
Информационна среща 

Банка ДСК и 

Българска търговско-промишлена палата  

18 септември 2015 г. 

Банка ДСК – партньор на Вашия бизнес и 

проектни инициативи 
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Банка ДСК разполага с : 

„Банка ДСК“ ЕАД заема второ място в 

българския банков сектор и е най-

голямата банка в сегмент Банкиране на 

дребно.  

 

Участието в инициативи за подпомагане 

на малкия и среден бизнес и проектното 

финансиране са дългосрочни приоритети 

за нас 

Ефективна клонова мрежа с широко регионално покритие; 

Професионално познаване и разбиране на българския пазар; 

Индивидуален подход в кредитирането, съобразен със 

спецификата на всеки отделен бизнес; 

Изградено доверие към Банката. 
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 Удобство: Бизнес 
центровете са 
разположени на ключови 
места във всеки град, за 
да улесняват достъпа до 
професионално 
обслужване на най-
добрите местни фирми 

 Специализирано 
обслужване: Служителите 
са специализирани за 
работа с бизнес клиенти 

 Бързина: 
Специализацията 
осигурява и така 
търсената от клиентите 
бързина и качество на 
обслужване 

От 2014 г. работим с нов модел на обслужване в специализирани центрове 

за обслужване на бизнес клиенти 

Бизнес център Град Адрес 
КОРПОРАТИВЕН ЦЕНТЪР София ул. "Цар Калоян" № 1 

СОФИЯ ЗАПАД София бул. "Ген. Е. И. Тотлебен" № 30-32 

СОФИЯ ИЗТОК София бул. "Цариградско шосе" № 47 

ПЛОВДИВ Пловдив ул. "Петко Д. Петков" № 23 

ВАРНА Варна бул."Владислав Варненчик" № 108 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ул. "Цар Освободител" № 3 

СТАРА ЗАГОРА Стара Загора ул. „Митрополит Методий Кусев” № 8 

БУРГАС Бургас ул. "Адам Мицкевич" № 7 

СЛИВЕН Сливен ул. "Драган Цанков" № 2А 

ХАСКОВО Хасково ул. "Отец Паисий" № 32 

ВРАЦА Враца ул. "Христо Ботев" № 44 

ПЛЕВЕН Плевен ул. "Васил Левски" № 152 

РУСЕ Русе ул. "Добри Немиров" № 7 

БЛАГОЕВГРАД Благоевград ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 18А 
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„Банка ДСК“ ЕАД 

осигурява: 

Трудностите пред малкия и 

среден бизнес са: 

Адекватно финансиране на микро, малки, 
средни и големи предприятия, в т.ч. земеделски 
производители, бенефициенти по грантови 
схеми и мерки по програми, финансирани от 
фондовете на Европейския съюз и Държавния 
бюджет. 
Богата гама от стандартни и специализирани 
кредитни и некредитни продукти 

Участват в осъществяване на проекти с голяма 
инвестиционна стойност, надхвърляща 
възможността на бизнеса да генерира 

достатъчен ресурс за изплащане на 
инвестицията и съответно обслужването на 
кредит; 

Липса на достатъчно обезпечение; 
Трудно достъпно финансиране поради липса на 
кредитна история 
Недостатъчен финансов ресурс за осигуряване 
на необходимото собствено участие в проекти 

 
 Банка ДСК има сключен договор с „Национален гаранционен фонд" ЕАД за изпълнение на 

гаранционна схема по Програма за развитие на селските райони за финансиране на проекти по 
мерки 121, 122 и 123 от ПРСР с намалени изисквания към обезпечение, при преференциални 
ценови условия и в съкратени срокове. Предстои сключване на ново споразумение с НГФ във 
връзка с ПРСР 2014-2020. 
 

