
 1 

 

Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия   
1000 София ул. „11 Aвгуст” № 4 ет. 2  тел. 9809938  и  9377484  Е-mail: office@ogf-sofia.com   

 

ОТЧЕТ 
за дейността на ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ при СТОЛИЧНА ОБЩИНА за 2010 година 

 

Дейността на  Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия при 

Столична община (ОГФМСП)  през отчетната година е в съответствие с приетата от 

СОС Програма за Дейността на ОГФМСП за 2010 г. (Програмата). 

 

І. Дейност по кредитирането 
1. Гаранции 

От началото на своята дейност до сега ОГФМСП е разгледал 408 искания за 

гаранционна подкрепа, като е издал 328 гаранции по кредити за малки и средни 

предприятия (МСП) на обща стойност 47 326 361лева.  Гаранционният ангажимент към 

31.12.2010 г. е в размер на 5 633 177 лева. 

През 2010г. ОГФМСП  е разгледал 61 искания за гаранционна подкрепа,одобрил 

е 56 от тях, а е поел гаранционни ангажименти към 52 малки и средни предприятия 

(МСП) на стойност 3 202 916 лева по кредити с общ размер от 11 312 101 лева.  

         Таблица  1 

От всички Банки 2010 г. 

 План Изпълнение 

2. Издадени гаранции – брой,  в т.ч.: - 52 

  - инвестиционни кредити  - 12 

  - кредити за оборотни средства  - 40 

3. Обща сума на гаранционния 

ангажимент в лева 
2 750 000 3 202 916 

4. Обща сума на кредитите - лв. - 11 312 101 

 

Данните за издадените гаранции от ОГФМСП по кредити за МСП за 2009г. и 

2010г. по банки са както следва:   

 
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД: 2009 2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа - Брой, в т.ч.: 7 6 

  -одобрени искания за гаранционна подкрепа   6 6 

  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 1 0 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 6 6 

  -инвестиционни кредити-брой  4 0 

  -кредити за оборотни средства-брой  2 6 

3. обща сума на гаранционния ангажимент – лв.  318 232 325 396 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 1 436 018,85 1 139 749 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   5 090 

 
БАНКА ДСК ЕАД: 2009 2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа - Брой, в т.ч.: 16 6 

  -одобрени искания за гаранционна подкрепа   14 6 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 2 0 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 13 6 

  -инвестиционни кредити-брой  0 0 

  -кредити за оборотни средства-брой  13 6 

3. обща сума на гаранционния                ангажимент – лв.  670 000 545 803 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 2 071 005 1 324 097 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   686 900 

 

ИНВЕСТБАНК  АД 2009 2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.: 6 0 

  -одобрени искания за гаранционна           подкрепа   5 0 

  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 1 0 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 5 0 

  -инвестиционни кредити-брой  4 0 

  -кредити за оборотни средства-брой  1 0 

3. обща сума на гаранционния ангажимент – лв.  264 447 0 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 1 398 021,75 0 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   2 004 

 

ОБЩИНСКА БАНКА АД: 2009 2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа -  

   брой, в т.ч.: 

3 2 

  -одобрени искания за гаранционна           подкрепа   3 2 

  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 0 0 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 3 2 

  -инвестиционни кредити-брой  1 1 

  -кредити за оборотни средства-брой  2 1 

3. обща сума на гаранционния ангажимент – лв.  98 233 68 493 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 291 466,40 136 908,10 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   0 

 
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА  

БАНКА АД: 

2009 2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.: 21 18 

  -одобрени искания за гаранционна подкрепа   14 14 

  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 7 4 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 14 13 

  -инвестиционни кредити-брой  7 8 

  -кредити за оборотни средства-брой  7 5 

3. обща сума на гаранционния ангажимент – лв.  466 583 582 940,90 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 1 658 712,39 1 412 824,88 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   54 542 

 
СИБАНК АД: 2009 2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.: 5 5 

  -одобрени искания за гаранционна подкрепа   4 5 

  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 1 0 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 4 5 

  -инвестиционни кредити-брой  2 2 

  -кредити за оборотни средства-брой  2 3 

3. обща сума на гаранционния ангажимент – лв.  155 000 219 500 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 310 000 443 583 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   64 737 
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ТОКУДА БАНК  АД: 2009 2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.: 2 4 

