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Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия
1000 София ул. „11 Август" № 4 ет. 2 тел. 9809938 и 9377484
E-mail:
safe,cam

Проект
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Настоящият годишен отчет представя информация и анализ на
изпълнението на задачите на ОГФМСП, заложени в програмата за 2020 година,
както и друга съществена информация относно финансовото състояние и
резултатите от дейността на Фонда. Отчетът обхваща едногодишния период от
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Дейността на ОГФМСП през 2020 г. е обусловена от разрастналата се
пандемия COVID 19 и предизвикателствата на създалата се извънредна ситуация
за бизнеса и бизнес кредитирането в страната.
I. Дейност по кредитирането

1. Гаранции
Данните за издадените гаранции от ОГФМСП по кредити за МСП за 2019 г. и
2020 г. по банки са както следва:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД;
1.искания за гаранционна подкрепа - Брой, в т.ч.:
-одобрени искания за гаранционна подкрепа
-неодобрени искания за гаранционна подкрепа
-одобрени гаранции в процедура на издаване
2,издадени гаранции - брой, в т.ч.:
-инвестиционни кредити-брой
-кредити за оборотни средства-брой
- кредити с лимит за издаване на банкови гаранции
3. издадени гаранции - лв.
4. сума на кредитите по издадените през годината
гаранции - лв.
5. общ редуциран гаранционен ангажимент в края на
годината - лв.
6. остатък по кредитите с валидни гаранции към края на
год. - лв., в т.ч:
- просрочена главница към края на годината в % към
редовна (остатъчна главница) по гарантираните от
ОГФМСП кредити

2019 г.

2020 г.
3
3
0
0
3
0

4
4
0
0
4
0
3
1
450 000
2 603 780

3
350 000
2 017 032

464 441

452 319

2 772 596

2 735 980

24,79%

24,91%
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БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД:
Ъискания за гаранционна подкрепа - Брой, в т.ч.:
-одобрени искания за гаранционна подкрепа
-неодобрени искания за гаранционна подкрепа
-одобрени гаранции в процедура на издаване
2.издадени гаранции - брой, в т.ч.:
-инвестиционни кредити-брой
-кредити за оборотни средства-брой
- кредити с лимит за издаване на банкови гаранции
включително гаранции по Програма ГИП
3. издадени гаранции - лв.
4. сума на кредитите по издадените през годината
гаранции - лв.
5. общ редуциран гаранционен ангажимент в края на
годината - лв.
6. остатък по кредитите с валидни гаранции към края на
год. - лв., в т.ч:
- просрочена главница към края на годината в % към
редовна (остатъчна главница) по гарантираните от
ОГФМСП кредити

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД;
1.искания за гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.:
-одобрени искания за гаранционна подкрепа
-неодобрени искания за гаранционна подкрепа
-одобрени гаранции в процедура на издаване
2.издадени гаранции - брой, в т.ч.:
-инвестиционни кредити-брой

-кредити за оборотни средства-брой
- кредити с лимит за издаване на банкови гаранции
3. издадени гаранции - лв.
4. сума на кредитите по издадените през годината
гаранции - лв.
5. общ редуциран гаранционен ангажимент в края на
годината - лв.
6. остатък по кредитите с валидни гаранции към края на
год. - лв., в т.ч:
- просрочена главница към края на годината в % към
редовна (остатъчна главница) по гарантираните от
ОГФМСП кредити

2019 г.
12
10
2
2
8
2
4
2
1
491 687
1 783 375

2020 г.
17
17
0
4
13
2
10
1
5
376 765
931625

477 376

517 012

1413 275

1330 000

3,53%

22,01%

2019 г.
14
14
0
2
12

2020 г.
6
6
0
2
4

9

3

2
1
1054 895
2 733 717

1
0
337 652
805 308

2 404 526

2 274 656

4169 740

5 871997

0,16%

0,26%
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ТЪРГОВСКА БАНКА ДАД
1.искания за гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.:
-одобрени искания за гаранционна подкрепа
-неодобрени искания за гаранционна подкрепа
-одобрени гаранции в процедура на издаване
2.издадени гаранции - брой, в т.ч.:
-инвестиционни кредити-брой
-кредити за оборотни средства-брой
3. издадени гаранции - лв.
4. сума на кредитите по издадените през годината
гаранции - лв.
5. общ редуциран гаранционен ангажимент в края на
годината - лв.
6. остатък по кредитите с валидни гаранции към края на
год. - лв., в т.ч:
- просрочена главница към края на годината в % към
редовна (остатъчна главница) по гарантираните от
ОГФМСП кредити

