вс.л.7
/ОБЩИНСКИ 1
[ГАРАНЦИОНЕН
I ФОНДзаМСП

СОФИЯ

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

ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2022 г.
1. Икономическа среда. Кредитиране. Прогнози

Негативният ефект вследствие на продължаващата през 2021 година и в
настоящия момент пандемия C0VID-19 и последствията от инвазията на Русия в
Украйна на 24 февруари 2022 година поставят европейската икономика и в
частност икономиката на България, чийто основен праньор са страните от
Европейския съюз в сложна ситуация. В тази обстановка към напрежението в
икономиката вследствие на ограничителните мерки във връзка с C0VID-19 се
добавя и нарушаването на веригите на доставките и рязкото увлеличение на
цените на енергоносители и зърнени култури, предвид факта, че Русия и Украйна
са топ световни износители в тези сектори.
Изправени сме пред отдавна неизпитвани предизвикателства в извънредна
обстановка, които неминуемо ще имат отрицателни последици за икономиката на
България основно в две направления - забавяне на икономическия растеж и
повишаване на инфлацията.
Поради това, към настоящия момент не биха могли да бъдат формулирани
ясни положителни прогнози за икономическото развитие, респективно за
деловата активност и кредитирането в страната в краткосрочен план.

В този контекст прогнозите на финансовите анализатори и световните
финансови институции отбелязват ревизиране с отрицателен знак на
предварително заложените стойности на показателите за икономическото
развитие на европейските икономики и на икомономиката на България.
По време на пресконференция от март 2022 г. г-жа Кристин Лагард председател на Европейската централна банка [ЕЦБ] отбелязва, че конфликтът в
Украйна ще повлияе на икономическата актйвност в еврозоната чрез по-високи
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инфлация от 3,2%. За 2023 г. ее очаква инфлацията да отслабне до 2,1% (спрямо 1,8%
през декември) и до 1,9% през 2024 г. (спрямо 1,8% през 2024 г.). Кристин Лагард
също така е отбелязала, че цените на енергията са основната причина за изненадващо
високите нива на инфлацията, предупреждавайки, че те биха могли да тласнат нагоре
цените в много други сектори. По нейно мнение високите цени на енергията,
съчетани със загуба на доверие, биха могли да намалят търсенето повече от
очакваното и да ограничат потреблението и инвестициите.

Прогнозите за икономическия растеж на България през 2022 г. са със същия
знак. В макроикономическата прогноза на Министерството на финансите от
23.12.2021 г., използвана за разработване на Закона за държавния бюджет на
България за 2022 г., заложените стойности на ръст на Брутния вътрешен продукт
(БВП) на страната са съответно 3,7% за 2021 г., 4,8% за 2022 г.
Европейската комисия (ЕК) ревизира очакванията си за ръста на БВП на
България за 2022 г. от 4,1% през ноември 2021г., на 3,7% през февруари 2022 г. В
своята пролетна икономическа прогноза от 2022 г. ЕК посочва очаквания за ръста на
БВП на страната съответно стойност от 2,1% за текущата година и 3,1%. за 2023 г.
В своя анализ от 28 март 2022 г. базираната в Берлин Европейска рейтингова
агенция Scope Ratings прогнозира, че ръстът на икономиката на България (БВП) ще се
забави на 1,8 % през 2022 г.

Очертаващата се сложна икономическа обстановка в България не дава
основание за очаквано съживяване на бизнес кредитирането.
В своята последно публикувана икономическа прогноза за страната от
Декември 2021 г. Българската народна банка очаква през периода 2022-2023 г.
забавяне на кредитната активност, което отчасти ще отразява предвижданото
забавяне в темпа на растеж на частното потребление в реално изражение. Допълни
телни фактори, които се очаква да имат потенциален ограничаващ ефект върху
растежа на кредитите от страна на предлагането, са и обявените от БНБ увеличения
на антицикличния капиталов буфер от 0.5% на 1.0%, в сила от 1 октомври 2022 г., и от
1.0% на 1.5%, в сила от 1 януари 2023 г., както и въвеждането на нови регулаторни
мерки, свързани с минималните изисквания за собствен капитал и приемливи
задължения (MREL) на кредитните институции.
Има индикации, че предвид повишаването напоследък на основния лихвен
процент и на лихвите по кредити в редица европейски страни, се очаква подобна
тенденция да се развие и в България.
2. Дейност на ОГФМСП през 2022 г.
Основните направления и показателите за оценка на дейността на ОГФМСП за
2022 г. са определени на база на очакванията за икономическото развитие на
България и за фирменото кредитиране през настоящата година.

