
 

 

 
 

НОВА  ПРОГРАМА НА ББР АД   

ЗА ИНДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

„БРОД” 

 

ББР за 

Растеж 

Оптиматизация 

Дългосрочни инвестиции 

 
 

Рамкови условия За Партньора на ББР АД За бенефициента 

 

Предназначение на 
Програмата  

 

 

Предоставяне на дългосрочно целево финансиране. 

 

Възможност за получаване на 
дългосрочен заемен ресурс 
при атрактивни лихвени 
условия. 

 

 

 Допустими 
партньори и 
бенефициенти  

 

 

Търговски банки с лиценз от БНБ  
Финансови институции, вписани в публичния 
Регистър на БНБ по чл. 3а от Закона за кредитните 
институции, чийто предмет на дейност е отпускане 
на кредити по чл. 3, ал.1, т.3 от ЗКИ  

 

 Микро, малки и средни 
предприятия съгласно  Закона 
за МСП. 
Недопустими сделки: сделки в 

областта на оръжейната 

индустрия и търговия, хазарт, 

забрана за дейности в 

несъответствие с 

националното 

законодателство, включително 

с нормите за опазване на 

околната среда, за дейности 

свързани със спорт и спортни 

прояви, дейности на медии, 

политически субекти и НПО, 

както и дейности на дружества 

с неизвестен краен 

контролиращ собственик или 

такива, чието финансиране се 

ограничава от устава или 

закона за ББР. Не се 

финансират дружества, 

регистрирани или установени в 

юрисдикции, класифицирани 

като несътрудничещи съгласно 

дефиницията на ЕИФ 

 
 

Бюджет на 

програмата 

  20 млн. евро с възможност за увеличаване с още 20 млн. евро при успешно пласиране на 

първоначално одобрения ресурс. 

  



 

 

Максимален размер 

на финансиране 

 До 5 млн. евро 

 

Максимален размер на 

експозиция към група свързани 

лица до 300 хил. евро. 

Включват се само нови 

подсделки, без рефинансиране. 

 

 

Валута на 

финансирането 

Он-лендинг финансиране в евро  Подсделки в евро  

Максимален срок на 

финансиране 

Он-лендинг финансиране до 10 години с до 5 години 

гратисен период. 

 

 

Срок на подсделка: 

До 10 години, но не по дълъг от 

срока на договора за кредит с он-

лендинг партньор, с възможност 

за гратисен период.  

Минимален срок на подсделка 

12 месеца. 

 

Начин на усвояване На траншове, след доказване на успешно алокиране 

на средствата от предхождащия транш. 

Окончателно усвояване – не по късно от 24 месеца от 

датата на договора за кредит по Програмата, като след 

изтичане на 12 месеца усвояването може да продължи само 

след положително решение на Компетентния орган на ББР 

АД на база извършен анализ на финансовото състояние на 

партньора и изпълнението на договорните условия. 

Съгласно договореното с он-

лендинг партньорите на ББР АД. 

 

Начин на погасяване Индивидуален погасителен план  

До 5 години гратисен период 

Възможност за предсрочно погасяване с 1 месечно 

предизвестие 

Съгласно договореното с он-

лендинг партньора.  

Опция за гратисен период за 

плащания по главница. 

Не се разрешава капитализиране 

на лихви.  

 

Цена на 

финансирането  

За редовна главница на он-лендинг финансирането : 

До 6M EURIBOR + 2,5 % /250 б.т./ годишно, изчисляван 

на база Actual/360, но не по малко от 2,5 % /250 б.т./ 

годишно  

Обезщетение/неустойка при неизпълнение на 

задължение за плащане: цената на ресурса +  6% (600 

б.т.) годишно и се начислява върху дължимата 

просрочена сума, до деня на погасяване на 

просрочието; 

 

Максимална годишна лихва по 

редовна главница 

До 6М euribor + 5,7 %   

 

 



 

 

Такси и комисиони Без  комисиона за управление. 

 Комисиона за ангажимент в размер на 0,25 %  върху 

заявената с петдневно предизвестие и неусвоена в 

срок сума от съответния транш 

Други такси – според тарифата на ББР 

 

 

За МСП: 

Съгласно изискванията на он-

лендинг партньора  

Обезпечение В полза на ББР АД: 

Залог на вземания по подзаеми, формирани със 

средства от Програмата,  

съгласие/я за директен дебит  и/или 

финансово обезпечение по реда на Закона за 

договорите за финансово обезпечение,  

и/или друго обезпечение по преценка на ББР АД. 

 

В полза на он-лендинг партньора 

на ББР АД: 

Съгласно изискванията на он-

лендинг партньора 

  

Текущо минимално 

ниво на алокация 

Текущият дълг /главниците/ по раздадени подзаеми 

плюс неусвоените суми по подзаемите с неизтекъл 

срок на усвояване следва да е не по - малък от 80 % от 

дълга по предоставения кредит /към края на всяко 

тримесечие/. В случай на неизпълнение ББР има право 

да поиска възстановяване на неизползваните средства 

и/или допълнително обезпчение и/или да повиши 

лихвата по кредита с 2 % /200 б.т./ 

 

Други условия към 

он-лендинг 

партньорите 

Финансова отчетност съгласно регулациите на БНБ. 

Отчети за алокацията на средствата и качеството на 

портфейла по Програмата, които се предоставят на 

тримесечие. 

Задължение за спазване на определени финансови 

показатели над или под фиксирани от ББР прагове 

като: 

- Собствен капитал/активи – не по малко от 15 
%; 

- Качество на кредитния портфейл – 
максимално допустима стойност на общо 
просрочия над 30 дни по подзаемите по 
Програмата – до 10 %; 

- Коефициент на качество на портфейла /NPL 
ratio/ - не повече от 10 %; 

- Минимум 90 % от заложените в полза на ББР 
вземания да са с просрочие до 30 дни. При 
идентифициране на нарушение на този 
критерий, ФИ има срок за изпълнение от 30 

 



 

 

дни. Ако след този срок, ФИ отново не 
покрива това условие, неизпълнението на 
тази клауза се счита за неизпълнение на 
договора за кредит; 

- Други по преценка на ББР. 

Осигуряване на достъп до кредитните досиета по 

подзаемите по Програмата. 

При констатиране на влошаване на качеството на 

портфейла банката има право да изисква допълване 

и/или замяна на заложени в нейна полза вземания 

и/или друго обезпечение, което да допълва 

съществуващото, и/или погасяване на част от 

предоставеното финансиране до постигане на изпълнение на 

условията по договора. 

Опция за ББР АД да иска изключване/замяна на 

подсделки, които не отговарят на изискванията, 

поставени с Програмата и Договора с он-лендинг 

партньор. 

Опция за замяна/предоставяне на допълнително 

обезпечение от Партньорите и за увеличение на 

цената по финансирането при фиксирани в договора 

хипотези, след одобрение от Компетентния орган на 

Банката за всеки отделен случай.  

Предоставяне на Правила за кредитиране и оценка на 

риска. 

Други, съгласно договора по Програмата, след 

одобрение от Компетентния орган на Банката за всеки 

отделен случай. 

Критерии за селекция 

на он-лендинг  

партньорите 

1. Финансово състояние; 
2. Предлагано обезпечение към ББР АД; 
3. Предлагани преференциални условия към 

МСП; 

4. Положителен опит с ББР АД. 

 

 

 

 

 