От 26.08.2013г. клиентите на Банка ДСК се възползваха от предимствата и преференциалните 
условия на кредитите по инициативата JEREMIE, финансирана от Европейски инвестиционен 
фонд по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика― 2007-2013  

БДСК улеснява достъпа до финансиране на малки и средни предприятия чрез своето 
традиционно участие в гаранционни схеми  
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КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ БАНКА ДСК СЕ СТРЕМИ КЪМ: 
 

 

Усъвършенстване на новия ни модел на 

обслужване с фокус върху индивидуален подход и 

специализирани консултации за малкия и среден 

бизнес 

 

 Осигуряване на достъп до финансиране за 

бенефициенти на ПРСР 2014-2020, които при 

равни други условия не биха имали достъп до 

кредит от търговските банки; 

 

Повишаване на достъпа на жизненоспособни 

фирми от малкия и среден бизнес до кредитен 

ресурс с достъпни условия 

 

 Създаване на приемливи и атрактивни условия 

за финансиране на проекти по различните 

европейски програми 
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ПРСР 2014-2020 (официално одобрена от ЕК на 26.05.2015 г.) - през 2015 г. се очаква да започне прием на 

документи по 6 под-мерки от програмата 

 

От тях проекти бяха приемани  по: 

 

Под-мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства" (позната досега като мярка 121) 

 
Цели на мярката – подпомагане на проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското 

стопанство, в т.ч. и  за насърчаване въвеждането на нови технологии (позната досега като мярка 121); 

 

Обхват на подпомагане - подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към 

подобряване на производствената дейност на земеделските стопанства - за модернизация и механизация, постигане на 

съответствие с нововъведени стандарти на Общността, подобряване на енергийната ефективност на стопанствата, 

съхранение на земеделска продукция, закупуване на машини и съоръжения за опазване на околната среда, производство на 

енергия от ВЕИ, за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за 

производство на мед и бързо растящи храсти и дървесни видове за производство на био енергия; 

 

Финансови условия - интензитета на финансовата помощ е в размер на 50 % от одобрените разходи, в определени 

случаи, финансовата помощ може да достигне до максимум 90 % от размера на одобрените разходи; минимален размер – 

15 000 евро; максимален размер – 1 500 000 евро 

 

Допустими разходи – закупуване и/или инсталиране на нови ДМА, старо строителство или обновяване на сгради 

използвани за стопанство, създаване или презасаждане на трайни насаждения, постигане на съответствие със стари или 

нововъведени стандарти на Общността, съоръжения и оборудване за развъждане на пчели-майки и производство на мед, 

рехабилитация на дренажни съоръжения или изграждане на нови, закупуване на земя, необходима за модернизиране на 

сгради, закупуване на специализирани земеделски транспортни средства 

 

Допустими за подпомагане кандидати 1) земеделски стопани; 2) признати групи производители и признати организации 

на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и 

организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. 3) за подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат - 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрактивни проектни инициативи, по които Банка ДСК 

предлага финансиране 
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Под-мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани"  

 
Цели на мярката – улесняване  процеса на създаването на стопанства или поемането на 

съществуващи стопанства от млади земеделски  производители, насърчаване на заетост 

 

Обхват на подпомагане - предоставяне на стартова помощ на млади земеделски производители, 

на възраст между 18 и 40 години; 

 

Допустими разходи - закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, 

съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства), Закупуване, строителство, 

модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи, Закупуване на селскостопански 

животни, Закупуване на земя за земеделска дейност, Създаване и/или презасаждане, и/или 

възстановяване на трайни насаждения. 

 

Финансови условия - Общ размер на помощта  25 000 евро на бенефициент. Първо плащане - до 

12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа; Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро 

само при коректно изпълнение на заложение в бизнес плана дейности; 

 

Допустими кандидати - 1) физически лица, регистрирани за пръв път като ЗП, при изпълнение на 

определени условия; 2) ЕТ и ЕООД регистрирани по ТЗ, със собственик на възраст между 18 и 40 

години 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрактивни проектни инициативи, по които Банка ДСК 

предлага финансиране 
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Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност“ 

 
Мярка - Подобряване на производствения капацитет на МСП 

 

Обхват на подпомагане - предоставяне на помощ за подобряване на производството, добавяне 

на нови или подобряване на съществуващи продукти и услуги, разнообразяване на асортимента, 

внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в 

производствения процес; 

 

Допустими разходи – за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи 

 

Финансови условия 

 

 

 

 

 

 

 

Допустими кандидати – микро, малки или средни предприятия във високотехнологични и средно 

високотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги; с минимум три 

години финансова история и изисквания за общо реализирани нетни приходи от продажби, както 

следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектни инициативи, по които Банка ДСК работи 
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Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност“ 

 
Мярка - Подкрепа за иновации в предприятията; 

 

Обхват на подпомагане – придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, 

консултации и помощни услуги; 

 

Допустими разходи – инвестиционни разходи, разходи за услуги 

 

Финансови условия - между 25% и 85% в зависимост от категорията предприятие и вида 

финансирана дейност 

 

Минимален размер на помощта – 100 000 лв. 