  -одобрени искания за гаранционна подкрепа   2 4 

  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 0 0 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 2 2 

  -инвестиционни кредити-брой  1 1 

  -кредити за оборотни средства-брой  1 1 

3. обща сума на гаранционния ангажимент – лв.  120 000 128 233 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 930 890,30 256 466,03 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   21 076 

 

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД: 2009 2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.: 10 7 

  -одобрени искания за гаранционна подкрепа   7 7 

  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 3 0 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 4 7 

  -инвестиционни кредити-брой  2 0 

  -кредити за оборотни средства-брой  2 7 

3. обща сума на гаранционния ангажимент – лв.  240 000 533 342 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 1 443 579,44 4 640 432,25 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   0 

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД: 2009  2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.: 1 8 

  -одобрени искания за гаранционна подкрепа   1 6 

  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 0 1 

 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 0 6 

  -инвестиционни кредити-брой  0 0 

  -кредити за оборотни средства-брой  1 6 

3. обща сума на гаранционния ангажимент – лв.  5 376 486 024 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 10 757,07 1 287 191 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   0 

 

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ  

БЪЛГАРИЯ  АД: 

2009 2010 

1.искания за  гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.: 8 5 

  -одобрени искания за гаранционна подкрепа   8 5 

  -неодобрени искания за гаранционна подкрепа 0 0 

2.издадени гаранции – брой,  в т.ч.: 5 5 

  -инвестиционни кредити-брой  3 0 

  -кредити за оборотни средства-брой  2 5 

3. обща сума на гаранционния ангажимент – лв.  225 295 313 184 

4. обща сума на кредитите-лв., в т.ч.: 501 181,91 670 849,69 

 - размер на просрочена главница към края на годината – лв.   0 

 

Разпределение на гаранциите за кредити на МСП по приоритетите на ОГФМСП: 

През 2010 г. Общинският гаранционен фонд подпомогна с предимство, при равни 

други условия: 

В зависимост от  категорията предприемачи: 

• жени-предприемачи: 10 броя, сума на гаранционния ангажимент – 599 922 лева, 

сума на кредита – 1 283 148  лева; 
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• лица с увреждания -  не са постъпвали молби за гаранционна подкрепа от тази 

група; 

• предприемачи до 30 години: 8 броя, сума на гаранционния ангажимент - 291 047 

лева, сума на кредита -  668 779,04 лева; 

• малки и средни фирми, нуждаещи се от инвестиционен и оборотен капитал:            

34 броя, сума на гаранционния ангажимент –2 311 946,90 лева, сума на кредита –  

9 360 173,32 лева. 

В зависимост от вида на проектите за финансиране: 

• МСП, бенефициенти по оперативните програми на Европейския съюз и други 

специализирани програми за финансиране на МСП от международни финансови 

институции: 3 броя, сума на гаранционния ангажимент – 147 791 лева, сума на 

кредита -  295 582 лева; 

• развитие на бизнес в крайните райони и селища на Столична община: 6 броя, сума 

на гаранционния ангажимент -  319 965,90 лева, сума на кредита 695 452,16лева; 

• малък фамилен бизнес: 18 броя, сума на гаранционния ангажимент -  1 199 261 

лева, сума на кредита - 2 951 353 лева; 

• транспорт и транспортни услуги за населението: през 2010 г. няма поети 

гаранционни ангажименти към тази група; 

• услуги, предоставяни от  лекари, зъболекари, рехабилитатори и психотерапевти: 2 

броя, сума на гаранционния ангажимент – 129 377 лева, сума на кредита  - 303 

153,65 лева; 

• услуги за свободното време, спорт, културни, младежки дейности: 2 броя, сума на 

гаранционния ангажимент 103 750 лева, сума на кредита 307 500  лева; 

• експортно-ориентирани производства: през 2010 г. няма поети гаранционни 

ангажименти към тази група; 

• производство на екологично чисти продукти, както и на машини и оборудване, 

допринасящи за опазването и подобряването на околната среда: 2 броя, сума на 

гаранционния ангажимент – 248 895,75 лева, сума на кредита  - 1 233 335 лева; 

• трансфер на ноу-хау и обучение на кадри: 4 броя, сума на гаранционния 

ангажимент – 159 116 лева, сума на кредита  - 388 233,20 лева; 

• други: 15 броя, сума на гаранционния ангажимент – 1 020 320 лева, сума на 

кредита  - 6 121 930 лева. 

