привличане на ресурс от международни финансови институции 

 

Дъщерни дружества: 

 Национален гаранционен фонд – създаден през 2008 г. 

 МФИ “ДЖОБС” – специализиран в микрокредитирането 

 

 

За банката 
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Нашият ресурс 

 

 Балансови показатели Октомври 2015 

Активи 1 648 млн. лв. 

Кредити на фирми 785 млн. лв. 

Он-лендинг финансиране 157 млн. лв. 

Собствен капитал 701 млн. лв. 

Печалба 31,2 млн. лв. 
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Какви са целите ни? 

Създаваме благоприятна среда за развитието на бизнеса у нас 

 

Подкрепяме производствени предприятия в реалната икономика 

 

Помагаме за ускоряване на икономическото развитие в регионите 

 

Насърчаваме износа, иновациите и конкурентоспособността на 

българските фирми 
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Нашите продукти 
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Експортно финансиране: кредити за българските износители 

 

Програма за финансиране на взаимоспомагателни кредитни 

кооперации 

 

Он-лендинг финансиране: финансов ресурс чрез търговските 

банки за подкрепа на земеделските производители и малките и 

средни предприятия 

 

Оборотно финансиране 

 

Инвестиционно финансиране 

 

Проектно финансиране 

 



Предекспортно финансиране 

Оборотен капитал за: 

• Целия цикъл на експортното финансиране преди експедицията и реализацията на стоките 
за износ 

• Издаване на гаранции за участие в търг, гаранции за авансово плащане и др. 

 

Размер на кредита: 5 млн. евро 

 

Лихвен процент: 

• 3,5% на годишна база за кредити, гарантирани със застрахователна полица от БАЕЗ 

• 6,0% на годишна база при липса на застраховка от БАЕЗ 

 

Срок: до 24 месеца 

 

Обезпечения:  

• застраховка на банков кредит от БАЕЗ 

• залог на търговско предприятие 

• ипотека на недвижим имот 

• залог на машини и оборудване 

• банкови гаранции  
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Следекспортно финансиране 

Финансиране на: чуждестранни вносители и техните банки  

Размер на кредита: 

• до 100% от стойността на договора за износ при период на погасяване до 2 

години 

• до 85% от стойността на договора за износ при период на погасяване над 2 

години, но не повече от 5 години 

Лихвен процент: 

• 3,5% на годишна база за кредити, гарантирани със застрахователна полица от 

БАЕЗ 

• 6,0% на годишна база при липса на застраховка от БАЕЗ 

Обезпечения:  

• застраховка на банков кредит от БАЕЗ; банкови гаранции; залог на вземане 

Срок на погасяване: 

• потребителски стоки със срок на реализация до 1 година – до 1 година 

• потребителски стоки със срок на реализация повече от 1 година – до 2 години 
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Он-лендинг програма “НАПРЕД” 

Бюджет на програмата: 150 млн. лв. 

 

Цел на кредитите:  

• Оборотно и инвестиционно финансиране на малки и средни фирми; 

• Рефинансиране на инвестиционни кредити, при които са открити и се поддържат за 
срока на кредита над 30 нови работни места; 

• За рефинансиране на кредити могат да кандидатстват фирми, които реализират 
инвестиции в области с висока безработица като Видин, Монтана, Разград, Силистра, 
Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Смолян и Кюстендил. 

 

Лихвен процент: определя се индивидуално от търговските банки, не по-висок от 
3М EURIBOR + 4,9% 

 

Максимален размер на кредитите: 3 млн. лева 

 

Без такси и комисиони за управление 
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Програма за финанасиране на взаимоспомагателни 

кредитни кооперации 

Програма за финансиране на взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски 
стопани 
 

Цел: Стимулиране на земеделски производители, като чрез индиректно финансиране им се даде 
възможност за достъп до сравнително евтин кредитен ресурс за подпомагане на дейността им.  
 

 Кредитополучатели- Взаимоспомагателни кредитни кооперации на земеделски стопани, вписани като 
финансови институции в публичния регистър по чл.3а от Закона за кредитните институции  

 

Допустими Крайни кредитополучатели, на които Кооперациите ще предоставят средства: Физически лица, 
които са членове на Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани 

 

 Оборотни и инвестиционни заеми, предназначени за земеделие, развитие на селските райони, 
рибарство и аквакултури и извършване на свързани и съпътстващи с тях дейности 

 

 Лихвен процент до 7% на годишна база 

 

 Такси и комисиони с общ размер до 1% 

 

 Размер на кредита за краен кредитополучател: до 200 000 лв.  

 

 Срок: за оборотни кредити – до 12 месеца, за инвестиционни кредити – до 42 месеца 
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Он-лендинг финансиране за земеделие 

Размер на кредитната линия: до 100 млн. лева 

 

Цел на кредитите:  

• краткосрочно оборотно и дългосрочно инвестиционно финансиране на 

земеделски производители 

• рефинансиране на стари подзаеми в общ размер до 25% от договорената 

кредитна линия 

 

Лихвен процент: определя се индивидуално от търговските банки, не по-висока 

от 5,75% 

 

Максимален размер на кредитите: 500 хил. лева 

 

Без такси и комисиони за управление 
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Изисквания за кандидатстване 

Критерии за подбор на кандидатите за финансиране: 

 

Да имат жизнеспособна бизнес идея 

 

Да имат добра кредитна история 

 

Да нямат данъчни и осигурителни задължения 

 

Да осигурят финансови средства за собствено участие в инвестицията 

(при инвестиционните кредити) 

 

Да предоставят допустимо за банката обезпечение 
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Приоритетни сфери на финансиране 

 

 Сектори, създаващи добавена стойност и нови работни места 

 

 Производство и структуроопределящи за икономиката сектори 

 

 Стартиращи предприятия 

 

 Експорт 

 

 Иновации  
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Как мога да кандидатствам? 
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Къде мога да кандидатствам? 
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Централен офис – София: 

 ул.”Стефан Караджа” 10  

 тел.: 02 / 9 306 333 факс: 02 / 9 306 321 

 office@bdbank.bg 

 Телeфон: 0700 11 227 

 

Бургас  

 ул. "Митрополит Симеон" 18 

 тел.: 0886 495 553 

 

Пловдив 

        ул. "Тодор Каблешков" 18 

        тел.: 0889 916292 

 

Шумен 

        ул. "Цар Асен" 9 

        тел.: 0889 933 051 

 

 

Нова Загора 

        ул. "Проф. Минко Балкански" 88 

        тел.: 0889 933 056 

 

Плевен 

       ул. "Гренадерска" 35 

       тел.: 0884 939 018 

 

Враца 

         ул. "Кръстьо Българията" 17А, ет.2, офис 5,  

         тел.: 0888 44 24 24,  angelov.p@bdbank.bg  

 

Монтана 

         ул. "3-ти март" №51, ет.2,  

         тел.: 0889 94 78 52, markov.m@bdbank.bg 

 
 
 

 

mailto:office@bdbank.bg


Контакти 

 

Българска банка за развитие 

Ул. “Стефан Караджа” 10 

София 1000, България 

тел.:  +359 2 9 306 333  

факс: +359 2 9 306 321 

 

e-mail: office@bdbank.bg   

www.bdbank.bg 
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