Максимален размер на помощта – 1 500 000 лв. 

 

 

Допустими кандидати – микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския Закон 

или Закона за кооперациите 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектни инициативи, по които Банка ДСК работи 
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Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност“ 

 
Мярка– енергийна ефективност в МСП; 

 

Обхват на подпомагане – придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, 

извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта, придобиване на системи за 

отопление и охлаждане, производство на ел. енергия от ВЕИ за собствено потребление 

 

Допустими разходи – инвестиционни разходи, разходи за СМР, разходи за услуги 

 

Финансови условия – 35%-70% от стойността на проекта 

 

Минимален размер на помощта – 50 000 лв. 

Максимален размер на помощта – 1 500 000 лв. 

 

 

Допустими кандидати – микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския Закон 

или Закона за кооперациите 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектни инициативи, по които Банка ДСК работи 
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 
Мярка - Добри и безопасни условия на труд; 

 

Обхват на подпомагане – разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на 

човешките ресурси в предприятията, осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от 

работното място за заетите за период до 12 месеца, осигуряване на колективни предпазни 

средства, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, 

технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване на условията на труд, 

закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, придобиване на стандарти 

за безопасни условия на труд, обучение на работниците и служителите относно рискове за здравето, 

безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии, осигуряване на социални придобивки 

за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка, спортни 

съоръжения и др. 

 

Финансови условия – за микро, малки и средни предприятия – до 100%; за големи предприятия – 

до 80% 

 

Минимален размер на помощта – 50 000 лв. 

Максимален размер на помощта – 391 166 лв. 

 

 

Допустими кандидати – микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектни инициативи, по които Банка ДСК работи 
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 
Мярка - Обучения за заети лица 

 

Обхват на подпомагане – Компонент 1: Предоставяне на обучение за професионалната 

квалификация на заети лица; Компонент 2: Обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на 

чужди езици“ и ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“  

 

Финансови условия – за Компонент 1: за микро и малки предприятия – до 70%; за средни 

предприятия – 60%; за големи предприятия – до 80%; за Компонент 2: за микро, малки и средни 

предприятия – 100% 

 

Максимален размер на помощта – до 391 660 лв. за Компонент 1 и Компонент 2 

 

 

Допустими кандидати – микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели 

 

 
 

 

 

 

 

 

Проектни инициативи, по които Банка ДСК работи 
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Предстои подписване на ново споразумение между Банка ДСК и „Национален 

Гранционен Фонд“ ЕАД по нова гранционна схема 

 

Цел - да улесни достъпа до финансиране на жизнеспособни МСП, които срещат 

затруднения поради липса на достатъчно обезпечения/кредитна история, посредством две 

схеми -  гаранция, допълваща обезпечението по новоразрешени инвестиционни и 

стандартни кредити за оборотни средства (First loss) и схема за споделяне на риска с 

търговските банки (Pari Passu) 

 

БДСК е заявила интерес за включване в гаранционна схема „Pari Passu”, при която НГФ 

споделя риска с търговските банки, чрез издаване на гаранция в размер до 50% от кредита; 

 

БДСК ще участва в гаранционната схема с 4 (Четири) под портфейла, включващи:  

 

• Инвестиционни кредити; 

• Инвестиционни кредити по одобрени проекти по оперативни програми 

• Лимит за банкови гаранции 

• Кредитни линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие на БДСК в гаранционни схеми за малък и среден 

бизнес 
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Нова гаранционна схема на НГФ (2015) 

 
Основни параметри на гаранционната схемата  

 

Размер на индивидуална гаранция - гаранционният лимит на кредитополучател и 

свързаните с него лица е до 1 млн. лв.; 

Срок за включване – до 31.03.2017 г.; 

Бенефициенти - микро, малки или средни предприятие по смисъла на Закона за малките 

и средни предприятия; 

Включват се новоразрешени инвестиционни и оборотни кредити, както и лимит за 

банкови гаранции; 

 
Предимства за бизнеса: 

 

Намаление на стандартните изисквания за обезпечения по кредитите 

 

Намаление на стандартните лихвени условия по кредитите, включвани в гарантирания 

портфейл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие на БДСК в гаранционни схеми за малък и среден 

бизнес  
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Нова оперативна програма „Инициатива за МСП“ (SME Initiative) – 

очаквано стартиране през пролетта на 2016г. 
 

