
Финансиране в селските райони, финансиран със средства 

по Програма за развитие на селските райони (ПРСР)2014-

2020



Първа Инвестиционна Банка АД - 30 години стабилно развитие с
акцент върху иновациите и клиентското обслужване

➢Високи професионални стандарти;
➢Голяма клонова мрежа;
➢Гъвкавост при вземане на решения;
➢Добре познат бранд;
➢Стабилни пазарни позиции;
➢Дълбоко познаване на пазара;
➢Отлично клиентско обслужване.



На 25.11.2021 г. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД и „ФОНД МЕНИДЖЪР

НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (ФМФИБ) сключиха

споразумение за предоставяне на ресурс по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020, който ще подпомогне отпускането

на кредити в подкрепа на допустими крайни получатели.



Финансовият инструмент има за цел да осигури кредитен ресурс при

облекчени условия на бенефициенти по ПРСР, както и да привлече

допълнителен частен капитал, с цел повишаване конкурентоспособността

на земеделския сектор, подкрепа за преодоляване на пазарната

неефективност и неоптимална инвестиционна ситуация в селските

райони.

Период на включване до 31 декември 2023 г.

Срок за усвояване на кредита до 31 декември 2023 г.

Краен срок на споразумението 31 декември 2031 г.



Параметри на програмата

Кредитоискателят 
е:

Земеделски 
производител

Микро, малко и 
средно предприятие 
(МСП), извършващо 

дейност в областта на 
преработката и 
търговията със 

селскостопански 
продукти или е регистрирано в 

селски район



Инвестиционно финансиране;

Кредит за финансиране на оборотен капитал, който
допълва инвестицията и е свързано с нея.

Инвестицията трябва да води до подобряване на резултатите от

селскостопанската дейност, подобряване на резултатите от

преработвателната дейност и жизнеспособността на предприятието.

Видове кредити



Инвестицията е свързана с изграждането,

придобиването или подобрения на недвижимо

имущество, закупуване на машини и оборудване,

общи разходи свързани с подготовката на проекта

(хонорари за архитекти, инженери и консултантски

услуги), покупка на животни, придобиване или

развитие на компютърен софтуер, патенти, лицензи

и други.

Пример:



Инвестиционен кредит Оборотен кредит

Размер 
до 30 % от общата инвестиция към 

съответния краен получател или 
391 166 лева

Валута Лева Лева
Гратисен 
период до 36 месеца до 12 месеца

Срок от 12 до 120 месеца от 12 до 60 месеца

Самоучастие

до 2 млн. лева

20 %



Съфинансиране: 
В допълнение към средствата, предоставени от ФМФИБ, Банката 

осигурява финансиране, възлизащо на 50 % пропорционално от всеки 
допустим кредит, предоставен на краен получател.

Програмата може да се ползва за финансиране на инвестиции по проекти
без безвъзмездна помощ, както и за проекти с безвъзмездна помощ, при
които не е използван максималният интензитет на подпомагане и
максималния размер на брутна финансова помощ (БФП).



Преференциални лихвени условия

Максимален лихвен процент за съфинансирането ОЛП плюс фиксирана 
надбавка в размер на 3,9 процентни пункта.

Лихвата, която крайните получатели ще плащат е 2.86 % (текущо).



Допустими обезпечения

Залог на активи закупени с кредита 

По преценка на Банката други допустими от закона обезпечения



Благодаря


