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Опит и изпълнение на финансови
инструменти по линия на ЕЗФРСР за
земеделие и бизнеса в селските райони
в България
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Национален
гаранционен фонд ЕАД
• НГФ е финансова институция, част от групата на Българска банка
за развитие и пълноправен член на Европейската асоциация на
гаранционните институции;
• Издаваме гаранции в подкрепа на МСП;
• Гаранционни схеми със собствен риск и външни програми;
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Гаранционни схеми
2013
НГФ ЕАД е създаден на 12.08.2008
г.

Гаранационна схема в подкрепа на
бенефициенти по ПРСР 2007-2013
- издадени гаранции – 185 млн.лв.
- гарантирани кредити – 238 млн.лв
- подкрепени МСП - 587

2009
1-ва гаранционна схема за собствен
риск

2014
НГФ 2014

2016
Гаранационна схема в подкрепа на
бенефициенти по ПРСР 2014-2020
- издадени гаранции – 46 млн.лв.
- гарантирани кредити –93 млн.лв
- подкрепени МСП - 107

2017
Гаранционна схема COSME

- издадени гаранции – 167 млн.лв.

- издадени гаранции – 87 млн.лв.

- издадени гаранции – 3,5 млн.лв

- гарантирани кредити – 390 млн.лв

- гарантирани кредити – 200 млн.лв

- гарантирани кредити –7 млн.лв

- подкрепени МСП – 2 471

- подкрепени МСП – 787

- подкрепени МСП - 49

2010
Гаранационна схема в подкрепа на
бенефициенти по ОПРСР 2007-2013
- издадени гаранции – 21 млн.лв.
- гарантирани кредити – 30 млн.лв
- подкрепени МСП - 25

2015

2017

НГФ 2015

НГФ 2017/2018

- издадени гаранции – 259 млн.лв.

- издадени гаранции – 126 млн.лв

- иарантирани кредити – 585 млн.лв

- гарантирани кредити –289 млн.лв

- подкрепени МСП – 2 027

- подкрепени МСП – 1 259
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Гаранционна схема в подкрепа
на бенефициенти по ПРСР
2007-2013

• Гаранционната схема е създадена на основание чл. 50 - 52 от
Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г.
за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно
подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР;
• Гаранционната схема е инструмент за финансов инженеринг,
одобрен с Осмо изменение на ПРСР;
• Предоставен ресурс 40 060 000 млн. евро;
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Гаранционна схема в
подкрепа на бенефициенти по
ПРСР 2007-2013
• Гаранционната схема в подкрепа на бенефициентите по ПРСР 20072013 стартира в началото на 2013 г;
• Подписани гаранционни споразумения с 14 банки;
• Обхват на гаранционната схема – Мярка 121, Мярка 122 и Мярка 123;
• 29 гаранционни споразумения;
• Максимален размер на гаранцията – до 3 млн.лв.;
• Максимален гаранционен процент до 80%;
• Максимален портфейл 360 млн.лв.;
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Параметри на
гаранционната схема
• Максимален лихвен процент по гарантираните кредити – 9%;
• Лимит за плащане – 20% от размера на гарантирания порртфейл;
• Всички искания за издаване на гаранции се разглеждат индивидуално;
• Всеки бенефициент може да кандидатства за финансиране в повече от
една банка;
• Ако един бенефициент е получил одобрение от повече от една банка,
валидна е тази гаранция за която има подписан договор за кредит;
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Издаване на гаранции
• Всички искания за издаване на гаранции се разглеждат
индивидуално;
• Всеки бенефициент може да кандидатства за финансиране в
повече от една банка;
• Ако един бенефициент е получил одобрение от повече от една
банка, валидна е тази гаранция за която има подписан договор за
кредит;
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Издаване на гаранции
Необходимост от финансиране
При необходимост от финасиране и липса на достатъчно обезпечение бенефициентите по
Мерки 121, 122 и 123 от ПРСР 2007-2013 можеха да се възползват от гаранционната схема.

