
Микрофинансираща 
институция ДЖОБС ЕАД – 

възможности за финансиране на местни микро и 
малки предприятия



Кои сме ние 

 Финансова институция вписана в регистъра на БНБ

 Наследник на Схемата за финансов лизинг по проект
– управлявана от ПРООН

 Дъщерно дружество на ББР АД

 Предмет на дейност – предоставяне на финансиране на
местни микро и малки предприятия в т ч и стартиращи



Целеви групи

 Микро и малки предприятия в т ч и стартиращи които
са търговци по смисъла на чл от Търговския закон

кооперации по Закона за кооперациите занаятчии по
Закона за занаятите

 Земеделски производители

 Самонаети лица



Видове финансов лизинг

 Според типа на актива

 Според валутата на лизинга



Видове финансов лизинг

 Според лизингоискателя

 Според състоянието на лизингования актив



Видове кредитни продукти

 Според целта на кредита

 Според валутата на кредита



Ограничения по отношение на 
финансовия лизинг на МФИ ДЖОБС ЕАД
 Не се отдават на лизинг вещи за потребителски нужди

 Минималният размер на предоставяното финансиране е
хиляда и петстотин евро или равностойността

им в лева

 Максималният размер на предоставяното финансиране
е евро или равностойността им в лева без ДДС

 Минималният размер на встъпителната вноска е
от стойността на лизингования актив

 Минималният срок на предоставяния от МФИ финансов
лизинг е месеца а максималният е месеца

 Възможност за ползване на гратисен период до
месеца по главницата



Цена на лизинга 

 Лихвата по всеки отделен договор за лизинг се
формира от Базисен лихвен процент и от рискова
надбавка

 Базисният лихвен процент се определя съгласно
утвърдена Методика и се приема от Съвета на
директорите на МФИ – в момента стойността му е

 Рисковата надбавка се определя в зависимост от
оценките за кредитоспособност на лизингоискателя и за
риск по съответната сделка – от до

 Лизингоискателят дължи такси и комисионни
съгласно Тарифата за таксите комисионните и
неустойките на МФИ



Приемливи обезпечения
 МФИ приема обезпечения от лизингополучателя и или
от трети лица

 МФИ изисква лизингополучателят да издаде запис на
заповед на падеж или на предяваване а при
необходимост да осигури и авалисти по записа на
заповед или платежоспособни поръчители

 Всеки договор за лизинг се вписва в Централния
регистър на особените залози

 Когато лизингополучателят е събирателно дружество
командитно дружество или дружество с ограничена
отговорност МФИ изисква всички съдружници да се
подпишат като авалисти по записа на з повед и или да
поемат поръчителство

 Не се изискват допълнителни материални активи за
обезпечения



Критерии за предварителен подбор на 
кандидати за финансов лизинг

 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



Необходими документи за 
кандидатстване

 За Лизингоискател който е едноличен търговец
търговско дружество или кооперация

Искане за финансов лизинг по форма на МФИ

Бизнес план за стартиращ бизнес по форма на МФИ

Счетоводни отчети на фирмата – към последното тримесечие
на текущата година и за последните години

Данъчна декларация за предходните години

Удостоверение от НАП за липса на данъчни и осигурителни
задължения

Решение на компетентния орган на лизингоискателя за
ползване на финансов лизинг

Оферти за търсения лизингов актив



Необходими документи за 
кандидатстване

 За Лизингоискател който е физическо лице лица
извършващи услуги с личен труд занаятчии земеделски
производители

Искане за финансов лизинг по форма на МФИ

Бизнес план за стартиращ бизнес по форма на МФИ

Карта за регистрация за земеделски производители
удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите за
занаятчии декларация за извършвана дейност по раздел от
ЗМДТ за лицата извършващи услуги с личен труд както и
финансови отчети когато това е приложимо

Удостоверение от НАП за липса на данъчни и осигурителни
задължения

Оферти за търсения лизингов актив



Ограничения по отношение на инвестиционните 
кредитити на МФИ ДЖОБС ЕАД

 Предмет на финансиране

 Максимален размер на финансиране

 Собствено участие – минимум 10% от стойността на одобрения от 
МФИ инвестиционен проект, без включен ДДС. Дължимият ДДС за 
инвестиционния проект се заплаща от кредитополучателя.

 Срок за погасяване – от до месеца

 Гратисен период по главницата – до месеца



Ограничения по отношение на кредитите за оборотни 
средства на МФИ ДЖОБС ЕАД

 Предмет на финансиране

 Максимален размер на финансиране

 Срок за погасяване – от 3 до 24 месеца

 Гратисен период по главницата – по договаряне, в зависимост от 
очакваните постъпления за погасяване на кредита



Цена на кредита

 Лихвата по всеки отделен договор за кредит се
формира от Базисен лихвен процент и от рискова
надбавка

 Базисният лихвен процент се определя съгласно
утвърдена Методика и се приема от Съвета на
директорите на МФИ – в момента стойността му е

 Рисковата надбавка се определя в зависимост от
оценките за кредитоспособност на лизингоискателя и за
риск по съответната сделка – от до

 Кредитоискателят дължи такси и комисионни
съгласно Тарифата за таксите комисионните и
неустойките на МФИ



Приемливи обезпечения











Приемливи обезпечения








Критерии за предварителен подбор на 
кандидати за кредит













Необходими документи за кандидатстване
 За Кредитоискател който е едноличен търговец
търговско дружество или кооперация
Искане за финансиране по форма на МФИ
Бизнес план за стартиращ бизнес по форма на МФИ
Счетоводни отчети на фирмата – баланс отчет за приходи и разходи

отчет за паричния поток – за последното тримесечие на текущата
година и за последните две приключени години
Данъчна декларация за предходните две години
Удостоверение от НАП за липса на данъчни и осигурителни

задължения задължения
Решение на компетентния орган на кредитоискателя Общо

събрание Управителен съвет Съвет на директорите Едноличен
собственик на капитала за ползване на кредит и за предоставяне на
обезпечения по него
Решение на компетентния орган на трето лице даващо обезпечение в

полза кредитоискателя Общо събрание Управителен съвет Съвет на
директорите Едноличен собственик на капитала за предоставяне на
обезпечения по искания кредит
Документи за собственост на предлаганите за обезпечение активи



Необходими документи за кандидатстване

 За Кредитоискател който е физическо лице лица
извършващи услуги с личен труд занаятчии земеделски
производители
Искане за финансиране по форма на МФИ
Бизнес план за стартиращ бизнес по форма на МФИ
Карта за регистрация за земеделски прозиводители удостоверение

за вписване в регистъра на занаятчиите за занаятчии декларация
за извършвана дейност по раздел от ЗМДТ за лицата извършващи
услуги с личен труд както и финансови отчети когато това е
приложимо
Удостоверение от НАП за липса на данъчни и осигурителни

задължения
Други документи необходими за анализ на конкретната сделка
Документ за платена такса за разглеждане на искане за кредит
Документи за собственост на предлаганите за обезпечение активи
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