2019 г.
4
4
0
0
4
0
4
400 000
927 600

2020 г.
1
1
0
0
1
0
1
100 000
208 000

96 277

93 894

217 200

195 300

0%

0%

През 2020 г. Фондът е разгледал общо 28 искания за гаранции и е
подкрепил 21 проекта на МСП чрез издаване на гаранции на обща стойност
1164 417 лева по кредити в размер на 3 962 765 лева. Издадените през 2020 г.
гаранции на Фонда са по кредити, както следва: 5 за инвестиционни проекти,
15 кредити за оборотни средства и 1 кредит с лимит за издаване на банкови
гаранции.
Общият размер на издадените действащи гаранции на Фонда към
31.12.2020 г. е 4 850 608 лева.
Разпределение на гаранциите за кредити на МСП по приоритетите на
ОГФМСП;

През 2020 г. Общинският гаранционен Фонд подпомогна с предимство, при
равни други условия:
В зависимост от категорията предприемачи:
• жени-предприемачи: 5 бр., сума на гаранционния ангажимент - 369 959
лева, сума на кредита -918 014 лева;
• млади предприемачи до 35 години -1 бр., сума на гаранционния ангажимент 21 765 лева, сума на кредита - 43 520 лева;
• малки и средни фирми, нуждаещи се от инвестиционен и оборотен капитал:
14 бр., сума на гаранционния ангажимент - 772 000 лева, сума на кредита 3 001220 лева.
В зависимост от вида на проектите за финансиране:
• иновационни проекти: 1 бр., сума на гаранционния ангажимент - 6 765 лева,
сума на кредита - 43 530 лева
• проект по „Гаранционен инструмент за подкрепа" на малкия и среден бизнес в
столицата (Програма ГИП): 5 бр., сума на гаранционния ангажимент - 75 000
лева, сума на кредита - 626 000 лева;
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• експортно-ориентирани производства: 1 бр., сума на гаранционния
ангажимент - 100 000 лева, сума на кредита 209 000 лева;
• други: 17 бр., сума на гаранционния ангажимент - 1024 949 лева, сума на
кредита - 3 675 027 лева;
• развитие на бизнес в крайните райони и населени места на Столична община 1 бр., сума на гаранционния ангажимент - 17 703 лева, сума на кредита - 18 103
евро (35 406,39 лева);
II. Изпълнение на показателите за оценка дейността на Фонда

Конкретните стойности на показателите за оценка на дейността на Фонда,
определени в Програмата за 2020 г. са както следва:

2.1. Показател за оценка на дейността по разглеждане и одобряване на
гаранционен ангажимент на ОГФМСП през 2020г:
При планирана в Програмата стойност за разглеждане и одобрение на
гаранции през 2020 г. от 1 200 000 лева, ОГФМСП е разгледал и одобрил гаранции
за МСП на стойност 1 834 417 лева.
Изпълнението по този показател в годишен план е в размер на 152,86%
2.2. Показател за оценка на консултантската дейност:
През 2020 г. ОГФМСП, в условията на ограничителните мерки във връзка с
овладяването на пандемията Covid-19, продължи работата по консултиране на
малкия и среден бизнес от Столична община. В тази ситуация при ограничени
контакти с предприемачите, за изтеклата 2020 г. при планирани общо 180 броя
консултации са извършени 70 консултации за МСП.