През м. юни 2015 Европейският Инвестиционен Фонд започна дискусия с български 

банки в рамките на специализирано проучване на пазара за прилагане на гаранционни 

инструменти по т.нар. „Инициатива за МСП“ 

 

Оперативна програма „Инициатива за МСП“ цели да продължи добрите резултати, 

постигнати чрез действащата в програмния период 2007-2013 инициатива Jeremie 

 

Оперативната програма ще улесни достъпа до финансиране на МСП, чрез 

предоставяне на гаранции посредством съвместен инструмент, комбиниращ средства от 

Хоризонт 2020 – програмата за насърчаване на научноизследователската дейност и 

иновациите, COSME – програмата за конкуреноспособност на предприятията и ЕФРР, в 

сътрудничество с ЕИБ/ЕИФ, с цел генериране на допълнително кредитиране за МСП 

 

Параметрите на програмата не са финализирани, но се предвижда в обхвата да се 

включи както инвестиционно и оборотно финансиране, така и гарантиране и 

облекчаване на условията при предоставяне на комбинирани продукти (напр. банкова 

гаранция + кредитна линия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие на БДСК в гаранционни схеми за малък и среден 

бизнес 
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За да улесним бизнесът ви да намали банковите си разходи, създадохме  

НОВИ ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ 

за комплексни услуги при преференциални условия 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

НЕКРЕДИТНИ ПРОДУКТИ 

Банкови продукти и услуги Пакетна програма 

„ДСК Нов бизнес“ за нови за 

банката клиенти от сегмент 

Микробизнес 

Откриване и обслужване на разплащателна сметка в лева Без такса  

Първоначално издаване на бизнес дебитна карта на Банка ДСК Без такса 

Касови лимити дневно за внасяне до определен размер без такса 5 000 BGN 

2 500 EUR 

Касови лимити дневно за теглене до определен размер без такса 2 000 BGN 

1 000 EUR 

Електронно банкиране ДСК Директ (PC Банкиране чрез Multicash и/или 

интернет банкиране)  

Тарифен план “Инфо”  

Инсталиране на ПП Multicash Без такса 

Месечна такса за ползване на пакета 10 лв. 

 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ: 
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Банкови продукти и услуги „ДСК 

Бизнес 

Партньор 

плюс“ 

„ДСК Бизнес 

Партньор 

Сребърен“* 

„ДСК Бизнес 

Партньор 

Златен“* 

„ДСК 

Бизнес 

Партньор 

Платинен“

* 

Откриване и обслужване до 2 разплащателни 

сметки в лева и/или евро 

Без такса  Без такса Без такса Без такса 

Издаване и обслужване на бизнес дебитна карта Без такса Без такса Без такса Без такса 

Брой вътрешни и междубанкови транзакции в лева, 

без такса 

2 5 10 10 

Електронно банкиране - неограничен брой 

вътрешнобанкови преводи и определен брой 

междубанкови преводи, без такса 

5 10 20 50 

Касови лимити дневно за внасяне до определен 

размер, без такса 

7 000 BGN 

3 500 EUR 

10 000 BGN 

  5 000 EUR 

10 000 BGN 

  5 000 EUR 

20 000 BGN 

10 000 EUR 

Касови лимити дневно за теглене до определен 

размер, без такса 

2 000 BGN 

1 000 EUR 

3 000 BGN 

1 500 EUR 

5 000 BGN 

2 500 EUR 

10 000 BGN 

  5 000 EUR 

Обработка на преводи на работни заплати на 

служители 

Без такса Без такса Без такса Без такса 

% отстъпка от такса за искане на кредит 0% 25% 75% 100% 

% отстъпка от такса управление на кредит 0% 25% 25% 50% 

Месечна такса за ползване на пакета 15 лв. 29 лв. 49 лв. 99 лв. 

