ВЪПРОСНИК
За провеждане на пазарни консултации за структуриране на гаранционен
финансов инструмент по Програма InvestEU, Раздел на политиката 3 „МСП“

Този документ съдържа три части:
I.
II.
III.

Обща информация
Въпроси за обсъждане
Допълнителна информация

Всяка предоставена от Вас информация ще бъде третирана като конфиденциална и
предоставена единствено за целите на пазарните консултации. Термините и понятията,
използвани в настоящия Въпросник, имат същото значение както в Индикативната техническа
спецификация на гаранционния финансов инструмент. Информацията не поражда права или
задължения и не създава предварителни или последващи ангажименти за нито една от страните.

I. Обща информация

1.

Представяне на юридическо лице, потенциален Финансовия посредник (ФП)1

Наименование
Електронна страница
Лице за контакт
Адрес за кореспонденция
Телефон
Електронна поща

При предоставяне на лични данни в раздел „I. Обща информация“, същите ще бъдат
обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно спрямо субектите физически
лица, съобразно принципите в чл. 5 от Регламент ЕС 2016/679.

1

Информацията не е със задължителен характер, но ще послужи за директен контакт и организиране на среща с
организацията с цел детайлно обсъждане на предложените проектни спецификации при необходимост.

2.

Опит с аналогични сектори и параметри на сделките, посочени в Индикативната техническа
спецификация по Компонент 3 „МСП“ за последните пет години:
Размер (млн.лв)
2017

2018

2019

2020

2021

II. Въпроси за обсъждане

Параметри на ФИ
Предпочитания към сектор и крайни получатели
1.1. Моля, отбележете интереса на организацията, която представлявате към различните
предвидени дейности и крайни получатели съгласно Индикативната техническата
спецификация (възможен е повече от един отговор):
Предоставяне на оборотен капитал и инвестиции, вкл. за засилване дейността на
предприятието, разширяване на производството или подобряване на предоставяните
услуги;
Интернационализация, вкл. за адаптиране на продуктите, услугите и процесите на
предприятията, подобряване на логистичните и комуникационните системи; обмен на
технологии и know how;
Предприятия с висок растеж2;

2

По смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията, това са предприятия с поне 10 наети лица през период
t – 3, със среден годишен растеж на броя на наетите лица, надхвърлящ 10 % на година, в рамките на тригодишен период (от t –
3 до t)

Scale ups3;
Предприятия в приоритетните сектори на национално и регионално ниво съгласно
Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2021-2027
(НСМСП);
Въвеждане на нови или подобряване на съществуващите технологии, продукти, процеси
и/или организационни модели на предприятията;
Подобряване прилагането на цифрови технологии от предприятието в следните
направления: цифровизация на административни процеси в предприятието; цифровизация
на основни процеси в предприятието; цифровизация във връзка с управление на веригите за
доставка, отношенията с клиентите (вкл. маркетинг) и каналите за продажби на
предприятието; подобряване на предоставяните продукти и услуги чрез цифровизация;
подобряване на цифровата сигурност на дейността на предприятието, вкл. срещу
кибератаки; дигитални умения и обучение;
Прилагане на зелени технологии или съответно предлагане на зелени продукти (услуги)
от предприятията, вкл. такива допринасящи за спестяване на енергия и / или ресурси и
намаляване или елиминиране използването на токсични агенти, замърсяването и
генерирането на отпадъци, както и договори с гарантиран резултат (ESCO договори);
Предприятия, чиито дейности са фокусирани върху нематериални активи поради
дейности в областта на научните изследвания, иновациите и цифровизацията или поради
секторни специфики като сектора на културните и творчески дейности.
1.2. Моля, посочете (в случай, че е приложимо) съществуващи ограничения във Вашата политика,
които да противоречат на целите на инструмента (например: ограничения за нов бизнес в
сегмента, секторни ограничения, мин. изисквания за обезпечения и други);

Финансова структура
2. Съгласно Индикативната техническа спецификация финансовият инструмент ще се изпълнява
3

Предприятия с утвърден бизнес модел (т.е. преминали от етапа на проучване в етапа на изпълнение на приложимия за тях
бизнес модел), които изпълняват или предстои да изпълняват планове за разрастване на персонала, оборота или пазарите, на
които оперират.