Показател за оценка на кредитния риск през 2020 г.:
За 2020 г. е определен максимален размер на средства за покриване на
кредитен риск до 350 000 лева.
През 2020 г. е постъпило официално уведомление от „Банка ДСК" ЕАД (ДСК)
във връзка с приключване на процедура по събиране на вземането на банката по
принудителен ред по гарантиран от ОГФМСП кредит:
В изпълнение на решение на СУОГФ по прокотол № РД-02-79 от 18.12.2020
г. е извършено плащане в размер на 5 661,64 (пет хиляди шестстотин шестдесет и
един и 64 ст.) лева по гаранция №108 по Протокол №84 от 22.06.2006 г. на СУОГФ
по кредит отпуснат от „Банка ДСК" ЕАД на „Булемтекс" ООД с договор за кредит от
17.04.2006 г.
В съответствие с чл. 3.8. от рамковия договор между ОГФМСП и „Банка ДСК"
ЕАД, в случай, че след превеждане на тази сума, част или цялото вземане на
банката по договора за кредит бъде удовлетворено доброволно или
принудително от кредитополучателя и съдлъжниците по кредита, „Банка ДСК"
ЕАД ще разпределя пропорционално на процента на покритие на кредитния риск
поет от Фонда при издаването на гаранцията - 10,2258376239% от получените
суми до погасяване на изплатената сума по гаранцията по сметката на ОГФМСП в
Общинска Банка АД - BG45 SOMB 9130 3112 1038 00.
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Към 31.12.2020 г. гаранциите на ОГФМСП по кредити в процедура на
принудително събиране на вземанията на банките са общо 4 броя.
III. Финансов инструмент „Гаранционен инструмент за подкрепа на
малкия и среден бизнес в столицата".
През 2020 г. ОГФМСП стартира нов финансов инструмент „Гаранционен
инструмент за подкрепа на малкия и среден бизнес в столицата"
Във връзка с ограничаване на негативните икономически последици от
въведеното извънредно положение по повод разрастващата се пандемия от
COVID-19, в изпълнение на Решение № 134 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. на
Столичния общински съвет (СОС), ОГФМСП стартира нов „Гаранционен
инструмент за подкрепа" на малкия и среден бизнес в столицата (ГИП).
По този инструмент ОГФМСП поема гаранционен ангажимент по кредити,
отпуснати от банки-партньори на Фонда на самостоятелно заети лица, микро,
малки и средни предприятияна територията на Столична община, чиято дейност
е засегната от кризисната обстановка и които изпитват недостиг на оборотни
средства- ЗАСЕГНАТИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ(ЗМСП).
С гаранциите по ГИП Фондът покрива част от кредитния риск, като
обезпечава до 50 на сто от главницата на всеки кредит, отпуснат на ЗМСП от
банките партньори на Фонда.
Максималният размер на гаранциите е 15 000 лева независимо от размера на
кредита. Сумата по всяка гаранция, издадена от ОГФМСП автоматично се редуцира
(намалява) пропорционално на погашенията по главницата по кредита,
включително и в резултат на предприети действия на банката за събиране на
вземането по принудителен ред.
Максималната сума, в рамките на която Фондът издава гаранции по този
финансов инструмент е 1000 000 лева.
Гаранцията на ОГФМСП представлява допълващо обезпечение на приети от
банката обезпечения по кредита, отпуснат на ЗМСП въз основа на представения
бизнес проект.
ЗМСП могат да се възползват от гаранционната схема от датата на нейното
утвърждаване от СОС до 30 дни след отмяната или изтичането на срока на
въведеното извънредно положение.
ОГФМСП е отправил предложения към всички банки-партньори за
подписване на споразумения по ГИП. През 2020 г. такива споразумения са
подписани с „Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ АД) и „Общинска
банка" АД. през 2020 г. по Споразумението по „Гаранционен инструмент за
подкрепа" между ОГФМСП и „Българо-американска кредитна банка" АД от
05.05.2020 г. са одобрени и издадени 5 гаранции по кредити на БАКБ АД на обща
стойност 75 000 лева по кредити в общ размер на 626 000 лева.
IV. Позициониране на ОГФМСП в публичното пространство.

