
БЪЛГАРСКА 
БАНКА ЗА 
РАЗВИТИЕ
ПРОГРАМИ И ПРОДУКТИ В ПОДКРЕПА НА
БИЗНЕСА

ОКТОМВРИ 2021 г.



2

ЗА БАНКОВАТА ГРУПА

• ББР е кредитна институция с пълен банков 
лиценз, 100% собственост на българската 
държава.

• Дейността на Групата на ББР цели създаването 
на устойчив и пълноценен пазар на финансови 
продукти и услуги за МСП. 

• През 2020 г. банката е определена за системно-
значима институция, а през 2021 г. дейността й 
е префокусирана, така че да бъдат отпускани 
повече кредити за по-широк кръг МСП, с таван 
на директните заеми до 5 млн. лева.

• В банковата дейност ББР спазва изцяло 
регулаторните изисквания на БНБ.

ББР ПОМАГА НА 
МАЛКИЯ И СРЕДЕН 
БИЗНЕС ДА РАСТЕ, 
ДА СЕ РАЗВИВА И 

ДА СТЪПВА НА 
НОВИ ПАЗАРИ



• Осигуряване на достъп до достатъчно и 

разнообразно финансиране за МСП.

• Подпомагане на износа и интернационализацията 

на българските компании.

• Финансиране на прехода на МСП към зелена, 

кръгова и устойчива икономика, вкл. и чрез проекти 

за социална инфраструктура. 

• Подкрепа за фирмени иновации, технологично 

обновление и дигитализация на МСП.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ



ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ
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ГАРАНЦИИ КРЕДИТИ

ПРОГРАМИ ЗА 
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ ЛИЗИНГ ФАКТОРИНГ



КАК ЩЕ ДОСТИГА ББР ДИРЕКТНО ДО БИЗНЕСА?
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Чрез предоставяне на 
продукти, насочени към 

ниши с установени 
недостатъци и недоразвити 

пазарни решения 

С промяна на фокуса: 
от големи кредити за 

корпоративни клиенти 
към балансирани по 

размер кредити за МСП

Чрез нова дигитална 
платформа, която ще 

позволява електронно 
кандидатстване за кредити, 

ще обучава и насърчава 
предприемачите



НОВИ ПРОДУКТИ ЗА ДИРЕКТНО 
ФИНАНСИРАНЕ OT ББР
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BUSINESS: CREATIVE: STARTUP
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Подкрепа за творчески 
индустрии

Подкрепа за 
стартиращи компании 

в производството

Подкрепа за МСП

Продуктът на ББР е един от малкото на 
банковия пазар, насочен към творческите 

индустрии. Тези предприятия са със 
затруднен достъп кредитен ресурс, а в тях 

работят 8% от заетите в страната и 
създават 10% от БВП. 

Програмата е без аналог на пазара. 
Новосъздадените предприятия са най-

трудно банкируемите поради липсата на 
кредитна история и обезпечения.  

Малките и средни предприятия, които 
не попадат в другите два сегмента, също 

могат да се възползват от значително 
по-добри условия по заемите 

благодарение на гаранцията от 
Паневропейския фонд. 



• До 250 000 лева

• С обезпечение – единствено 
закупуваният актив

• Платежоспособен съдлъжник

• Самоучастие – 10%

• Преференциална цена
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СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ В 
ПРОИЗВОДСТВОТО



• Размер: до 500 000 лева

• Самоучастие: 10%

• Облекчения – с минимално обезпечение 
и без обезпечение от ДМА за клиенти с 
нисък рисков профил

• Преференциална цена
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ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ



• От 100 000 лв. до 5 млн. лв.

• Срок до 10 г. и гратисен период до 18 
месеца

• Собствено участие – 10% (2 пъти по-
ниско от стандартното за пазара)

• С намалено изискване за обезпечение 
или без обезпечение, в зависимост от 
рисковия профил на компанията
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КРЕДИТИ ЗА МСП



• Размер: до 50 000 евро 

• Срок на погасяване: до 5 години

• Преференциална цена

• За финансиране на социални предприятия, 
фирми и самонаети лица, чиито собственици
са представители на уязвими групи –
безработни над 6 месеца, младежи до 29-
годишна възраст, хора с увреждания
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КРЕДИТ „НОВО НАЧАЛО“



• Мощност: до 1MW/p за нуждите на 
бизнеса

• ББР финансира до 95% от стойността за 
изграждане на централите

• Минимално самоучастие

• Срок: до 15 години

• Цел: подпомагане на зеления преход, 
увеличаване на дела на възобновяемите 
източници на енергия и намаляване на 
въглеродния отпечатък
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ФИНАНСИРАНЕ НА СОЛАРНИ 
ЦЕНТРАЛИ



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

Българска банка за развитие 
София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ 1
+359 2 9306 333
www.bdbank.bg


