ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Настоящият годишен отчет представя информация и анализ на
изпълнението на задачите на ОГФМСП, заложени в програмата за 2021 година,
както и друга съществена информация относно финансовото състояние и
резултатите от дейността на Фонда. Отчетът обхваща едногодишния период от
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
И през 2021 г. ОГФМСП развива своята дейност в условията на пандемията
COVID 19, което обуславя затруднения за бизнеса и бизнес кредитирането в
страната.
I. Дейност по кредитирайето

1. Гаранции

Данните за издадените гаранции от ОГФМСП по кредити за МСП за 2020 г. и
2021 г. по банки са както следва:
БАНКА ДСК ЕАД:
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

2020 г.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2021 г.

2
2
0
1
1
1
0
0
97 791
195 583

158854

132 658

435 991

321819

22,01%

0%
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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 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

3
3
0
0
3
0
3
350 000
2 017 032

2021 Г.
3
3
0
0
3
0
3
300 000
1553 749

452 319

424 638

2 735 980

2 635 598

24,91%

25,86%

2020 г.

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД;______________ 2020 г.
17’
1.искания за гаранционна подкрепа - Брой, в т.ч.:
17
-одобрени искания за гаранционна подкрепа_________________
0
-неодобрени искания за гаранционна подкрепа
4
-одобрени гаранции в процедура на издаване_________________
2.издадени гаранции - брой, в т.ч.:
13
-инвестиционни кредити-брой
2
-кредити за оборотни средства-брой
10
- кредити с лимит за издаване на банкови гаранции__________
1
3. издадени гаранции - лв.
376 765
4. сума на кредитите по издадените през годината
931625
гаранции - лв. ________________________ _____________
5. общ редуциран гаранционен ангажимент в края на
517 012
годината - лв.________________ ,________ ,_____________ __________________
6. остатък по кредитите с валидни гаранции към края на 1330 000
год. - лв., в т.ч:____________________________________
_______________
- просрочена главница към края на годината в % към
22,01%
редовна (остатъчна главница) по гарантираните от
ОГФМСП кредити________________

2021 г.
11
10
1
0
10
4
5
1

646 875
3 476 756
856 209

5 251609
0,00 %
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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

ТЪРГОВСКА БАНКА ДАЛ________________________ __________________
1.искания за гаранционна подкрепа - брой, в т.ч.:_____________
-одобрени искания за гаранционна подкрепа____________ ■____
-неодобрени искания за гаранционна подкрепг______________
-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._________________________________ г________
4. сума на кредитите по издадените през годлгата
гаранции - лв._________
’_______________________
______
5. общ редуциран гаранционен ангажимен " б крал на
годината - лв.________________________________ _
6. остатък по кредитите с валидни гаранции къ л края на
год, - лв., в т.ч:______________ _ ________________________
___________
- просрочена главница към края на годината в % към
редовна (остатъчна главница) по гарантир зните от
ОГФМСП кредити__________________________ __________

6
6
0
2
4
3
1
0
337 652
805 308

2021 г.
4
4
0
0
5
4
1
0
491 715
1293 4311

2 274 656

1924 806

5 871997

5 251609

0,26%

0,26%

2020 г.

2020 г.
1
1
0
0
1
0
1
100 000
208 000

2021 г.
1
____________ 1_
____________ 0_
0
1
0
1
95 400
190 800

93 894

87 400

195 300

174 800

0%

0,06%

През 2021 г. Фондът е разгледал общо 21 искания за гаранции и е
подкрепил 20 проекта на МСП чрез издаване на гаранции на обща стойност
1 436 381 лева по кредити в размер на 6 518 513 лена. Издадените през 2021 г.
гаранции на Фонда са по кредити, както следва: 9 за инвестиционни проекти,
10 кредити за оборотни средства и 1 кредит с лим.и т за издаване на банкови
гаранции.
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Общият размер на издадените действащи гаранции на Фонда към
31.12.2021 г. е 4 389 819 лева.

Разпределение на гаранциите за кредити на МСП по приоритетите на
ОГФМСП;
През 2021 г. в зависимост от категорията предприемачи ОГФМСП
подпомогна с предимство, при равни други условия:
• жени-предприемачи: 4 бр., сума на гаранционния ангажимент - 276 715 лева,
сума на кредита-1353 431 лева;
• малки и средни фирми, нуждаещи се от инвестиционен и оборотен капитал:
16 бр., сума на гаранционния ангажимент - 1 159 666 лева, сума на кредита 5 165 082 лева.

II. Изпълнение на показателите за оценка дейността на Фонда

Конкретните стойности на показателите за оценка на дейността на Фонда,
определени в Програмата за 2021 г. са както следва:
2.1. Показател за оценка на дейноатта па разележ^ане и одобряване на
гаранционен ангажимент на ОГФМСП праг 2021г:

При планирана в Програмата стойност за разглеждане и одобрение на
гаранции през 2021 г. от 1 200 000 лева, ОГФМСП е разгледал и одобрил гаранции
за МСП на стойност 1 515 881 лева.
Изпълнението по този показател в годишен план е в размер на 126,32%
2.2.

Показател за оценка на консултантската деиноепи

През 2021 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, за изтеклата 2021 г.
при планирани общо 180 броя консултации са извършени 196 консултации за
МСП.
'
Изпълнението по този показател в годишен план е в размер на 108,89 %
Показател за оценка на кредитния риак прег2021 гг

За 2021 г. е определен максимален размер на средства за покриване на
кредитен риск до 350 000 лева.

