
Линии от 

Международни 

финансови институции 



Райфайзенбанк в България 

Райфайзенбанк България е основана през 1994 г. като първата банка с 

изцяло чуждестранен капитал в страната и започва своите операции през 

1995 г. 

Дъщерно дружество на международната банкова 

група Райфайзен Банк Интернешънъл – водеща 

универсална банка Централна и Източна Европа, 

основана през 1862 г. в Австрия. 

Управляваме активи на стойност над 6 млрд. лв.  

в България. 

Обслужваме над 760 000 клиента в страната, като от тях 80 000 в 

сегмента Малки и средни предприятия. 



EIB  

От 2004 г.  

EUR 70 млн. 

 

CEB 

От 2004 г. 

EUR 55 млн. 

EIF 

От 2006 г. 

EUR 346 
млн. 

KfW 

От 2009 г.  

EUR 50 млн. 

EBRD 

От 2009 г.  

EUR 34 млн. 

Нашият опит със специализирани 

програми 
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МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ 

НГФ 

ОТ 2009 Г. 

BGN 155 млн. 

НАЦИОНАЛНИ 

ЛИНИИ 



InnovFin 
Гаранционна програма за иноватори 
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Иновативни и бързо-развиващи 
се български компании 

Малки и средни предприятия (до 
250 човека) 

Предприятия със средна 
капитализация (до 500 души) 

Атрактивни ценови условия 

Облекчени изисквания за 
обезпеченост 

Гаранционно покритие 50% 

EUR 35 

млн. за 



InnovFin 
Критерии за допустимост - Иновативност 
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 компании, които инвестират в нов или 

подобрен продукт, процес или услуга 

 

 бързо-развиващи се компании 

 компании, които извършват разходи за 

развойна и изследователска дейност 

 

 компании с регистрирани патенти или 

награди за иновации и развойна 

дейност 

 

 копмании, получили финансиране от 

рисков капиталов инвеститор или бизнес 

ангел 

  

 

 

  

По програма InnovFin могат да кандидатстват иновативни 

копмании, като например: 

и други 



Ползите за МСП от програмите на  

Европейски инвестиционен фонд   
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3 предприятия с одобрени лимити по 

InnovFin  

• Предприятие № 1:  

 

 

 

 

• Фирмата се занимава с изграждане и поддържане на обществени далекосъобщителни мрежи и 

кабелни разпределителни системи за радио и телевизионни сигнали и предоставяне на 

далекосъобщителни услуги 

• Алокиран лимит по InnovFin - Инвестиционен кредит – над 600 000 BGN – за изграждане на трасе 

с кабелно-оптични влакна 

• Критерии за алокация: Предприятието ще инвестира в производството или разработката на нов или 

значително подобрен продукт 

• Ползи:  

 Запазването на местен регионален лидер на кабелни и комуникационни услуги в 

страната 

 По-лесен достъп на домакинствата до кабелни разпределителни  

     системи - пълен пакет услуги към по-малки населени места,  

     спрямо конкуренти 
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Сегмент МСП 

Активи:  над 10 млн. BGN 

Приходи от продажби : над 6 млн. BGN 



3 предприятия с одобрени лимити по 

InnovFin 

• Предприятие № 2:  

 

 

 

 

• Фирмата се занимава с производство и реализация на хляб, хлебни и сладкарски изделия 

• Алокиран лимит по InnovFin - Инвестиционен кредит – над 200 000 BGN -  за финансиране 

покупката на линия за производство, дозиране и пакетиране на солети 

• Критерии за алокация: Предприятието ще инвестира в производството или разработката на нов 

или значително подобрен продукт 

• Ползи:  

 Разширяване на дейността на предприятието 

 Подобряване на целия технологичен процес, включващ -  оформяне на солети през 

преса, вана за гланциране, участък за осоляване, рязане, изпичане, охлаждане, 

пакетиране  
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Сегмент МСП 

Активи: над 4 млн. BGN 

Приходи от продажби : над 13 млн. BGN 



 3 предприятия с одобрени лимити 

по InnovFin 

• Предприятие № 3:  

 

 

 

 

• Фирмата се занимава с производство и търговия на едро и дребно с дрехи. Производство на 

трикотажни облекла (мъжки, дамски и детски) под собствена търговска марка 

•  Алокиран лимит по InnovFin - Инвестиционен кредит – над 300 000 BGN -  за покупка на сграда, като 

част от помещенията в сградата ще бъдат преоформени в шоурум за платове 

• Алокиран лимит по InnovFin – Овърдрафт – над 200 000 BGN за оборотни средства, поемане на нови 

поръчки; авансово предплащане на суровини, с цел по-добри цени 

• Критерии за алокация: бързо-развиващо се предприятие, среден ръст в оборотите за периода 2012-

2015 (620 хил - 1270 хил) 

• Ползи:  

 Разширяване на дейността на предприятието и асортимента на предлаганите продукти  
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Сегмент МСП 

Активи: над 1 400 млн. BGN 

Приходи от продажби : над 1 500 млн. BGN 


