
За стартиращи и
социални

предприемачи!
Годишна лихва 

ОЛП +0.95%!
Срок до 

10 години!

Кредит 
СЪС СОЦИАЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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ФИНАНСИРАНЕ В ПОДКРЕПА  СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  В БЪЛГАРИЯ

SIS Кредит и Микрофонд са водещи
микрофинансиращи институции с над 20 години

опит, като през 2022г. двете дружества се
обединяват и стават най-голямата частна

микрофинансираща институция в България с
фокус върху финансирането на стартиращи

предприемачи, микро и социални предприятия.
Компаниите са под надзора на Българска

Народна Банка и са сред първите европейски
институции, подписали и сертифицирали се

по Европейския кодекс за добри практики при
предоставянето на микрокредити, утвърден от

Европейската комисия.

ЗА нас



подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия;
подкрепа на социалното предприемачество и социалните предприятия;
насърчаване на предприемачеството сред уязвими групи (трайно безработни лица, младежи до 29
години, лица с увреждания).

SIS Кредит и Микрофонд подписват общо четири оперативни споразумения с Фонд Мениджър на
Финансови Инструменти в България за посредници по финансовия инструмент

„Микрокредитиране със споделен риск“ за общо 9.6 млн. лева. Средствата са осигурени от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. През ноември 2022г. SIS

Кредит договаря допълнителен ресурс от 700 хил.лв.
Цели на инструмента:

 

КРЕДИТ 
СЪС СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

ЗА програмата



Суми: до 48 895 лв. (25 000 евро)
Годишен лихвен процент: от ОЛП+ 0.95% 
Срок: до 60 месеца (за оборотни кредити) и
до 120 месеца (за инвестиционни кредити)
Без такси за кандидатстване и управление на
заема
Без такси за пълно или частично предсрочно
погасяване
Възможност за до 2 години гратисен период
за плащане на главница.
Облекчени изисквания за обезпечение към
крайните получатели на финансирането

КРЕДИТ 
СЪС СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В БЪЛГАРИ

Параметри



Общ размер на отпуснатото финансиране по финансовия инструмент: 5.6 млн. лева

Общ брой финансирани крайни получатели до момента: 242 бр. , в т.ч.:
Брой финансирани социални предприятия: 9 бр.
Брой финансирани предприятия на лица от уязвими групи: 63 бр.
Създадени нови работни места в резултат на финансовия инструмент: 350+

(в това число средства по ОПРЧР 4.4 млн. лв. и собствени средства - 1.2 млн. лв.); 

КРЕДИТ 
СЪС СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

пОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ФИНАНСОВИЯ ИНСТРУМЕНТ до 09.2022



Успешен пилотен проект за финансиране на субекти на социалната икономика чрез
кредит, вместо досегашната практика с грант, което е една от целите на ЕК;
Комбиниране на целите на ОПРЧР с експертизата на микрофинансиращите институции и
създаване на устойчива заетост; 
Възможност за микрофинансиращите институции да поемат по-висок риск и ефективно
да подпомагат компании без история или компании със социален фокус (вкл.
предприемачи, които още нямат фирма);
Прехвърляне на добавената стойност от инструмента върху крайния бенефициент чрез
нисколихвено и съобразено с конкретните му нужди финансиране, както и получаване на
експертна консултация за стартиране и развитие на бизнеса;
Лесно кандидатстване и бързо одобрение на проектите (при ясно разписана идея
възможност за получаване на средствата до седмица след кандидатстването);
Пример за успешно публично-частно партньорство между Министерство на труда и
социалната политика, Фонд на фондовете, микрофинансиращите институции  и НПО-та за
популяризиране на инструмента.

КРЕДИТ 
СЪС СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

основни предимства в използването на финансовия инструмент



Краен срок на финансовия интрумент: 31.12.2023г.; финансови инструменти за подкрепа
на субектите на социалната икономика не се предвиждат към момента в новия
програмен период (2023-2027г.); риск за ефективното по-нататъшното функциониране на
добре изградената и започваща активно да се развива екосистема;
Нужда от популяризиране на ползите и възможностите, предоставящи финансовия
инструмент;
Разминаване между законовата дефиниция за социално предприятие и реалните нужди
на пазара (по-широко тълкувание, използвано за нуждите на финансирания от
Европейски социален фонд); Social Economy Action Plan (2021)

КРЕДИТ 
СЪС СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

основни предизвикателства



WWW.SISCREDIT.COM                            0896 333 222                    WWW.MIKROFOND.BG

Благодарим!