2. Изпълнение на показателите за оценка дейността на Фонда  

Конкретните стойности на показателите за оценка на дейността на Фонда, 

определени в Програмата за 2010г. са както следва: 

2.1. Показатели за оценка на дейността по издаване на гаранции през 2010 г.: 

➢ Стойност  на  новоиздадените гаранции на Фонда. 

При планирана в Програмата стойност за поет гаранционен ангажимент за 

2010г. от 2 750 000 лева, през изтеклата година ОГФМСП е издал гаранции за МСП на 

стойност 3 202 916 лева. 

Изпълнението по този показател в годишен план е в размер на 116,47 %. 

➢ Стойност  на  действащите гаранции към всички банки.  

Към 31.12.2010г. стойността на действащите гаранции е 5 633 177  лева при 

планирани 6 000 000 лева и изпълнението по този показател е на 93,89 %. 

Причина за това е  прекратяването на гаранции поради изтичането на техния 

срок, както и на предсрочно погасяване на кредитите от МСП. Предсрочното 

погасяване на кредитите не зависи от Фонда и не може да бъде направена точна 

прогноза за стойностите на този показател.  

Размера на кредитите за МСП през 2009г. и 2010г., по които ОГФМСП е поел 

гаранционен ангажимент се вижда от следната графика: 
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Размер на гаранциите и кредитите в лева, 

по които ОГФМСП е поел гаранционен ангажимент 

10 051 633 лв

11 312 101 лв

2 563 166 лв
3 202 916 лв

0 лв

2 000 000 лв

4 000 000 лв

6 000 000 лв

8 000 000 лв

10 000 000 лв

12 000 000 лв

14 000 000 лв

Кредити Гаранции
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Размера на кредитите за МСП през 2010г. с гаранционен ангажимент от страна 

на Фонда отбелязва ръст спрямо кредитите от 2009г. в размер на 113 %.   

Стойността на поетия гаранционен ангажимент на Фонда по кредити на МСП 

през 2010г. има ръст спрямо 2009г. в размер на 125 %. 

2.2. Показател за оценка на консултантската дейност през 2010 г. 

При заложени по Програмата 10 консултации средно-месечно, през 2010 г. 

Фондът е провел 204 консултации на МСП.  

Изпълнението по този показател в годишен план е в размер на 170 %.  

2.3. Показател за оценка на кредитния риск през 2010 г.: 

За 2010г. е определен максимален размер на средства за покриване на кредитен 

риск до 600 000 лева. Общият размер на просрочените главници по кредити от всички 

банки е    834 350 лева. През 2010г. няма предявени гаранции вследствие на лоши 

кредити.  

2.4. Показател за оценка на доходността  през 2010 г.: 

За 2010г. доходите от лихви са в размер общо на 1 187 636 лева при планирани            

624 000 лева и са реализирани в повече 563 636 лева. Изпълнението по този показател в 

годишен план е в размер на 190 %.  

ІІ. Организационна дейност на ОГФМСП през 2010г. 
През 2010г. бяха проведени 30 съвещания на Съвета за управление на  

ОГФМСП. 

1. Правно-организационни въпроси 

1.1. Допълнения и изменения на Правилника.  

През 2010г. са направени следните допълнения и изменения в Правилника: 

• Допълнения във връзка с изпълнението на препоръките на Сметната палата по 

нейни одитни доклади № №0400000308 за одит на финансовото управление на 

бюджета на СО за периода 01.01.2007г.-31.12.2007г. и № 0700000709 за одит на 

дейността на Фонда за периода 01.01.2007г.-30.06.2009г. 

•  Промени с оглед подобряването на организацията на дейността на Фонда; 

Допълненията и промените в Правилника са в следните основни направления: 

1.1.1. Допълнения по отношение на организационната структура и 

управлението на Фонда. 

Изпълнени са разпоредбите на препоръка 4 от Доклад на Сметната Палата за 

Резултатите от Проверката за Изпълнението на Препоръките по Одитен Доклад № 
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0400000308 за извършения Одит на финансовото управление на бюджета на столична 

община за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г., която гласи: 

 „...Да се инициира пред СОС изменение на Правилника на организация на 

дейността на ОГФМСП, с което да се определят структурата, начинът на 

управление и отговорностите на ръководството на фонда в съответствие с 

предоставения му статут..” 

