
БЪЛГАРСКА БАНКА 

ЗА РАЗВИТИЕ: 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА 

ВЪЗМОЖНА

 



КАКВО ПРАВЯТ 
БАНКИТЕ ЗА 
РАЗВИТИЕ?



Осигуряват анти-
циклично 
финансиране

Подкрепят 
правителствени 
програми
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Осигуряват анти-цикличо 
финансиране

Подкрепят 
правителствени 
програми

12 Мобилизират по-
широк ресурс3



• Предлагаме нишови 
продукти в отговор на 
идентифицирани от 
бизнеса нужди

КАКВО ОЩЕ 
ПРАВИМ НИЕ?

• Изискваме по-малки 
обезпечения от 
клиентите си

• Имаме таван на кредитите си 
от 5 млн. лв., защото сме 
фокусирани само върху МСП

• Финансираме компании с по-
нисък кредитен рейтинг

• Предлагаме консултации на 
бизнеса 

• Предоставяме на другите банки 
ресурс за създаване на 
партньорски програми 



• Финансиране за изграждане на соларни 
централи

• Необезпечени оборотни кредити за суровини 
и материали

• Енергийна подкрепа при заплащане на 
сметките за ток

• Кредити за експортни компании

• Инвестиционно и проектно финансиране

• Секторни продукти

КАКВИ 
ПРОДУКТИ 
ПРЕДЛАГАМЕ?



ФИНАНСИРАНЕ НА 
НАУЧНА И 
РАЗВОЙНА 
ДЕЙНОСТОт второто полугодие на 
2022
• Финансиране за иновативни 

продукти, процеси и услуги, бързо 
развиващи се и интензивни R&D 
предприятия

• С гаранция от ЕИФ/Invest EU



МИКРО-
ФИНАНСИРАНЕ
• Финансиране за микро- и малки 

компании

• Фокус върху стартиращите предприятия – 1/6 
от подкрепените фирми са новосъздадени

• Специални продукти за уязвими групи и 
социални предприятия

• Насърчаване създаването на работни места



• Капитал срещу придобиване на 
дял от компанията

• Максимална инвестиция: 5 
млн. лв.

• Миноритарен дял: ≤34%

• Свободен капитал: 50+ млн. 
лв.

• Инвестиция и управленски 
опит 

ДЯЛОВ 
КАПИТАЛ



КОГО 
ПОДКРЕПЯМЕ?



КОГО 
ПОДКРЕПЯМЕ?

Самолети ДАР



КОГО 
ПОДКРЕПЯМЕ? Димитър от Бургас, който 

произвежда мед във 
високотехнологични кошери



КОГО 
ПОДКРЕПЯМЕ?

Чантите Closhar Bags



КОГО 
ПОДКРЕПЯМЕ? Косовските къщи



КОГО 
ПОДКРЕПЯМЕ?

International Power Supply



КОГО 
ПОДКРЕПЯМЕ?

Ресторант Cosmos



КАК 
ДОСТИГАМЕ 
ДО ТЯХ?





BUSINESS BOOSTER
Дигиталната платформа в подкрепа на бизнеса



Бизнес 
академия

BUSINESS BOOSTER

Включваща наръчници, видео 
уроци, дигитална библиотека и 
Business Plan Wizard

Безплатен 
E-market

С адаптивен дизайн и вграден 
модул за издаване на фактури

Кандидатстване 
за кредит онлайн

Възможност да получите 
финансиране от дивана вкъщи
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НА КАКЪВ ЕТАП СМЕ?



НА КАКЪВ ЕТАП СМЕ?

90%



НА КАКЪВ ЕТАП СМЕ?

В момента завършваме функционалността за 
онлайн кандидатстване за кредит, като 
едновременно се случват интеграции с: 

EuroTrust

RegiX

DowJones

Borica

Sirma

ЦКР



КАКВА БЕШЕ 
ЦЕЛТА НИ?
Да предложим на бизнеса 
полезна, достоверна и 
систематизирана информация

Да достигнем до максимално 
широк кръг от компании и 
предприемачи

Дa насърчим създаването на 
собствен бизнес

Да оптимизираме 
вътрешните си процеси

Да сведем кредитния си 
процес до няколко клика

Да ускорим максимално 
времето за отпускане на 
кредит



Малка стъпка за дигитализацията, 
огромен скок за нас



Приемете предизвикателството

Елате на www.businessbooster.bg