Подаване на искане за кредит и гаранция
Заедно с искането за финансиране, бенефициентът подава и искане за издаване
на гаранция.
Преглед за допустимост
При постъпване на искане за издаване на гаранция се извършва проверка за
допустимост по програмата.
Издаване на потвърждение
Ако бенефициентът отговаря на всички условия на гаранционната схема се
издава потвърждение за включване.
Сключване на договор за кредит
След издаване на потвържението за включване се подписва договор за кредит.
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Резултати от
гаранционната схема
• 375 млн. лв. размер на подкрепените проекти;
• 238 млн. лв. размер на гарантираните кредити;
• 186 млн. лв. размер на издадените гаранции;
• 672 издадени гаранции;
• 613 подкрепени проекта;
• 544 МСП подкрепени с гаранция от НГФ;
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Резултати от
гаранционната схема
Мярка 121:
– подкрепени проекти – 261
млн.лв;
– гарантирани кредити – 171
млн.лв;
– брой подкрепени проекти – 546
– собствено участие в
инвестицията – 34%

Мярка 123:
– подкрепени проекти – 114
млн.лв;
– гарантирани кредити – 67
млн.лв;
– брой подкрепени проекти – 67
– собствено участие в
инвестицията – 41%
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Резултати от
гаранционната схема
- Териториално разпределение Разпределението
на
подкрепените
проекти
по
региони
е
съпоставимо
с
разпределението на брутната
добавена стойност за аграрния
сектор;
- В периода 2013-2015 г. 47% от
всички разплатени проекти по
Мярка 121 и 123 са с подкрепа на
гаранционната схема

31.12.2015
БВП по региони

БДС аграрен
сектор

Подкрепени
проекти

Северен централен район

8.13%

16.03%

14.57%

Северозападен район

6.90%

17.07%

12.88%

Североизточен район

11.08%

15.52%

13.20%

Югозападен район

48.71%

15.00%

19.05%

Югоизточен район

10.74%

14.57%

17.02%

Южен централен район

14.43%

20.83%

23.28%

Разплатени разходи

Подкрепени проекти

Мярка 121

499 млн.лв.

261 млн.лв

52%

Мярка 123

302 млн.лв.

114 млн.лв.

38%
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Гаранционна схема в
подкрепа на бенефициенти по
ПРСР 2014-2020
• Гаранционната програма на НГФ, разработена съвместно с Министерството на
земеделието и храните - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г.;
• Използван ресурс от 50 млн.лв. – част от усвоените средства за финансови
инструменти от ПРСР 2007-2013;
• Основен фокус -сектор Селско, горско и рибно стопанство. Кредитополучатели
могат да бъдат малки и средни предприятия с одобрени проекти по ПРСР 20142020 г., регистрирани земеделски производители в секторите “Животновъдство“ и
“Растениевъдство“ и малки и средни предприятия с вече реализирани проекти по
ПРСР 2007-2013 г.
• Отпусканите кредити могат да бъдат както инвестиционни кредити (за закупуване
на земя, техника, ремонтни дейности), така и кредити за оборотни средства на
земеделските производители, за реализиране на проекти по ПРСР 2014-2020 г.,
както и банкови гаранции за авансови плащания по програмата.
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Гаранционна схема в
подкрепа на бенефициенти по
ПРСР 2014-2020
• Аналогичен процес по издаване и администриране на гаранционната
схема;
• Сключени споразумеия с 17 търговски банки и 1 микрофинансираща
институция;
• Без лимит за плащане;
• Гаранционен процент до 50%;
• Максимален размер на гаранцията до 3 млн.лв.;
• Без разпределяне на портфейли;
• Задължителен трансфер на ползи към крайния получател;
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Резултати от
гаранционната схема
• Гарантирани кредити – 92 млн.лв.
• Издадени гаранции – 46 млн.лв.
• Подкрепени МСП – 82;
• Основната част от гарантираните кредити – 63% са
инвестиционни, като 39 от тях са използвани за реализация на
проекти по ПРСР 2014-2020.
• Всички банкови гаранции, включени в гарантирания портфейл, са
използвани за усвояване на авансово плащане по одобрени
грантови проекти.
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Финансиране на проекти,
чрез гаранционните схеми
за собствен риск
• Проекти по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 могат да бъдат
финансирани и чрез гранционните схеми за собствен риск.
• По този начин за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2017 г. са
подкрепени 272 проекта на обща стойносост 169 млн.лв.
Ползваното финасиране от крайните получатели е 108 млн.лв.
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бул. Арсреналски 105, София,
office-ngf@bdbank.bg
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