В съответствие с Решение на СУОГФ по Протокол № РД-02-83 от 11.03.2021
г., от ОГФМСП на „Българо-американска кредитна банка" АД (БАКБ АД) е
изплатена сумата от 49 916,76 лева по Гаранция № 630 по Протокол
№20/24.07.2018 г. по гарантирания с тази гаранция кредит, отпуснат от БАКБ АД
на „Кера Принт София" ЕООД.
В съответствие с Решение на СУОГФ по Протокол № РД-02-83 от 11.03.2021
г., от ОГФМСП на „Банка ДСК" ЕАД (ДСК ЕАД) е изплатена сумата от 55 847, 92 лева
по Гаранция № 642 по Протокол № 29 от 13.11.2018 г. по гарантирания с тази
гаранция кредит, отпуснат от ДСК ЕАД на „Ефектус Ай Ти" ЕООД.
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В съответствие с Решение на СУОГФ по Протокол РД-02-95 от 06.12.2021 г.,
от ОГФМСП на „Инвестбанк" АД (ДСК ЕАД) е изплатена сумата от 89 108,98. лева по
Гаранция № 505 по Протокол № 102 от 25.06.2014г. на СУОГФ по кредит, отпуснат
от банката на „Биоово" ЕООД.
Към 31.12.2021 г. 1 брой гаранция на ОГФМСП е по кредит в процедура на
принудително събиране на вземанията на банка-пратньор.
III. Позициониране на ОГФМСП в публичното пространство.
През 2021 г. ОГФМСП организира и участва в редица събития, инициативи и
авторитетни форуми, посветени на подпомагането на предприемачеството.
• Участие в международна конференция "Финансова подкрепа за МСП SIMExpo 2021" , която бе организирана от Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и • средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към
БТПП.
• Участие в 18-ия Виенски икономически форум „Виенски диалог за
бъдещето 2021 - Икономиката среща политиката в дигиталения свят".
• ОГФМСП взе участие на Powers Summit 2021 - иновативна платформа за
градивен, оперативен диалог, лице в лице между властта, бизнес лидерите и
гражданския сектор.
• ОГФМСП взе участие в Общо събрание на Съвета по инвестиции към БТПП,
15 декември 2021 г.
• ОГФМСП е част от партньорската мрежа по проект "Долина на растеж" ,
който е мулти-секторна инициатива, която цели да стимулира развитието на
финансовия пазар за социални предприятия в България.
• Организирани консултативни срещи на 17.12.2021 г. с цел подпомагане на
бенефициентите по пилотната програма „Акселератор Стартъп София”.
• 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.

IV. Финансово състояние и изпълнение на бюджета на ОГФМСП за 2021 г.

1. Приходи
Собствени приходи
По утвърдения годишен бюджет на ОГФМСП са разчетени приходи в размер
на 11 000 лева, включващи приходи от управление на паричните средства на
Фонда - 10 000 лева и приходи от комисионни възнаграждения по издадени
гаранции - 1 000 лева.
Приходите, за отчетния период са:
- Приходи от лихви по депозити - 10 640 лева;
- Други неданъчни приходи
- 2 570 лева от такси по гаранции.

5

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 473 по Протокол .№ 58/23.06.2022г.
л.6 от вс.л.7

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 31.12.2021 г. възлиза на
13 210 лева, което е с 2 210 лева в повече от планираното.
Общото изпълнение на собствените приходи за годината е 120.09 %.
Приходи от трансфери
По Програмата и бюджета на Фонда за 2021 година са планирани приходи в
размер на 900 000 лева от трансфери на СОАПИ на основание на
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 31.12.2021 г.

Наличностите от средства на ОГФМСП към 31 декември 2021 г. по депозити
в банките са в размер на 3 788 707 лева.

2. Разходи
При планиран бюджет за текущи разходи за годината в размер на 642 800
лева, без разходите по кредитния риск, изпълнението към 31 декември 2021 г. е в
размер на 432 391 лева.
По видове изпълнението на планираните разходи за издръжка е както
следва:
- Разходи за възнаграждения -при планирани 421 100 лева, са
изразходвани 337 258 лева;
- Разходи за осигуровки - при планирани 36 000 лева, са изразходвани
35 831 лева;
- Разходи за външни услуги - при планирани 69 200 лева, са изразходвани
58 319 лева;
- Разходи за субсидии по проекти, приети с решения на СОС - при
планирани 100 000 лева, не са изразходвани, заради епидемологичната
обстановка в страната. С Решение № 748 от 28.10.2021 г. на СОС финансовият
инструмент « Акселератор Стартъп София» е утвърден и реализацията му ще се
осъществи през 2022 г.
- Разходи за канцеларски, стопански, представителни и други разходи при планирани 16 500 лева изразходвани 983 лева;
За 2021 г. фондът има планирани 4 000 лева за капиталови разходи, но през
отчетния период такива не са извършени.
. Спрямо годишния размер на бюджета на Фонда, изпълнението на
разходите за издръжка и заплати е 67,27 %.
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Разходи по кредитен риск
Планираните суми по бюджета за разходи по кредитния риск за 2021
година са на стойност 350 000 лева. През 2021 г. са платени 3 броя предявени
гаранции с общ размер: 141 991 лева. Получени са приходи от погашения по
активирана гаранция от предходен период в размер на 597 лева.
Фондът няма просрочени задължения.

ПРЕДСЕДАТЕ.
V

/ГЕОРГИ
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