В Правилника са допълнени необходимите текстове, утвърдени по съответния 

ред – (В раздел III. Статут и структура на ОГФМСП. Органи, начин на управление и 

отговорности.). 

1.1.2. Допълнения по отношение синхронизиране на Правилника на Фонда с 

разпоредбите на Закона за Предотвратяване и Разкриване на Конфликт на 

Интереси (ЗПРКИ). 

 Изпълнени са разпоредбите на препоръки 1 и 2 от Одитен доклад 0700000709 на 

СП за извършения Одит на Дейността на ОГФМСП за периода от 01.01.2007г. до 

30.06.2009г., приет с Решение № 145/10.06.2010г. на Сметната палата, според които: 

Препоръка 1 „...Да създаде организация за декларирането на несъвместимост и 

частни интереси на определените по смисъла на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси лица, заемащи публични длъжности...” 

 Препоръка 2 „...Да инициира, а СОС да създаде организация за допълване на 

определенията в Правилника за организацията и дейността на Фонда, дадени в 

частта  „Конфликт на интереси”, с цел синхронизирането им с определенията за 

възникването на конфликт на интереси от ЗПРКИ...” 

В Правилника са допълнени необходимите текстове, утвърдени по съответния 

ред – (в раздел VI. Конфликт на интереси) 

1.1.3..Променен е текста по отношение на предоставяне заемообразно на 

средства от Фонда на СО (чл.5, т.4); 

1.1.4. Променено е наименованието на регистъра на гаранциите на Фонда (чл.26, 

/1/ т.1); 

1.2. Възстановяване на извънбюджетната сметка на ОГФМСП 

С протокол 195/29.09.2010г. от СУОГФ бе взето решение за отправяне на искане 

пред Министерството на Финансите, Фонда да бъде включен в списъка на 

извънбюджетните сметки в проектозакона за Бюджета на РБ за 2011г. От страна на 

Фонда с писмо до Председателя на СОС е направено предложение за отправяне на 

съответното искане от СО до Министерството на Финансите.      

2. Вътрешнонормативни документи 

2.1. С цел допълване на процедурите по предварителния контрол върху процеса на 

инвентаризацията, се извърши допълнение във Вътрешни правила за 

финансово управление и контрол на ОГФМСП – Решение на СУ по Протокол. 

№ 202/24.11.2010г.  

2.2. С протокол №179 от 09/03/2010г., СУ прие нови Правила за възнагражденията 

във Фонда с което се отмениха изцяло приетите и действащи от 2004 година.  

3. Банки-партньори.  

След промените във Вътрешните правила за поемане на гаранционни 

ангажименти към МСП през месец ноември 2009г., през 2010г Фондът подписа  Анекси 

към  Рамковия договор със следните  банки-партньори: Централна Кооперативна Банка 

АД, Юробанк И Еф Джи България АД и Банка ДСК ЕАД 

В изпълнение на приетата програма за 2010 г. беше подписан нов Рамков 

договор между ОГФМСП и Банка Пиреос България АД. 
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III. Консултантска и аналитична дейност на ОГФМСП 
1. Консултантска дейност. 

През 2010 г. Фондът проведе 204 консултации на МСП при заложен брой от 120 

в Годишната програма за 2010г., както следва:Първо тримесечие – 52 бр.,Второ 

тримесечие – 44 бр.,Трето тримесечие – 37 бр.,Четвърто тримесечие – 71 бр. 

В структурно отношение, най-често срещаните области за консултации бяха, както 

следва: 

• относно дейността на Фонда – 64 бр. 

• относно възможностите за издаване на гаранции при кандидатстване за  банков 

кредит  - 27 бр. 

• относно възможностите за финансиране на МСП чрез оперативните програми на 

ЕС – 39 бр. 

• относно мениджърски проблеми – 1 бр.. 

• относно правни проблеми – 73 бр.  

IV. Позициониране на ОГФМСП  в публичното пространство: 
1. Информационна и рекламна дейност. 

Интернет страницата на ОГФМСП продължи да се обновява редовно. Публикувана 

е информация за възможностите за финансиране на МСП през 2010г., като са 

представени Оперативни и Кредитни Програми, финансирани от ЕС за финансиране на 

МСП, както и Кредитни програми подпомагащи МСП на банки-партньори на Фонда. 

