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✓ Подкрепя Парижкото 
споразумение и целта 
за ограничаване на 
глобалното затопляне 
до доста под 2°C, 
стремейки се към 1,5°.

✓ Подписа 
Инициативата на 
ООН Колективен 
ангажимент за 
действия по климата.

✓ Създадени са ясни 
ангажименти във 
връзка с 
намаляването на 
нашия собствен 
отпечатък.



ОББ Business Advisory Hub

Награда за най-добра ESG стратегия 
във финансовия сектор, 2022

ESG Academy



• Изчисляване на емисии с 24/7 
безплатен онлайн достъп

• Бързо и лесно

• Вградени съветващи функции

• Методология и данни за емисиите 
на парникови газове за 28 основни 
земеделски дейности в България

Агро калкулатор на въглеродните емисии



Финансиране на фотоволтаични централи

• Инвестиция за изграждане на фотоволтаична 
инсталация за намаляване разходите за 
електроенергия - до 2 MW мощност

• Финансиране до 2 млн. лева или 
равностойност в евро

• Облекчени изисквания за самоучастие

• Дълъг срок на изплащане – до 120 месеца 
след изтичане на гратисния период

• Гъвкавост на условията – различни 
варианти за погасяване, съобразени с вашия 
бизнес; до 9м. гратисен период

• Произведената над собственото потребление 
енергия може да бъде продавана на ЕРП

• Възможност за избор на консултантски и 
инженерингови компании от Партньорската 
програма на ОББ 



Лизинг на електрически автомобили

• Удължен срок на финансиране – до 72м

• Възможност за финансиране без 
първоначална вноска

• Преференциални лихвени условия

• Бърза процедура по одобрение 

• за ЮЛ и ФЛ, BGN/EUR

• Гъвкав план за погасяване с остатъчна 
стойност в края на лизинговия срок

• Възможност за наем на конвенционален 
автомобил на преференциални цени

• Специални услуги и условия на 
застраховане от ДЗИ - СИНЬО КАСКО



INVEST EU

CompetitivenessInnovation & DigitalizationSustainability

✓ Първото споразумение в България по InvestEU, 150 млн.евро
✓ Предстои стартиране в началото Q2 2023

• 80% гаранция

• до 7.5 МEUR 

• МСП и Small Mid-Caps

• „зелени“ предприятия и/или 
инвестиции в т.ч. ВЕИ

• За инвестиционно и оборотно 
финансиране вкл. банкови гаранции

• Срок до 48м. за револвиращи; за кредити 
на вноски срок по политика

• отстъпка в обезпеченията

• Безплатна гаранция



НГФ-7

Verification:

✓ Through a Web-tool with eligible equipment type invoices

• до 50% гаранция

• Цена на гаранцията: 0.4%-1.5%

• Приложима и за ЕЕ и ВЕИ, както и за европроекти

• Максимална сума на гаранцията на кредитополучател и свързаните с него лица 
на ниво под-портфейл  е 2 000 000лв.

• Максимално допустимата обща кредитна експозиция на Кредитополучател и 
свързаните с него лица във всички кредитни институции (включително по 
новоразрешени кредити)  е до 5 000 000 лв. 

• Срок на валидност на гаранцията – 30.06.2028г.

• Минимален срок на кредита – 6 месеца

• Максимален срок на кредита – 144 м. за инвестиционни кредити /  120 м. за 
оборотни кредити и БГ за МСП /

• Минимум 50% покритие с обезпечение (преди дисконтиране) спрямо 
разрешения размер на кредита.



COSME

Verification:

✓ Through a Web-tool with eligible equipment type invoices

• 50% гаранция; безплатна

• Приложима и за ЕЕ и ВЕИ

• Максимална размер на кредит е до 3 милиона евро (за кредити със срок до 60 м.) 
и 1.5 милиона евро (за кредити със срок до 120 месеца)

• Минимален срок на кредита – 12 месеца

• Максимален срок на кредита – 120 м. за кредити с фиксиран погасителен план и 
60 месеца за кредити с револвиращ погасителен план 

• Облекчения в обезпеченията

• Включване - до 31.12.2023 г.