2.1. Дейност по разглеждане и одобряване на гаранционен ангажимент на
ОГФМСП през 2022 г. по кредити на малки и средни предприятия (МСП)
През 2022 г. ОГФМСП ще фокусира усилията си в следните основни
направления за подкрепа кредитирането на малкия и средния бизнес в Столична
община с акцент върху перспективни и иновативни Проекти, както и в подкрепа на
предприемачинте, засегнати от извънредното положение по повод пандемията
COVID-19 и от последствията от войната в Украйна:
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ОГФМСП ще подкрепя най-вече жизнени проекти с доказан потенциал за
обслужване на кредитните задължения.
За 2022 г. основните приоритети, въз основа на които ОГФМСП ще
подпомага с предимство кредитирането на МСП при равни други условия са:

В зависимост от категорията предприемачи:
• жени-предприемачи;
• лица от социално уязвими групи и в неравностойно положение;
• млади предприемачи до 35 години;
• малък фамилен бизнес;
• предприемачи, засегнати от извънредните мерки по повод пандемията
COVID-19;
• предприемачи, засегнати от последствията от инвазията на Русия в
Украйна.
> В зависимост от вида на проектите за финансиране:
• иновативни проекти;
• МСП, бенефициенти по оперативните програми на Европейския съюз и
други специализирани програми за финансиране на МСП от международни
финансови институции;
• предприемачество в сферата на културата;
• експортно-ориентирани производства;
• развитие на бизнес в крайните райони и населени места на Столична
община;
• производство на екологично чисти продукти и дейности, допринасящи за
опазването и подобряването на околната среда;
• проекти за повишаване на енергийната ефективност.
>

Максимален размер на гаранциите
За 2022 г. ОГФМСП ще запази максималния размер на гаранциите - 150 000
лева.

Показател за оценка на дейността по разглеждане и одобряване на
гаранционен ангажимент на ОГФМСП през 2022г.:
Предвижда се стойността на разгледаните и одобрени гаранции през 2022 г.
да бъде 1 200 000 лева, разпределени по тримесечия, както следва:
1-во тримесечие
2-ро тримесечие
3-то тримесечие
4-то тримесечие

2.2.

-

200
450
250
300

000лева
000лева
000лева
000лева

Консултантска и информационна дейност

И през 2022 г. ОГФМСП ще продължи традиционната си дейност по
консултации на малкия и среден бизнес в следните области:

• финансиране на дейността на МСП, в това число консултации на МСП за
финансиране по оперативните програми на ЕС и други международни финансови
институции;
3
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• правни въпроси;
• счетоводни казуси;
• услуги, свързани с получаване на
присъждане на първоначален кредитен рейтинг и др.

международни

сертификати,

Показател за оценка на консултантската дейност през 2022г.:
Предвижда се равнище от средно 15 консултации на ОДСП месечно.

Показател за оценка на кредитния риск през 2022 г.:
Предвижда се максимален размер на кредитния риск - 350 000 лева.
3. Акселератор 2022 г.
Второто издание на Програмата „Акселератор Стартъп София" на Столична
община, утвърдено с Решение на СОС № 748/28.10.2021 г., цели да съдейства за
ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални
предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при
разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални
инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за
пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и
промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.
В това свое решение СОС утвърждава и финансиране на Програмата на обща
стойност 100 000 (сто хиляди) лв. от бюджета на Общинския гаранционен фонд за
малки и средни предприятия (ОГФМСП), както и че тя се администрира от ОГФМСП,
Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма
„Европа". Определя минималният (5 000 лв) и максималният (10 000 лв.) размер за
финансиране на един проект по Програмата, критериите за допустимост на
кандидатите юридически и физически лица, допустимите дейности и критериите за
предимства на кандидатите, начинът на оценяване, финансиране и изпълнение на
проектите.