под формата на гаранция - Стандартна портфейлна гаранция. При стандартна портфейлна
гаранция следва да бъде създаден нов портфейл от кредитни сделки, по който ББР ще
предостави банкова гаранция. Моля, да отбележите своите предпочитания относно вида
гаранция:
С таван на загубите
Без таван на загубите
2.1. Моля посочете вашите очаквания за параметрите в таблицата по-долу:
Процент на покритие
на гаранцията4

Процент на

Процент на

Такса за издаване на гаранцията

таван на загубите

Без таван на загубите

Такса за издаване на гаранцията

покритие на
гаранцията5

2.2. Предпочитания за предявяване и плащане на гаранция:
2.2.1. Предявяване на гаранцията:
При просрочие повече от 90 дни (или настъпване на друго условие за сделка в просрочие
съгласно индикативната техническа спецификация);
При обявяване на кредита/сделката за предсрочно изискуем;
При подадена молба за издаване на изпълнителен лист;
При издаден изпълнителен лист

4

Процент на покритие на гаранцията по отношение на всяка допустима сделка в просрочие, като се имат предвид
ограниченията на програмата, а именно финансовият посредник следва да запази по всяко време икономическа
експозиция от поне 20% от непогасената главница на всяка сделка, включена в портфейла, при условията на pari
passu с ББР.
5
По смисъла на предходната забележка 4

2.2.2. Срок за плащане от ББР след предявяване:
60 дни;
Друг, моля посочете:
2.2.3. Прилагане на предварително определен процент на възстановяване6 (като
алтернатива на възстановяване pro rata на покритие на гаранцията), като в този случай
от всяко дължимо плащане от страна на ББР по гаранцията ще се приспаднат,
определени предварително (в етап на избор на финансов посредник) проценти,
съотносими към историческите нива на възстановяване по кредитите на дадена
институция:
Да;
Не;
2.3. Предпочитани режими на държавна помощ съобразно максимално допустимите размери на
финансиране (допустимо е предоставяне на повече от един отговор):
Максимален размер на кредита до 7,5 млн. евро, без специфични условия.
Максимален размер на кредита до 15 млн. евро, като се прилагат и следните
допълнителни условия:
- основната дейност на предприятието е в подпомаган регион (по смисъла на регламент
651/2014 попадат всички региони на ниво NUTS II в България); и
- финансирането не се използва за реалокация на дейности по смисъла на ОРГО
Финансиране и изграждане на портфейл
3. Моля, посочете потенциален размер на нов портфейл, който бихте могли да изградите (в млн.
лв.):

4. Моля, посочете индикативен срок за създаване на новият портфейл от кредитни сделки (в
години):

6

Процент на възстановяване по сделки в просрочие (recovery rate) се определя въз основа на общата възстановена
сума (по висящи и приключени случаи) по съотносим към Индикативната техническа спецификация портфейл от
кредити на историческа база към датата на договаряне.

Продукти
5. Моля, отбележете към каква форма на финансиране проявявате интерес (допустимо е
представяне на повече от един отговор):
инвестиционно финансиране;
оборотно финансиране;
револвиращи сделки;
лизинг;
търговско финансиране;
Други форми на финансиране, ако има такива:

6. Моля, посочете основни очаквани параметри на финансирането, което би могло да бъде
осъществено от Вашата институция с подкрепата на улеснението, предоставено по
програмата. Предоставените параметри не са обвързващи и окончателни.
Вид
финансиране

Ценообразуване Срочност Гратисен Обезпечение
период

Други
условия

1.
2.
3.
4.
Подход към КП
7. Моля, представете подходящата според Вас форма на пренос на ползата от гаранцията/
споделено финансиране към крайните получатели, например: по-ниски изисквания за
обезпечение (спрямо стандартните за вашата институция), по-ниски гаранционни премии

(спрямо стандартните за вашата институция) и/или по-ниски лихви (спрямо стандартните за
вашата институция) или комбинация от всичко изброено.

III. Допълнителна информация

1.

Предвиденият гаранционен механизъм ще Ви даде ли възможност да изградите по-големи
обеми от финансиране7 в разумен срок?
Да, напълно
Не

Моля за коментар в случай, че сте отговорили отрицателно:

2.

Предвиденият гаранционен механизъм ще Ви даде ли възможност да изградите нов
портфейл с по-голяма степен на риск8?
Да

Моля, илюстрирайте чрез конкретни скоринги или рейтинги, приложими за организацията
която представлявате:

Не
Молим за коментар в случай, че сте отговорили отрицателно:

3. Техническата спецификация определя характеристиките на крайните получатели. Считате
ли, че предложените определения са достатъчно ясни и позволяват коректно да определите
7

Означава увеличаване на обема на финансиране на дейностите в сравнение със стандартната Ви кредитна
активност в секторите на индикативната техническа спецификация
8
Означава сделки с по-висок рисков профил от риска, който обикновено приемате съгласно собствените си
стандарти и кредитни правила в секторите на индикативната техническа спецификация.

допустимостта на лицата, кандидатстващи за финансиране по програмата?
Да, напълно
Не
Молим за коментар в случай, че сте отговорили отрицателно:

4.

Считате ли, че организацията Ви разполага с достатъчно капацитет за оценка на
допустимостта на крайните получатели, предвид ограниченията, заложени в Индикативната
техническа спецификация?
Да, напълно
Не

В случай, че сте отговорили отрицателно, молим за пояснения, включително и Вашите
предложения за адресиране на идентифицираните проблеми:

5.

Моля, да посочите, ако имате допълнителни коментари и предложения по Индикативната
техническа спецификация.