Беше създадена нова рубрика медиите за нас, в която има публикувани информации и 

статии за фонда от различни медии в публичното пространство. Освен това,  ОГФМСП 

рекламира дейността си чрез Софийски вестник, електронните медии на Софийска 

търговско-промишлена камара и рекламни брошури. 

2.  Сътрудничество с организации за подпомагане на МСП. 

През 2010 г. бяха проведени срещи и подписани споразумения с организации 

работещи за подпомагане на малкия и среден бизнес на територията на гр. София, както 

следва: 

2.1. През месец април  ОГФМСП  и Институтът за европейски ценности 

постигнаха споразумение за партньорство във връзка с подготовката и реализирането 

на проект „ Голямата община и малкият бизнес – европейски практики за партньорство 

и развитие на местната общност” в рамките на “Програма Европа – Граждански 

Проекти и Европейски Практики, СОС, 2010г”. В рамките на Проекта бяха проведени 

редица семинари и разпространени рекламни материали сред фирми-партньори на 

ОГФМСП, представители на бизнеса и медии. 

2.2. През 2010г. ОГФМСП, Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) и Фонд 

Енергийна ефективност (ФЕЕ) приеха единна програма “За висока енергийна 

ефективност на територията на Столична община”. Тази програма има за цел да 

подкрепи изпълнението на дейности и мерки за повишаване на енергийната 

ефективност в сгради общинска собственост, както и в сгради и промишлени системи 

на МСП на територията на СО. По повод официалното стартиране на програмата бе 

проведен работен семинар с участието на представители на Камарата на Строителите в 

България (КСБ), СО, АЕЕ, ФЕЕ, представители на МСП и бизнеса, банки-партньори на 

ОГФМСП, медии.  

V. Участие в семинари и конференции по проблемите и начините 

за подпомагане на малкия и среден бизнес на територията на 

Столична община 

1. ОГФМСП участва в семинар на тема „Формиране и управление на 

стратегически партньорства от българските МСП”, организиран от Института за 

предприемачество при УНСС.  
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2. ОГФМСП участва в семинар посветен на подпомагането на МСП от 

Гаранционни Фондове и Финансови Институции и международната практиката при 

усвояване на средства от Европейските фондове насочени към стимулиране на МСП. 

Семинара беше организиран от Фондация Европейска Интеграция и Регионална 

Конкурентоспособност (EIRC Foundation), ОГФМСП, ВУЗФ и в сътрудничество с 

Фондация GIS Трансфер Център, EUE (Experts de l'Union Europeenne), Гаранционен 

фонд за МСП община Пловдив.  

3. В качеството си на партньор, Фондът участва във финалният етап от първата 

фаза на конкурса „Idea Challenge”, организизан от клуба на студентите предприемачи 

“Start It Smart”, към СУ „Св. Климент Охридски”.  

4. ОГФМСП взе участие в VІІ Международен научно-технически конгрес 

„Машини, технологии, материали 2010”, и Изложение МАШТЕХ-2010. В зала Родопи 

се проведе семинар на тема  „Насърчаване на бизнеса за конкурентно развитие”, където 

ОГФМСП направи презентация на дейност си, като добра практика подпомагаща 

конкурентното развите на  МСП  на територията на гр. София . 

5. Фондът взе участие в семинар на тема „Текущи Европейски Програми за 

Подпомагане на Българския Бизнес” организиран от Център по Маркетинг и 

Мениджмънт на ТУ – София (ЦММ) и INTRAC Ltd.  

6. ОГФМСП участва в Международна конференция: „Европейското 

предприемачество като двигател за следкризисно развитие – предизвикателства и 

възможности”, организирана от Българската асоциация за развитие на мениджмънта и 

предприемачеството (БАМДЕ) и Европейският съвет за малък бизнес и 

предприемачество (ECSB).  

7. Представители на Фонда  участваха в семинар на тема „Финансови инструменти 

за подпомагане на малкия бизнес” по проекта "Голямата община и малкият бизнес - 

европейски практики за партньорство и развитие на местната общност" в рамките на 

“Програма Европа – граждански проекти и европейски практики, СОС, 2010г”;  

8. ОГФМСП взе участие в семинар на тема: "Възможности за повишаване 

енергийната ефективност на предприятията с помощта на безвъзмездно финансиране".  

