ИНТЕРВЮ

2 - 8 ЮНИ 2011 г.

Д-р Кирил Григоров, управител на Общински гаранционен фонд за малките и средни предприятия

Фондът е институция, която осигурява подкрепа на малки
и средни предприятия в ситуация на икономическа криза
- Д-р Григоров, да припомним на нашите читатели, ваши потенциални партньори дейността и основните функции на ОГФМСП?
- Общинският Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия
(ОГФМСП) е учреден на 17.06.2002 г. с Решение на Столичен общински
съвет (СОС). ОГФМСП е специализиран орган на СОС, чиито средства
се образуват със заделяне на 10% от общинската приватизация.
Основната дейност на ОГФМСП е гарантиране на част от кредитния
риск по кредити, предоставени целево от финансови институции на малки и средни предприятия, регистрирани или развиващи дейността си на
територията на Столична община. OГФМСП помага на МСП в икономическото им развитие и повишаване на тяхната конкурентоспособност.
Нашата цел е да се улесни достъпа до банково кредитиране и да се
съкратят сроковете за получаване на кредит от малките и средни фирми,
като ОГФМСП гарантира пред банките до 50% от техния кредит, но не
повече от 100 000 лева.
До момента ОГФМСП има подписани Рамкови договори с единадесет
търговски банки.
В повечето случаи пред фондът кандидатстват с проекти не отделните
фирми, а финансиращите институции, като ползата е двустранна – фирмата получава облекчено кредитиране, а банката увеличава броя на
клиентите си.
Освен издаване на гаранции по кредити на МСП, ОГФМСП предлага
и консултации на фирмите в следните области:
- Услуги за разработване на проекти за кандидатстване по отворени
схеми по Оперативните програми на ЕС;
- Счетоводни услуги;
- Правни услуги;
- Мениджърски услуги;
- Услуги, свързани с получаване на международни сертификати – ISO
9001, 14001, присъждане на първоначален кредитен рейтинг и др.;
- В условията на криза може ли да се каже, че ОГФМСП е инструментът, който дава кураж на бизнеса чрез своите гаранции?
- Ние окуражаваме бизнеса, като се стремим да подхождаме индивидуално към всеки един проект и да търсим начини за неговото реализиране, да предвиждаме неговите слаби места и да се опитваме да ги
подобрим съвместно с фирмата, за да не се получават впоследствие
неприятни изненади. Основната ни цел е разпознаваемост на ОГФМСП
като институция, подпомагаща финансирането на МСП на територията
на Столична община и популяризиране дейността на Фонда като инсти-

туция, която осигурява подкрепа на МСП в ситуация на икономическа
криза и засилваща се предпазливост на българските банкови институции при отпускане на бизнес-кредити.
- Какво ще посъветвате бизнесмените, които все още се колебаят да дадат живот на своите проекти, а е възможно да го направят, като зад тях застане фондът като гарант? Може ли да се възползват от вашите консултации за целта?
- С оглед приближаване на услугите които извършва ОГФМСП до