През 2020 г. ОГФМСП организира и участва в редица събития, инициативи и
авторитетни форуми, посветени на подпомагането на предприемачеството.
• Участие в „Knowledge City 2020 - Градове на бъдещето", организирана от
Инвестор медия груп в партньорство със Столична община.
5

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 456 по Протокол № 36/22.07.2021Г.
л.6 от вс.л.7

•

•

•

•

•

УНСС и Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия
обсъдиха на среща възможностите за сътрудничество между двете
институции в три основни направления: осигуряване на стажове за
студенти от УНСС, достъп до акселератор за финансиране на иновативни и
стартиращи компании и инициативи за насърчаване на студентското
предприемачество чрез менторски програми, семинари и конкурси.
Подписа се официално споразумение между УНСС и ОГФМСП в тези
области.
ОГФМСП в партньорство с Фондация „Промяната", ING Bank, клон България,
Бизнес Институт ООД и Forbes България получи одобрение за съвместен
проект от Европейската комисия по процедура за кандидатстване
VP/2019/015: „Actions to boost the development of finance markets for social
enterprises". Комисията е оценила изключително високо подаденото
проектно предложение с наименование: „Overcoming the „Valley of Death":
An outline of a new financial instrument for early-growth social entrepreneurs in
Bulgaria", в силна конкуренция от цяла Европа. Проектът ще даде
възможност на ОГФМСП да проучи и подготви създаването на нов
финансов инструмент, насочен към социални предприемачи в процес на
начално разрастване (early growth/expansion stage).
ОГФМСП взе участие в Общо събрание на Съвета по инвестиции към БТПП,
17 декември 2020 г.
Уебсайтът на ОГФМСП https://ogf-sofia.com продължава да бъде основен
способ за информация относно дейностите на Фонда и текущите
инициативи предприемани от организацията.
Страницата на ОГФМСП в социалната мрежа Facebook популяризира
дейността на фонда и намира все повече потребители.
V. Финансово състояние и изпълнение на бюджета на ОГФМСП за 2020 г.

1. Приходи
Собствени приходи
По утвърдения годишен бюджет на ОГФМСП са разчетени приходи в размер
на 16 000 лева, включващи приходи от управление на паричните средства на
Фонда - 15 000 лева и приходи от комисионни възнаграждения по издадени
гаранции -1 000 лева.
Приходите, за отчетния период са:
- Приходи от лихви по депозити - 15 903 лева;
- Други неданъчни приходи
- 1 896 лева от такси по гаранции.
Този бюджетен приход е от постъпления на такси по поет гаранционен
ангажимент съгласно Вътрешните правила за поемане на гаранционни
ангажименти към МСП.
Отчетеният размер на приходите на ОГФМСП към 31.12.2020 г. възлиза на
17 799 лева, което е с 1 799 лева в повече от планираното.
Общото изпълнение на собствените приходи за годината е 111.24 %.

Приходи от трансфери
По Програмата и бюджета на Фонда за 2020 година са планирани приходи в
размер на 900 000 лева от трансфери на СОАПИ на основание на
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приватизационната програма на Столична община. През отчетния период такива
приходи не са постъпили..
Предоставеният безлихвен заем на Столична община в размер на
13 500 000 лева не е възстановен към 31.12.2020 г.
Наличностите от средства на ОГФМСП към 31 декември 2020 г. по депозити
в банките са в размер на 4 349 283 лева.

2. Разходи
При планиран бюджет за текущи разходи за годината в размер на 751 700
лева, без разходите по кредитния риск, изпълнението към 31 декември 2020 г. е в
размерна 511449лева.
По видове изпълнението на планираните разходи за издръжка е както
следва:
- Разходи за възнаграждения -при планирани 518 700 лева, са
изразходвани 433 070 лева;
- Разходи за осигуровки - при планирани 37 800 лева, са изразходвани
33 611 лева;
- Разходи за външни услуги - при планирани 76 200 лева, са изразходвани
40 431 лева;
- Разходи за субсидии по проекти, приети с решения на СОС - при
планирани 100 000 лева, не са изразходвани, поради невъзможност да стартира
финансов проект заради епидемологичната обстановка в страната;
Разходи за канцеларски, стопански, представителни и други разходи при планирани 19 000 лева изразходвани 4 337 лева;
За 2020 г. фондът има планирани 3 000 лева за капиталови разходи, от
които са извършени 1 249 лева.
Спрямо годишния размер на бюджета на Фонда, изпълнението на
разходите за издръжка и заплати е 67,08 %.
Разходи по кредитен риск
Планираните суми по бюджета за разходи по кредитния риск за 2020
година са на стойност 350 000 лева. През 2020 г. е платена предявена гаранция в
размер на 5 662 лева. Получени са приходи от погашения по активирана гаранция
от предходен период в размер на 593 лева.
Фондът няма просрочени задължения.