9.  ОГФМСП участва в Европейския ден на предприемача под мотото "Иновациите 

- среща на наука и бизнес в столичния град".  

10. ОГФМСП взе участие на Втория международен форум на женското 

предприемачество в България.  

11. В сградата на Столична община се проведе работен семинар, чрез който се обяви 

началото на програмата „За висока енергийна ефективност на територията на  Столична 

Община”. Форумът е организиран съвместно от инициаторите на програмата: 

Общински гаранционен фонд за Малки и Средни предприятия (ОГФМСП), 

Изпълнителна агенция по енергийна ефективност (АЕЕ) и Фонд „Енергийна 

ефективност” (ФЕЕ) с подкрепата на Столична община (СО).  

VI. Изпълнение на бюджета на ОГФМСП за 2010г.  
Финансово състояние 

Получените приходи от управление на свободните парични средства са в размер 

на 1187636 лв., което представлява изпълнение от 190% спрямо приетия план. 

Изпълнението на приходите от приватизация е 205%.   

 След приспадане на разходите за дейността е реализиран положителен финансов 

резултат от 830 867 лв. за годината. Няма активирани гаранции от банките-партньори 

вследствие на лоши кредити, гарантирани от ОГФМСП. 

 През 2010г. от страна на Фонда бяха отпуснати заеми на Столична община, 

както следва: 



 9 

• Краткосрочен безлихвен заем  от 5 250 000 лева за плащания по бюджета 

на СО със срок  за връщане шест месеца .До настоящия момент заема не е 

възстановен на фонда и е в просрочие към 31 декември 2010г;  

• Краткосрочен безлихвен заем в размер на  8 000 000 лева, за плащания от 

бюджета за срок от 10 дни, считано от датата на първо усвояване на 

средствата от кредита, съгласно договорени между СО и  ЕБВР условия. 

 Към настоящия момент от Столична община не са възстановени  и вноски по    

безлихвен  заем отпуснат от Фонда на СО през   2009г. (Главница в размер на 2 000 000 

лева с краен срок за издължаване декември 2011г.) Просрочената част на  вземането  е в 

размер на 999600 лева.Общият размер на задължението по безлихвените заеми 

предоставени на СО  от  ОГФМСП е  15 250 000 лева. Сумата на просрочието  към 31. 

12.  2010 г.  възлиза на сума от 6249600 лева.  

Наличните  средства в банки на Фонда към 31.12.2010 г  са   9917765 лв. 

Изпълнението на бюджета на ОГФМСП за 2010г. със стойностите по отделните  

показатели е представено в табличен вид:  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

БЮДЖЕТ         

 

2010г. 

ОТЧЕТ          

 

2010г. 

 Приходи   

1 Наличност на 01.01.2010 21308436 21308436 

2 Приходи съгласно чл.10 ал. 1 т. 2 от ЗПСК за 2010г. 500000 1028462 

3 Лихви 624000 1187636 

4 Предоставен заем на СО -5250000 -13250000 

5 Възстановен заем  от СО 6250000                         0 

  Други неданъчни приходи   827 

  Всичко приходи 23432436 10275361 

 Разходи   

1 

Разходи за покриване на годишната програма по 

кредитирането и консултиране на фирмите 485000 356883 

  в т. ч .възнаграждение на заетите в ОГФМСП 336000 297960 

            социално и здравно осигуряване 35000 18258 

            канцеларски и стопански разходи 15000 2840 

            външни услуги 85000 37060 

            други разходи 14000 765 

2 

Разходи за покриване на годишната програма на Центъра за 

анализи и прогнози на осн.решение на СОС 100000 0 

3 Капиталови разходи 10000 713 

  

в т.ч.  разходи за придобиване на ДМА /PC и 

софтуер,оборудване,надпис на сграда/ 10000 713 

4 Лихви по РЕПО за  ДЦК 0   

5 Кредитен риск 600000   

  Остатък на 31.12.2010 22237436 9917765 

 

 

 

19.01.2011 г.        Гл. Счетоводител:    Управител: 

 (Л. Костова)     (д-р К. Григоров) 