„Акселератор Стартъп София" ще се реализира със следните цели:
• Улесняване и ускоряване достъпа до финансов ресурс на иновативни,
стартиращи и социални предприемачи (ИССП), повишаване на техния финансов
капацитет при завършване на програмата за пълноценното взаимодействие с
банковия сектор, финансиращите организации и инвеститорите; преодоляване на
разминаването между изискванията на банките и възможностите на стартиращите и
иновативни компании за предоставяне на обезпечения; подготовка на ИССП за
оказване на гаранционната подкрепа от ОГФМСП като механизъм за споделяне на
кредитния риск на ИССП при осъществяване на бизнес инициативи, финансирани от
банкови финансови институции; подготовка на стартиращите и иновативни
компании за разработване на добре обосновани стойностни предложения към
потенциалните инвеститори и финансиращи организации.
• Ускоряване и стимулиране на иновационния потенциал на
предприемачите, както и подкрепа за стартиращите и социални предприемачи на
територията на Столична община, с цел допринасяне към изпълнението на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София (ИСИС), както и
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осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване
на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на
социалната икономика. Подкрепа към стартиращите и иновативни компании за
създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност.
Допълнителни предимства ще се дават на:

•
Допълнителни предимства ще се дават на:
• бизнес проекти на жени предприемачи със завършена образователноквалификационна степен „Бакалавър";
•
бизнес проекти на лица до 35 г. и на лица над 55 г.;
• бизнес проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на
предприемаческата иновативна идея;
•
бизнес проекти, които разкриват работни места за безработни;
• стартиращи предприятия (стартиращо предприятие е такова, създадено
преди не повече от 3 години, считано от датата на кандидатстване по програмата);
• бизнес проекти, които предвиждат привличане на частни инвестиции,
допълващи публичната подкрепа за иновации.

„Акселератор Стартъп София" представлява съвместна платформа за действие
между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична
община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции
(СОАПИ) и Програма „Европа" на Столична община. Процедурата за кандидатстване с
проектни предложения по Програмата бе проведена от 15.12.2021 г. до 31.01.2022 г.
на интернет платформата за кандидатстване на сайта на Програма „Европа" на CO.
Със свое решение № 289 /21.04.2022 г. (обявено на 28.04.2022 г.) Столичният
общински съвет (СОС) одобри класирането и финансирането на проекти по второто
издание на Програма „Акселератор Стартъп София" въз основа на приетите решения
на Управляващия орган на Програмата и на Експертна комисия за оценка и класиране
на проектните предложения по Програмата.

11 проекта са одобрени за финансиране по реда на класиране на кандидатите в
рамките на гласувания с Решение № 748 от 28.10.2021 г. на Столичен общински съвет
бюджет от 100 000 (сто хиляди) лева. Бюджетът на Програмата се осигурява от
бюджета на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към
Столична община (ОГФМСП), като Столичният съвет възложи със своето решение №
289 /21.04.2022 г. на ОГФМСП да сключи договорите за финансиране с одобрените
кандидати, да осъществява контрол по изпълнение на дейностите по договорите, да
приема финалните съдържателни и финансови отчети по проектите и да извършва
разплащанията по сключените договори за финансиране.
Подадените проекти бяха 24, което показа продължаващ интерес от страна на
предприемаческата общност в София към тази програма на Столична община.
4. Проекто-бюджет на ОГФМСП за 2022 г.
4.1. Бюджетни приходи
Приходи от трансфери
Приходи съгласно чл. 10 ал. 2 от ЗПСК до 10 на сто от постъпленията от
приетата годишна програма на СОАПИ.
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Собствени приходи
При отчитане на прогнозните приходи от депозити на Фонда с падеж през 2022
г. и нови депозити, предвижданията за приходи от лихви са в размер около 5 000 лева.
Очакваните други неданъчни приходи са в размер - 2 000 лева (от комисионни
за поемане на гаранциионни ангажименти).
Общо очаквани собствени приходи - 7 000 лева.
Заеми за възстановяване от CO - 13 500 000 лева.