МСП, в края на 2008 г. бе създаден Информационно-консултативен
център. Нашите консултации са безплатни за фирмите и всеки един
бизнесмен може да получи на място в офисите ни необходимата му
помощ. Изискванията към МСП, които кандидатстват за гаранционна
подкрепа от Фонда са сведени до минимум и трябва да отговарят на
следните условия:
- Покриват изискванията и критериите по Закона за малки и средни
предприятия;
- Седалището на фирмата да е на територията на Столична община или
бизнес-проекта на фирмата да се реализира на територията на Столична
община;
- Фирмата трябва да разполага с обезпечение по кредита с минимална
стойност по оценка на банката в размер на 60% от сумата на главницата
по кредита.
Има два варианта за получаване на гаранционна подкрепа от ОГФМСП:
Първи вариант – фирмата получава от ОГФ писмо-одобрение, че фондът
е склонен да поеме гаранционен ангажимент по банковия й кредит;
Втори вариант – банките-партньори отправят предложение до ОГФ за
гаранционна подкрепа по кредита на фирмата.
Работейки в тясно сътрудничество с нашите банки-партньори, ние
можем да направим предварително проучване коя от тях е склонна да
финансира определен проект, като по този начин спестяваме ценно време на бизнеса, а по някога и пари.
- Към днешна дата колко гаранции от съществуването си е предоставил фондът? С колко са се увеличили те спрямо м.г.?
- До момента ОГФМСП е подпомогнал над 360 фирми, като е съдействал за отпускане на кредити за над 50 млн. лева с гаранционен ангажимент на фонда към тях около 12,7 млн. лева. Само за първите пет
месеца гаранционния ангажимент на Фонда се е увеличил с около 1,3
млн. лева спрямо края на миналата година.
- Какви проекти изпълнявате тази година, 2011?
- В момента ОГФМСП работи усилено по реализирането на програмата “За висока енергийна ефективност на територията на Столична община” стартирана през 2010 г. съвместно с партньорите Агенцията за енергийна ефективност и Фонд Енергийна ефективност. Първата задача,
която си поставихме в рамките на програмата и в сътрудничество с
Камарата на строителите в България, е да съдействаме за изпълнението
на енергоспестяващи мероприятия по ЕСКО схема за две училища на
територията на район Панчарево в Столична община.

Одобриха предложения по програма
„Спортни, младежки и детски дейности”
Столичен общински съвет, Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и туризма,
програма „Спортни, младежки и детски дейности”
Област „Спортни дейности ”
• По точка I от дневния ред: Проекти на външни организации, бяха
разгледани и одобрени следните проекти:
1. Проект с вх. №1500-313/18.05.2011 г.
Вносител: Клуб по плажен футбол и футзал – МВР
Тема: Равен достъп до спорта – обучение и състезания по плажен
футбол за деца”
Същност на проекта: Проектът предвижда на стадион „Раковски”,
игрище за плажни спортове да бъдат сформирани групи за обучение по
плажен футбол. След приключване на обучението ще се проведет два
турнира.
2. Проект с вх. №1500-282 /05.05.2011 г.
Вносител: Българска асоциация по таекуон-до
Тема: „Четвърто областно първенство за купа “Люлин”
Същност на проекта: В зала “Сиконко” – р-н Люлин, ще се проведе
първенството с деца, юноши и девойки в дисциплините: спаринг, тулъ и
специална техника. Ще се проведат състезания по таекуон-до за различните възрасти, технически знания и височина.
3. Проект с вх. №0812-86 /12.05.2011 г.
Вносител: Миглена Веселинова – кмет на р-н Илинден
Тема: „Участие на отбор по самбо и джудо Илинден-София в международен турнир”
Същност на проекта: Участие на отбор по самбо и джудо „ИлинденСофия” в международен турнир за юноши младша възраст на 4 юли в
гр. Монтана.
4. Проект с вх. №/30.05.2011 г.
носител: Клуб за физкултура и спорт – Кубратово
Тема: „Турнири по футбол в с. Кубратово”
Същност на проекта: През месец юли и август ще се организира и
проведе турнир по футбол за деца, младежи и ветерани, организиран на
квартален принцип от район Нови Искър.
5. Проект с вх. № /30.05.2011г.
Вносител: Спортен клуб „Спорт старс”
Тема: „Обучение и състезания по тенис на маса за деца и младежи”
Същност на проекта: Проектът предвижда сформиране на групи за
обучение по тенис на маса. Заниманията ще се проведат в зала “Дианабад” и “Спортна София”. След приключване на обучението ще се проведет три турнира.
Област “Младежки, детски дейности и туризъм”
• По точка I от дневния ред: Проекти на външни организации, бяха
разгледани и одобрени следните проекти:
1. Проект с вх. №1500-322/20.05.2011 г.

