


За Национален гаранционен фонд 

• Финансова институция, 100% собственост на Българска банка за развитие 
АД  

 

• Основна цел: подпомагане финансирането на микро, малки и средни 
предприятия посредством финансови инструменти. Подобряване условията за 
финансиране по отношение на изискванията за обезпечение и разходите за 
лихви. 

 

• История: създаден през 2008 г. 

 

• Международни партньори: от 2009 г. член на AECM /Европейска асоциация 
на гаранционните институции/ 

 

• Национални партньори: кредитните институции, между които  УниКредит 
Булбанк, Банка ДСК, ОББ, СИБАНК, Райфайзенбанк България, Алианц банк 
България, БАКБ, Банка Пиреос, Ти Би Ай банк и други 
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За Национален гаранционен фонд 

  
• За 6 години НГФ си партнира успешно с 21 търговски банки и 

реализира 4 гаранционни програми; 

 

• С наша подкрепа бяха отпуснати кредити на повече от 3 100 малки и средни 
предприятия; 

 

• Гарантираните кредити са в размер над 700 млн. лв. 

 

• Помогнахме за понижаване на лихвите и изискванията за обезпечение по 
отпусканите кредити. 

 
• Разширихме кръга от фирми, които търговските банки са склонни да финансират; 

 

• Дадохме възможност за кредитиране на над 500 стартиращи фирми и на такива 
без кредитна история; 
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Гаранционни схеми 

 

• Гаранции по проекти в сектор Земеделие – гаранционна 

схема по ПРСР, удължена до края на м. ноември 2015 г.  

 

• Гаранции по проекти в сектор Рибарство – гаранционна схема 

по ОПРСР, приключена през м. юни 2015 г. 

 

• Гаранционни схеми за собствен риск – НГФ 2009, НГФ 2014 и 

НГФ 2015  
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Гаранционна схема НГФ 2015 

Общи условия 

• Максимален размер на гаранцията 1 000 000 лева 

• Максимален размер на кредита – няма изискване 

 

• Гаранцията покрива до 50% от размера на кредита 

 

• Максимален срок на гаранцията – 31.03.2020 г. 

• Максимален срок на кредита – няма изискване 

 

• Краен срок за включване – 31.03.2017 г. 

 

 

 



Гаранционна схема НГФ 2015 

Изисквания към кредитополучателите 

• Вие сте микро, малко или средно предприятие по смисъла на 

ЗМСП 

• Не сте в затруднено положение съгласно дефиницията на 

Регламент №651/2014 на Европейската комисия 

• Вие и свързаните с вас лица нямате просрочени задължения в 

размер по-голям от 2 500 лева 

• Известен е крайния собственик на предприятието 

•  Регистрирани сте в България съгласно действащото 

законодателство 
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За какви кредити се прилага 

• Инвестиционни кредити 

 

• Оборотни кредити, включително за ДДС 

 

• Кредитни линии и овърдрафти 

 

• Банкови гаранции, включително за авансови плащания 

 

Схемата е приложима за финансиране и на всички действащи 
грантови програми! 

 

 

 

Гаранционна схема НГФ 2015 
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От програмата не могат да се възползват 

• Предприятия с неизвестен краен собственик 

• Политически партии 

• Медии 

• Организации с нестопанска цел 

• Предприятия, чиято дейност е свързана със спорт и спортни 
прояви 

Целта на кредитите не може да бъде 

• Предсрочно погасяване и преструктуриране 

• Рефинансиране на съществуващи задължения 

• Спекулативни инвестиционни дейности 

Гаранционна схема НГФ 2015 - Ограничения 
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Как да кандидатствате? 

• Проверете на сайта на НГФ ЕАД с кои търговски банки Фондът има 
подписано споразумение и дали нямате установени отношения с някоя от 
тях; 

 

• Свържете се с една или с няколко банки и се консултирайте за 
условията, при които съответната банка ще финансира Вашия проект с 
гаранция от НГФ ЕАД; 

 

• Кандидатстването за гаранция от НГФ става успоредно с 
кандидатстването за кредит в една от банките-партньори. НГФ не 
изисква никакви документи директно от кредитоискателя; 

 

• Процесът на одобрение е автоматизиран. Банката следва да ви 
уведоми дали сте включен в гаранционната схема. 

 
 

Гаранционна схема НГФ 2015 



Банки-партньори по програмата /по азбучен ред/ 

 

• Алианц банк България  

• Банка ДСК  

• Банка Пиреос България  

• Българо-американска кредитна банка  

• Обединена Българска банка  

• Райфайзен банк България 

• СИБАНК 

• Ти Би Ай Банк 

• УниКредит Булбанк 
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гр. София, бул. “Арсеналски” 105 

тел.: 02/ 9 306 301, факс: 02/ 9 306 240 

e-mail: info-ngf@bdbank.bg 

www.ngf.bg  
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