4.2. Разходи за покриване на годишната програма по кредитиране и
консултиране на фирмите.
Общ бюджет на текущите разходи за 2022 г.
- 667 900 лева, в т.ч.:
• текущи разходи по чл. 19 от ПОДОГФМСП
- 444 600 лева,
в т.ч. за §0101 - 113 100 лева;
• разходи за социално и здравно осигуряване
42 200лева;
• субсидии по проекти, приети с решения на СОС
- 100 000 лева;
• за канцеларски и стопански разходи
9 300лева;
• за външни услуги и реклама
71 800лева;
Разходите за социално и здравно осигуряване са разчетени съгласно приетите
промени в нормативните документи за 2022 г. Разходите на средства за работна
заплата са определени на база обща численост по трудови договори, съгласно
приетото длъжностно разписание. Разчетите на разходите за канцеларски и
стопански разходи и разходите за въйшни услуги са направени на основание
очакваното развитие на дейността на Фонда през 2022 г.

4.3. За покриване на кредитен риск.
Съгласно т.2.2. от настоящата Програма се предвижда максимален размер на
кредитния риск до 350 000 лева.
Очакваната наличност на средства във Фонда в края на периода при
изпълнение на програмата и без включени приходи за трансфери от приватизация е 3
120 800 лева.

5. Позициониране на ОГФМСП в публичното пространство
ОГФМСП ще продължи да следва основните си цели в това направление:

• разпознаваемост на ОГФМСП като ключов финансов инструмент за
реализиране на политиката на Столична община в подкрепа на МСП и стимулиране на
бизнеса на нейната територия;
• утвърждаването на • Фонда като партньор на столичните фирми при
усвояването на средства по програми на ЕС и международни финансови институции,
чрез гарантиране на кредитите им;
• позициониране на дейността на Фонда като уникална - няма
гаранционен Фонд в България, който да стимулира жени-предприемачи, лица от
социално уязвими групи и в неравностойно положение, млади предприемачи,
предприемачи, засегнати от кризисната обстановка във връзка с пандемията COVID19;
• популяризиране на Фонда като център за безплатни консултации по
отношение на кредитирането и различни аспекти от проблематиката на МСП.
Постигането на тези цели ще се реализират чрез следните дейности:
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• популяризиране и рекламиране дейността на ОГФМСП с акцент върху
приоритетите в дейността на Фонда и целите, които институцията си е поставила;
• участие в редовните сесии и семинари на АЕСМ, срещи на Виенския
икономически форум, заседанията на Съвета по инвестиции към Българската
търговско-промишлена палата;
• разпространяване на печатни материали с информация за условията на
ОГФМСП за поемане на гаранционен ангажимент информационно-консултантската
дейност на Фонда, издаване на гаранции, както и материали на банките-партньори
отнасящи се до нови кредитни продукти за микро, малки и средни предприятия;
• участие в семинари, конференции и други значими форуми и
инициативи, посветени на проблемите на предприемачеството;
• включване в информационни мрежи по проблемите на малкия бизнес и
обмяна на опит на национално и европейско ниво;
• публикуване на рекламни материали и информации в пресата и другите
медии за дейността на ОГФМСП.

Информация във връзка с дейността на Фонда и други съпровождащи новини ще
бъдат разпространявани в различни социални медии. Интернет страницата
продължава да бъде основен комуникационен канал на Фонда и в тази връзка ще
бъде надградена и развита с нови функционалности.
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