Вносител: Сдружение „Тишина”
Тема: „Участие на актьорите от театър „МИМ-АРТ” и група „ЖЕСТИМ”
в Eвропейски младежки фестивал „Fun city” .
Същност на проекта: Участие на актьорите от театър „МИМ-АРТ” и
група „ЖЕСТИМ” в Eвропейски младежки фестивал „Fun city в гр.
Варна – открити сцени в Морската градина, сцена “Раковина”, Летен
театър, сцена Амфитеатър
2. Проект с вх. №1500-320/20.05.2011 г.
Вносител: Сдружение “Асоциация Кауфман”
Тема: „Картини от България”, вокално-инструментален спектакъл за
народен хор”
Същност на проекта: Проектът предвижда реализацията на 6 концерт-спектакли, кулминацията на които ще бъде посветена на 17.09.2011
– Празника на София. “Картини от България” е вокално-инструментална
сюита, изградена върху теми от различните български фолклорни диалекти и доминиращо – от Шоплука.
3. Проект с вх. №1500-318/19.05.2011 г.
Вносител: Сдружение „София Поетики“
Тема: „Фестивал „София: Поетики” 2011”
Същност на проекта: От 1 юли до 29 август на Лятната сцена в
Борисовата градина ще се проведе Фестивал на съвременната поезия,
проза, музика, визуални и сценични изкуства по начин, достъпен за
широка градска публика. В него участват най-стойностните актуални
български творци – от утвърдени през годините.
4.Проект с вх. №1800-105/26.05.2011 г.
Вносител: НЧ “Напредък 1927” – с. Чепинци
Тема: „Фолклорен празник в Чепинци”
Същност на проекта: На 19.06.2011 г. ще се проведе конкурс, музикална програма и Чепинското хоро, където ще се включат певчески и
танцови състави от читалищата на р-н Нови Искър и по заявка от цялата
страна.
5.Проект с вх. №1500-297/11.05.2011 г.
Вносител: Ансамбъл „Гоце Делчев” - София
Тема: „Културен форум България – Кипър 2011”
Същност на проекта: От 24 юли – 2 август 2011 г. ансамбъл „Гоце
Делчев” – София ще представи България в международен фестивал в
гр. Ларнака, Кипър.
6.Проект с вх. №1500-306/16.05.2011 г.
Вносител: Арт център “Кърнолски”
Тема: „Сърцето на България”
Същност на проекта: В Народния театър през месец ноември ще се
проведе концерт за децата на София в неравностойно положение и
представители на различни малцинствени групи. Те ще могат да пеят и

танцуват заедно по случай деня на Народните будители.
• По т.II от дневния ред – Проекти по област туризъм и екология,
бяха разгледани следните проекти:
1. Проект с вх. №0600-44 /17.05.2011г.
Вносител: Нац.ученически екопарламент
Тема: „Опазване на биоразнообразието – отговорност на младото поколение”
Същност на проекта: Организиране и провеждане на нац. състезание по околна среда на тема „Биоразнообразие-проблеми и решения”,
под формата на есе. Ще се проведе и нац.конкурс по фотография на тема
„Биоразнообразието през моя обоктив”, като най-добрите фотографии
ще бъдат изложени в Нац. политехнически музей.
ОБЯВА
“ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД, гр.София
ОБЯВЯВА конкурс за отдаване нод наем на 24 броя маси за
сергийна търговия и 7 броя обекти-павилиони, находящи се на “Общински пазар Люлин I м.р.”, 8 броя обекти-павилион разположен на “Универсален пазар Люлин III м.р.”, 98 броя маси за сергийна търговия и
15 броя обекти-павилиони, находящи се на “Общински пазар Люлин IV
м.р.-основна част”, 27 броя маси за сергийна търговия и 7 броя обектипавилиони, находящи се на “Общински пазар Люлин IV м.р. – разширение”, 126 броя маси за сергийна търговия и 6 броя обекти-павилиони,
находящи се на пазар “Росица”, ж.к. “Красна поляна”.
Закупуване и подаване на конкурсни документи ще се извършва в
офисите на дружеството на адрес гр. София, бул. “Вардар”, бл. 36 Б, вх.
А, ет. 1 и жк. “Люлин III м.р.”, ул. “Петър Бонев” №4, до 15.06.2011 г.
Телефон за контакти: 920 82 41, 925 14 16
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