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Гарантирани кредити от НГФ ЕАД
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Основни параметри по 
гаранциите на НГФ ЕАД към 

31.12.2011 г. *

Кредити и 
банкови 
гаранции

Гарантирана 
част Брой

Дял от общ размер 
на гаранциите на 

НГФ ЕАД

Среден лихвен 
процент на 

гарантираните 
кредити

ОБЩО 308 461 247,32 133 369 368,37 2 250 8,40%

Среден размер 137 093,89 59 275,27

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ 141 781 092,55 63 067 357,42 662 47,29% 8,28%

Среден размер 214 170,83 95 267,91

ОБОРОТНИ КРЕДИТИ 159 340 265,18 67 016 365,69 1 561 50,25% 8,51%

Среден размер 102 075,76 42 931,69

БАНКОВИ ГАРАНЦИИ 7 339 889,59 3 285 645,26 27 2,46%

Среден размер 271 847,76 121 690,57

 * Основните параметри по гаранциите на НГФ ЕАД към 31.12.2011 г. включват и включените през 2009 и 2010 г. в 
гарантирани портфейли кредити.



Какви “слабости” на МСП ще 
преодолеят гаранциите на Фонда:
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» Проектът предвижда да се изграждат или придобиват активи, които могат 
да послужат като обезпечение, но в бъдещ момент, НЕ СЕГА;

» Кратка бизнес история или липса на такава;

» Стандартните критерии за оценка на кредитоспособност, които използват 
банките, не винаги могат да оценят бъдещия потенциал от реализацията 
на иновативни и високотехнологични проекти. Тази слабост банките по 
правило компенсират с допълнителни изисквания за обезпечение;

» При настоящите условия на строга кредитна дисциплина при оборотното 
и експортно финансиране се търси висока степен на обезпечение, което 
принуждава фирмите да “замразяват” и изваждат от активен оборот свои 
активи.



Какви облекчения предвиждат банките 
за МСП с гаранции от Фонда:
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» Ускорена процедура за разглеждане на исканията за кредит;

» Достъп до банков ресурс на стартиращи фирми и такива със специфични 
проекти, които излизат извън стандартните формални критерии за 
разрешаване на кредити за предприятия.

» По-благоприятни лихви по гарантираните кредити.

» Използване на гаранциите от Фонда като “мостово” обезпечение и достъп 
до кредит на предприятия, които тепърва изграждат своята технологична 
база;

» Приоритетно разглеждане на проекти с договор за финансиране по 
европейски или национални програми, както и на експортно ориентирани 
предприятия;



Ползи от продуктите на НГФ

 Намаляване на поетия от банката 
кредитен риск;

 Кредитиране на клиенти с 
изчерпани възможности за 
обезпечение или в традиционно 
рискови групи;

 Минимизиране риска при пряко 
кредитиране на МСП по ОП 
„Конкурентоспособност” и други 
европейски програми и фондове;

 Освобождаване на ресурси за 
увеличаване на кредитната дейност 
чрез прилагане на по-ниско рисково 
тегло на гарантираните от НГФ 
експозиции.

 Облекчаване достъпа до 
финансиране, който е затруднен 
поради отсъствие на кредитна 
история, проблем с обезпеченията 
по кредити – като качество и 
количество или други формални 
критерии;

 Увеличаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията чрез обновяване на 
оборудването;

 Финансов инструмент, който да 
удовлетвори изискванията за 
допълнителност, които са критични 
за много от проектите;

 Подкрепа за стартиращ бизнес.
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Генерална схема на процеса на 
одобрение и издаване на гаранции 
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 ЕТАП І - Кандидатстване        
           

   

1. Искане за издаване на 
гаранция

   

2. Искане за включване 
на гаранцията в 

гаранционния портфейл    

 

КРЕДИТОИСКАТЕЛ                         
- Наредител по 

гаранцията

 

  

БАНКОВА 
ИНСТИТУЦИЯ                        

- Бенефициент по 
гаранцията   

НГФ 
 

   

4. Информира за взетото 
решение 

   

3. Вземане на решение за 
включване на гаранцията в 

гаранционния портфейл
   

           
 ЕТАП ІІ - Администриране        
           

   

1. Заплаща текущо 
разходите по гаранцията

   

2. Поддържа регулярен 
обмен на унифицирана 

информация    

 

КРЕДИТОИСКАТЕЛ                         
- Наредител по 

гаранцията
  

БАНКОВА 
ИНСТИТУЦИЯ                        

- Бенефициент по 
гаранцията   

НГФ 
 

   

4. Информира за 
начислените регулярни 
вземания на НГФ и ги 

събира    

3. Инициира проверка на 
подадената информация и 
преразглежда одобрените 

лимити    
           



Предявяване на гаранции
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