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За фонда

Общинският Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия
/ОГФМСП/ е учреден на 17.06.2002 г. с Решение на Столичен
Общински Съвет /СОС/. ОГФ е специализиран орган на СОС, чиито
средствата се образуват със заделяне на 10% от общинската
приватизация;

Органи на управление на ОГФМСП са Столичния Общински Съвет; 
Съвет за управление на общинския гаранционен фонд и Управител на
фонда.



Мисия и цели на ОГФМСП-СО
Мисия:
провежда политиката на Столична община за подпомагане на малкия и
среден бизнес и стимулиране на предприемачеството на нейната територия;
Цели:

Съдействие и подпомагане на реализацията на Общинския план за
развитие на столицата. Съдействие за изпълнение на Лисабонската
стратегия на ЕС за провеждане на политика за насърчаване на малкия и
средния бизнес и подобряване на условията за неговата дейност;
Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на
столицата и привличане на инвестиции за МСП;
Подобряване на условията за предприемачески инициативи в
столицата;
Съдействие за финансова подкрепа на микро, малките и средни
предприятия в столичния град;
Планиране, популяризиране, подпомагане, разработване и управление
на проекти, обвързващи пазара на работната сила с развитието на
столичната икономика;
Повишаване на качеството на информационната среда на МСП в
столицата;



Как ОГФМСП-СО реализира целите си?

Анализ и наблюдение състоянието на малкия и среден бизнес на територията на
Столична община;
Взаимодействие с Агенцията за малки и средни предприятия, БТПП, БСК и други
организации и сдружения на малкия и среден бизнес;
Сключване на споразумения с търговски банки и други финансови институции, които
осъществяват специални програми за кредитиране на малки и средни фирми;
Разработване на схеми за гарантиране на кредити за малки и средни фирми.
Гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево от финансови
институции на малки и средни предприятия, регистрирани или развиващи дейността си
на територията на Столична община;
Разработване на целеви предложения и програми за сътрудничество с органи на
Европейския съюз и други институции по проблеми на малкия бизнес;
Сътрудничество и взаимодействие с националните сдружения за малък и среден бизнес
и други подобни институции;
Целеви консултации за подпомагане на малкия и среден бизнес;
Предоставяне на информация и съдействие за осъществяване на делови контакти в
страната и чужбина;
Организация или съдействие при организирането на местни обществени мероприятия
като семинари, работни срещи, изложби, панаири и други подобни за популяризиране на
столичния бизнес;
Участие в създаването и управлението на фондове за рисков капитал, фондове за
микрокредитиране и други инициативи на Столична община.



Дейност на ОГФМСП-СО

OГФМСП-СО помага на МСП в икономическото им развитие и повишаване
тяхната конкурентоспособност. Негова цел е да улесни достъпа до банково
кредитиране и съкрати сроковете за получаване на кредит от малките и средни
фирми като гарантира пред банките до 50% от техния кредит или - до 60 000 
лв, а в отделни случаи гаранционният ангажимент може да бъде и до 120 000 
лева.
До момента ОГФМСП-СО е подпомогнал над 213 фирми, като е съдействал за
отпускане на кредити за 24 507 465 лева, а гаранционният ангажимент на
фонда към тях е 5 341 284 лева. В повечето случаи пред фонда кандидатстват
с проекти не отделните фирми, а финансиращите институции, като ползата е
двустранна - фирмата получава облекчено кредитиране, а банката увеличава
броя на клиентите си;
Освен издаване на гаранции по кредити на МСП, ОГФМСП предлага и
консултации на фирмите в следните области:

услуги за разработване на проекти за кандидатстване по отворени грантови
схеми по Оперативните програми на ЕС;
счетоводни услуги;
правни услуги;
мениджърски услуги;
услуги, свързани с получаване на международни сертификати - ISO 9001, 
14001, присъждане на първоначален кредитен рейтинг и др.;

Информационен център на ОГФ - приближаване на услугата до МСП.



Изисквания към МСП, за да получат гаранционна
подкрепа от ОГФМСП-СО

да отговарят на критериите за малки и средни предприятия, 
съгласно Закона за МСП;

седалището им да е на територията на Столична община или
бизнес-проектът им да се реализира на територията на
общината;

да разполагат с обезпечение по кредита за най-малко 80% 
от стойността му. 



ОГФМСП-СО подпомага с предимство, при
равни други условия:
В зависимост от категорията предприемачи:

жени-предприемачи; 
лица с увреждания; 
предприемачи до 30 годишна възраст;
фирми, осигуряващи собствени източници и средства за съфинансиране на
бизнес-проекта.

В зависимост от вида на проектите за финансиране:
високите технологии и информационните услуги;
туризъм - в частност семейно хотелиерство и ресторантьорство;
производство и търговия на стоки и продукти от леката и хранителната
промишленост;
транспорт и транспортни услуги за населението;
услуги, предоставяни от домашни лекари, зъболекари, рехабилитатори
психотерапевти;
услуги в областта на спорта, културата, младежки дейности и други;
екология;
експортно-ориентирани производства;
производство на екологично чисти продукти, както и на машини и
оборудване, допринасящи за опазване и подобряване на околната среда.



ОГФ гарантира с предимство кредити, които
са предоставени за:

внедряване на нови технологии и технологични линии;

купуване на нови машини и съоръжения;

купуване на патенти и лицензии, касаещи основната
инвестиция;

ноу-хау и обучение на кадри;

въвеждане на системи за управление на качеството;



Как МСП могат да получат гаранция по
банковия си кредит от ОГФ?

Първи вариант – Фирмата получава от ОГФ писмо-одобрение, 
че фондът е склонен да поеме гаранционен ангажимент по
банковия й кредит;
Втори вариант – банките-партньори отправят предложение
до ОГФ за гаранционна подкрепа по кредита на фирмата. 
Банките-партньори на ОГФ са:

Алианц Банк България АД
Банка ДСК ЕАД
Общинска банка АД
Първа инвестиционна банка АД
Стопанска и инвестиционна банка АД
Токуда банк АД



Нашите послания за бизнеса в София?

ОГФ единствен осигурява гаранции на МСП с индивидуално разбиране за
бизнес идеите им на територията на Столична община;

Гаранционният фонд е сериозната подкрепа на хората с увреждания, които
искат да започнат и да развиват собствен бизнес;

ОГФ е звеното, което ще отвори вратите пред младите предприемачи, които се
нуждаят от средства за стартиране на бизнеса си, но нямат достатъчно
обезпечение;

Фондът се фокусира върху приоритетни отрасли, чието развитие ще се отрази
положително върху повишаване икономическата ефективност на столицата;

ОГФ активно подпомага и насърчава неправителствения сектор и бизнеса на
София в усвояването на средства от структурните фондове на ЕС чрез
кандидатстване по Оперативните програми.



За контакти и повече информация

София 1000  ул. „11 август” №4 ет.2
тел. 02/ 980 9938 

Информационен център на ОГФМСП-СО
София 1111 ул. „Сирак Скитник” №9 /пазар
Ситняково/

www.ogf-sofia.com

http://www.ogf-sofia.com/
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