Рамкови условия на „Програма на ББР АД за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение
и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически
инвестиции –
(Програма „КОСМЕ+“)

Рамкови условия

За Партньора на ББР АД

За бенефициента

Предназначение на
Програмата

Предоставяне на дългосрочно целево финансиране +
гаранция за плащане на първа загуба до 60 % от
главница и натрупани до 90-ия ден договорни лихви по
всяка от допустимите подсделки по Програмата.

Възможност за получаване на
дългосрочен заемен ресурс при
атрактивни
лихвени
нива/
издаване на банкови гаранции и
ниска степен на обезпеченост,
които да се ползват от кредитна
защита чрез гаранция от ББР АД

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 условията
на Програма COSME и Закона за
МСП;
Приоритетно разглеждане на
проекти на Стартиращи
предприятия
Крайният бенефициент не трябва
да е предприятие в „затруднено
положение“ съгласно Регламент
№ С(2014) 651/2014

Структура на
гарантирания
портфейл

В гарантирания портфейл могат да се включват:
Оборотни, инвестиционни кредити;
Включително револвиращи кредитни линии с максимален срок на погасяване до 5 години,
след което могат да се трансформират в кредити с точен срок на погасяване и
търговски банкови гаранции *, които отговарят на останалите изисквания на Програмата
* Банковите гаранции са с наредител МСП и бенефициент - трето лице)
(Общо наричани допустими Подсделки)

Ползване на други
гаранционни
продукти

Допустимо е едновременното ползване на гаранционния продукт на НГФ ЕАД по Програма
COSME на ЕИФ от един и същи партньор.
Не следва да се допуска едновременно гарантиране на едни и същи подсделки от НГФ ЕАД
и от ББР АД.
Всяка от гарантираните по Програма КОСМЕ+ подсделки може да се ползва от една
гаранционна подкрепа с източник ЕС, в това число и по други програми на ЕИБ или
ЕИФ.
Максимален размер на
Максимален размер на кредит: До 33 333 333,33 евро,
подсделка:
съвпадащ с максимален размер на портфейл от
До 150 000 евро или 293 000 лева
подсделки.
на подсделка, (един
Възможно е партниране с един он-лендинг партньор
кредитополучател може да
на ББР АД.
получи повече от един подзаем
по Програмата)

Максимален размер
на финансиране

Валута на
финансирането

Он-лендинг финансиране в евро или лева

Подсделки в евро или лева

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 онлендинг партньор, с възможност
за гратисен период.
Минимален срок на подсделка 12
месеца.

Начин на усвояване

Наведнъж или на траншове, на база 6 месечни
прогнози на он-лендинг партньорите за алокирането на
ресурса; или
друг договорен между страните начин.

Съгласно договореното с онлендинг партньорите на ББР АД.

Начин на
погасяване

Индивидуален погасителен план или огледално с
погашенията/намаляването на гаранционния
ангажимент по подсделките.
До 5 години гратисен период

Съгласно договореното с онлендинг партньора .
Опция за гратисен период за
плащания по главница.
Не се разрешава капитализиране
на лихви. Промяна в
погасителните планове след
съгласие на ББР АД.

Цена на
финансирането

За редовна главница на он-лендинг финансирането :
До 3M EURIBOR + 1,9 % годишно
Възнаграждението включва цената на гаранцията, над
контрагарантирания от ЕИФ размер и е включено в
лихвата.
При възстановяване на финансирането цената на
гаранцията се променя и се определя ББР АД в
сключваните с он-лендинг партньорите финансови
споразумения.

Максимална годишна лихва по
редовна главница
- До 3М euribor + 5,7% в общия
случай или
- До 3М euribor + 5,7% и 0%
комисиона за управление при
финансиране на „Проекти със
социално въздействие“.
Под „Проекти със социално
въздействие“ по смисъла на
Програмата да се има предвид
одобрени за финансиране от онлендинг партньорите на ББР АД
инвестиционни проекти, чиято
основна или преобладаваща цел
е, чрез бизнеса на търговеца кредитополучател да се
осигурява реална заетост и
интеграция на (а) хора с
увреждания и/или на (б) лица до
28 годишна възраст, които са
отгледани в социален дом извън
семейна среда и/или (в) които
като непълнолетни, са осъдени
да изтърпят наказание „лишаване
от свобода”.
Максимално общо
възнаграждение за поемане на
ангажимент по банкова гаранция:
до 2 % годишно.

Такси и комисиони

За он-лендинг партньорите на ББР АД: Не се изискват

За МСП:
Съгласно изискванията на онлендинг партньора и условията
по Програмата

Обезпеченост

В полза на ББР АД:
Залог на вземания по подзаеми и съгласие за директен
дебит или
финансово обезпечение по реда на Закона за
договорите за финансово обезпечение, до размера на
дълга по ползваното он-лендинг финансиране с 0 %
лихва по финансовото обезпечение по сметка в ББР
АД;
и/или друго обезпечение/решение относно
обезпечеността, по преценка на ББР АД.