За да улесним бизнесът ви да намали банковите си разходи, създадохме  

НОВИ ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ 

за комплексни услуги при преференциални условия 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

НЕКРЕДИТНИ ПРОДУКТИ 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ: 

* По пакети „ДСК Бизнес Партньор Сребърен“, „ДСК Бизнес Партньор Златен“ и „ДСК Бизнес Партньор Платинен“ се допуска индивидуално договаряне 

на преференциални такси за валутни преводи 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

НЕКРЕДИТНИ ПРОДУКТИ 

За специализираното обслужване на клиенти-земеделски производители, „Банка 

ДСК“ ЕАД предлага специален тип  

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ 

на преференциални ценови условия 

Специализирана разплащателна сметка 

за земеделски производители 

 

За обслужване на ежедневния бизнес 

оборот – касови/безкасови операции, 

преводи и разплащания; 

 

Открива се в лева; 

 

С диференцирано олихвяване; 

 

Без месечна такса за оперативно 

поддържане и обслужване. 

 

ЕСКРОУ сметка 

 

Разплащателна сметка със специално 

предназначение; 

 

Открива се за целите на изпълнение на 

проекти по оперативните програми на 

Европейския съюз; 

 

Банката изпълнява ролята на довереник на 

свои клиенти, като следи за изпълнение на 

поставени условия по разходване на 

средствата от сметката. 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ: 
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СТАНДАРТНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КРЕДИТНИ 

ПРОДУКТИ  

 

 

 

 

 

 
Банка ДСК предлага гъвкави форми на финансиране, както чрез стандартни кредитни продукти, предназначени 

за: 
Оборотни средства - за финансиране на основната дейност /придобиване на суровини и материали, стоки  в оборот, други 

краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и др./ или за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на 

текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. 

 

Инвестиционни нужди – до 80% от стойността на инвестицията  за придобиване на дълготрайни активи, предприятия или 

особени части от тях, дялове и акции, рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за изграждане на ново строителство, 

реконструкция, разширяване и др.      

 

така и чрез специализирани продукти: 

 

За земеделски производители – инвестиционни кредити - за покупка на земеделска земя, други активи и техника; 

оборотни кредити - за финансиране на основна дейност; за авансово финансиране на сезонни разходи на 

земеделски производители и животновъди, преди стартиране на кампанията за подаване на Заявления за 

подпомагане. 

За бенефициенти по оперативни програми  
•ДСК Евростарт - инвестиционен кредит за предпроектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от Европейския 

съюз и Държавния бюджет - до 100 % от стойността на пред-проектните дейности 

•ДСК Евромост - стандартен инвестиционен кредит за разплащане на допустими разходи съгласно правилата на съответната оперативна програма, 

за реализиране на проекти, одобрени за финансиране от Европейския съюз и Държавния бюджет  - до размера на договореното плащане на средства 

от съответната оперативна програма  

•ДСК Европроект - стандартен инвестиционен кредит за съфинансиране на разплащания на разходи, свързани с изпълнението на проект, одобрен по 

програма на ЕС  - до пълния размер на разликата между общата стойност на проекта и частта, предвидена за финансиране със средства от ЕС и ДБ  

•ДСК Еврофинал - Кредитна линия за разплащане на ДДС, свързано с изпълнението на проект, одобрен за финансиране със средства от ЕС и ДБ   

 

 

 

 

 
 

 

КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ: 
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ДЕЙСТВАЩИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ  

 

 

 

В момента, Банка ДСК провежда кампания по новоразрешавани кредити за микро, малки и средни 
предприятия, в периода до 30.09.2015 г. В обхвата на промоционалната кампания не попадат кредитите за 

финансиране на земеделски производители, за които има друга, с период на действие до края на месец ноември 

2015г.. 

 

Условия на кампанията: 

Видове кредити: с инвестиционна цел и за оборотни средства /стандартен кредит, кредитна линия, овърдрафт/; 

Валута: в лева и евро; 

Лихвени условия: промоционален лихвен процент от 4,8% за първата кредитна година и от 5,5% и 6,5% за 

следващите периоди, в зависимост от вида на кредита: 

Такси: 

-за ангажимент – 0,5% годишно; 

-управление за първата година – 0,5% годишно; 

 

Предвид включването си в новата гаранционна схема на „Национален Гаранционен Фонд“, БДСК ще има 

възможността да предлага финансиране при облекчени условия  
 
Намаление на стандартните изисквания за обезпечения по кредитите; 

 

Намаление на стандартните лихвени условия по кредитите, включвани в гарантирания портфейл;  

 

 

 

 

 

  

 

КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ 
НАШИТЕ ПРОДУКТИ: 
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Анна Пресолска 

 

Зам. Директор на Дирекция 

Малки и средни предприятия и 

агробизнес 

E-mail: anna.presolska@dskbank.bg 


