Група на Българска банка за развитие

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ГАРАНЦИОННАТА СХЕМА:
В гарантирания портфейл могат да бъдат включвани само кредити, които към момента на включване
отговарят на следните условия:
1)
Кредитополучателят е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за
малките и средни предприятия (като фирмите могат да бъдат стартиращи или съществуващи);
2)
Кредитополучателя не е в затруднено положение по смисъла на насоките на Общността за
държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение – чл. 2.1 (OJ C
244, 01.10.2004, p. 2.);
3)

Кредитополучателят не осъществява дейност в Ограничените сектори;

4)
Кредитополучателят, както и свързаните с него лица, нямат кредитна задлъжнялост,
класифицирана като „необслужвана експозиция” или „загуба” в размер над 2500 лв., съгласно Наредба
№9 на БНБ;
5)
Кредитополучателят е с известен краен контролиращ собственик – не се допуска включване в
гарантирания портфейл на кредити на фирми с офшорна собственост;
6)

Фирмата на кредитополучателя е регистрирана в България съгласно Търговския закон.

7)
Няма наличие на данни кредитополучателят да е свързан с измама, нелегална дейност и
други подобни практики, съгласно вътрешните правила и процедури на банката-партньор.
Кредитите, включвани в гарантирания портфейл следва да отговарят на следните условия:
1)
Цел на кредитите: Новоотпуснати кредити, в рамките на периода на включване, като това не
включва:
a)
Предсрочно погасяване, преструктуриране, новация или друго преобразуване на
съществуващ кредит към банката-партньор;
b)
2)

Рефинансиране на съществуващ кредит, отпуснат от друга банка, преди падежа му;

Предназначение на кредитите:
a)

За инвестиции;

b)

За оборотни средства включително и лимити за банкови гаранции, плащане на ДДС и

др.;

3)
Удостоверяване от страна на банката-партньор целевото използване на средствата от
кредита с разходооправдателни документи.
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4)
Удостоверяване от страна на банката-партньор, че максималната гарантирана експозиция към
нея на кредитополучателя и свързаните с него лица, включени в гарантирания портфейл във всеки
един момент не надхвърля 250 хил. лв.
5)
Срок на гаранциите – срокът на гаранцията е равен на срока на кредита, в случай че падежът
на кредита е преди 30.09.2018 г., включително и ако срокът на кредита бъде удължен. В случай че
падежът на кредита е след 30.09.2018 г. срокът на гаранцията е 30.09.2018 г. При всички случаи
минималният срок на кредитите е 12 месеца.
6)

Кредитът се включва изцяло в гарантирания портфейл, частично включване не се допуска.

7)
Инвестиционните кредити, включвани в гарантирания портфейл, следва да отговарят на
следните условия:
a)
Сделки с фиксиран погасителен план и вноски по главницата, най-голямата, от които
не може да надхвърля 1/12 от първоначалната главница (не се допускат булети);
b)
Не ползват подкрепа по действащите гаранционни схеми на НГФ в сектор Земеделие
и сектор Рибарство.
Ограничени сектори:
1)
Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за
опазване на околната среда;
2)

Дейности, свързани със спорт и спортни прояви;

3)

Политически партии и свързани с тях лица;

4)

Дружества и организации с нестопанска цел;

5)

Медии;

6)
Производство, преработка или търговия с опасни материали, наркотични и психотропни
вещества;
7)

Производство и разпространение на забранени пестициди и хербициди;

8)

Спекулативни инвестиционни дейности;

9)

Спекулативни сделки с недвижими имоти;

10)

Хазарт и свързаното с него оборудване;

11)

Производство на алкохолни напитки.
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