В полза на он-лендинг партньора
на ББР АД:
Съгласно изискванията на онлендинг партньора и при
спазване на следните
ограничения:
- Вещните обезпечения по
подсделките да бъдат до 50 % от
разрешения размер на
подсделката към датата на
сключване на договора с МСП - в
общия случай на финансиране;
- Вещните обезпечения по
подсделките да бъдат до 40 % от
разрешения размер на
подсделката към датата на
сключване на договора с МСП при финансиране на „Проекти
със социално въздействие“;

Размер на
гаранционен
ангажимент на ББР
АД

До 60 % от главница и натрупани до 90-ия ден
договорни лихви по всяка от допустимите подсделки в
портфейла по Програмата
До 20 000 000 евро гаранционно покритие при
максимален размер на общ портфейл 33 333 333,33
евро.

Срок на гаранцията

До 10 години

Краен срок за
формиране на
портфейл:

До 01 март 2020 г.
Задължение за достигане на междинен таргет обем на
гаранционно покритие в размер на общо 6 млн.евро
(30% от Максималния гаранционен ангажимент) до 30
август 2018 г.
В случай на неизпълнение, включването на нови
подсделки по Програмата се прекратява.

Реализация на
гаранцията:

Плащане при предявяване в срока на гаранцията,
съгласно договорите с он-лендинг партньорите на ББР
АД.
Възстановяване на платеното по гаранция на принципа
на равнопоставеност .
Всички вземания се събират от он-лендинг
партньорите на ББР АД и се погасяват пропорционално
40:60, съгласно договора с ББР АД.

-

-

Плащането по гаранцията от ББР
АД не е свързано с изрично
волеизявление на МСПангажиментът за плащане е поет
към он-лендинг партньора на ББР
АД.

Лимит на загубата
по гаранцията (CAP)

Максимален лимит на гаранция (CAP на загубата за
ББР АД) - 12 % върху максималния размер на поетия
от ББР АД гаранционен ангажимент или 2.4 млн.евро.
при максимален гаранционен ангажимент от 20 млн.
евро при портфейл от 33 333 333,33 евро.

-

Други условия
относно
подсделките

Включват се само нови подсделки, без рефинансиране;
Възможност за включване в портфейла на допустими подсделки, които са сключени с МСП
преди сключването на договор с он-лендинг партньор на ББР АД.
Възможен ретроактивен период, в рамките на който трябва да са сключвани допустимите
подсделки: до девет месеца преди първия отчетен период по Договора за он-лендинг по
Програма КОСМЕ+.
Приложим е списък на ЕИФ с изключени сектори, както и ограничения за финансиране
съгласно устава на ББР АД;
Не се разрешава частично включване на подсделки в гарантиран портфейл;
Възможност за едновременно ползване и на гаранционен продукт по COSME на НГФ ЕАД
при съобразяване на правилото „една подсделка - една гаранция по COSME“
Прилагане на изискванията по Програма COSME на ЕИФ, включително относно
антикорупционни мерки - имплементират се в договорите по Програмата;
ЕИФ има право да публикува на своята интернет страница информация за он-лендинг
партньорите на ББР АД и Крайните бенефициенти;
В срок от 24 месеца от началото на Периода на наличност ББР АД и он-лендинг
партньорите на ББР АД трябва да предоставят 2 подсделки (за публикуване на страницата
на ЕИФ) с Крайни бенефициенти, на които новият продукт на ББР АД/ЕИФ Програма
КОСМЕ+е помогнал да се развият успешно.
Други, съгласно постигнатите договорености с он-лендинг партньорите на ББР АД.

Други изисквания
към он-лендинг
партньорите

Финансов мониторинг и отчетност, осигуряване на достъп;
Опция за замяна/предоставяне на допълнително обезпечение от Партньорите и за промяна
на цената по финансирането при фиксирани в договора хипотези;
Опция за ББР АД да иска изключване/замяна на подсделки, които не отговарят на
изискванията, поставени с Програмата и Договора с он-лендинг партньор;
Възможност за предсрочно погасяване след изтичането на Периода на включване на
подсделки в портфейла по Програма КОСМЕ+, с тримесечно предизвестие и при запазване
на гаранцията на определена от ББР АД цена.
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;
Други, съгласно договора по Програмата.

Критерии за
селекция на онлендинг
партньорите

1.
Финансово състояние;
2.
Предлагано обезпечение към ББР АД;
3.
Предлагани преференциални условия към МСП, включително за приоритетно
разглеждане на проекти на стартиращи предприятия
4.
Положителен опит с ББР АД и НГФ ЕАД;

