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Българо-американска кредитна банка работи на 
българския пазар вече 20 години

Днес основните цели на банката са да подпомага 
българските:

 селскостопански производители

 преработвателни компании в хранителния 
сектор

 проекти в секторите енергийна ефективност 
и земеделие

Банката има богат опит и познания в 
управлението на проекти, включително и такива 
по различни европейски програми



Българо-американска кредитна банка работи на 
българския пазар вече 20 години

БАКБ АД предлага на своите клиенти:

 специално внимание и експертиза;

 мрежа от клонове в големите градове – София, Пловдив,
Велико Търново, Кърджали, Стара Загора, Бургас, Варна, 
Плевен, Русе и присъствие и в други райони на страната 
специализирани в бизнес обслужване;

 специално създадено звено в банката, насочено към 
европейските проекти;

 бързина и ефективност в процесите на разглеждане и 
вземане на решение;

 бързо прилагане на кредитни решения;

 експертиза в зелените проекти;

 Виртуална банка BACB Plus – 24/7 достъп до банкови 
услуги.



Какво направихме

БАКБ е издала банкови гаранции за над 40% от средния 
годишен бюджет по мярка „Преструктуриране и конверсия 
на винени лозя“  от Националната програма за развитие на 
лозаро-винарския сектор 2009-2013 г.

БАКБ е отпуснала кредити в размер на над 50 млн. лв. 
срещу агроекологични плащания (мярка 214 от ПРСР 2007-
2013 г.), или над 9,17% от бюджета по мярката

30млн.лв. издадени гаранции от Националния 
гаранционен фонд в подкрепа на малки и средни 
предприятия за изпълнение на проекти по ПРСР 2007-
2013г.

Над 30 млн. лв. отпуснати кредити по ОП 
Конкурентоспособност.
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Кредит “Земеделска земя”

Искате да развиете вашето стопанство.
Искате да не зависите от арендатори.
Искате гъвкави условия по кредита.

Искате опростени изисквания за обезпеченост.

 ЦЕЛ НА КРЕДИТА: За финансиране покупка на земеделска земя.

 Кредитополучатели: Регистрирани частни земеделски 
производители.

 Размер на финансиране: до 100%

 Максимален Размер: 500 000 лева (равностойността във валута)

 Срок на кредита: до 60 месеца

 Отпускане: Еднократно целево за покриване сделката за покупка 
на земеделска земя.

 Обезпечение: Земеделска земя 1ва-10та категория



Револвираща кредитна линия – Директни
плащания 

Пред Вас се отваря възможност за закупуване на материали и стоки 
в количества по-големи от предвидените, а не Ви достигат средства.

Нуждаете се от допълнителни средства, за да посрещнете 
извънредно възникнали разходи.

Дейността Ви е със сезонен характер, а Вие искате да осигурите 
нормалното функциониране на Вашия бизнес.

 ЦЕЛ НА КРЕДИТА: Оборотен.

 Размер на финансиране: до 750 000лв.

 Размер на финансиране : до 150% от размера на очакваната 
сусидия

 Срок на кредита: до 30 месеца 

 Лихвен процент : фиксиран 5,5%

 Отпускане: Еднократно.

 Възможност за револвиране веднага след получаване на 
средства от Директни плащания без заявление



Кредит ЗЕМЕДЕЛИЕ с гаранция от 
НГФ

Инвестиционен и оборотен кредит – подкрепен с 
50% гаранция

ЦЕЛ НА КРЕДИТА: инвестиционни/оборотни 
средства/банкови гаранции за авансови 
плащания.

Кредитополучатели: Регистрирани земеделски 
производители

Срок на кредита: до 60 месеца

Лихвен процент: по договореност

Обезпечение – намалено изискване за 
обезпеченост на сделката



НИСКОЛИХВЕНИ КРЕДИТИ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ПО 
ПРОГРАМА „НАПРЕД“ ОТ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА 
БАНКА

• Лихва от 3-месечен EURIBOR плюс годишна надбавка 
до 4,2% са сред преференциалните условия, които 
Българо-американска кредитна банка предлага за 
отпускане на инвестиционни и оборотни бизнес 
кредити по програма „Напред“. Като допълнителна 
отстъпка, клиентите ще могат да кандидатстват, без да 
заплащат такса за разглеждане на исканията за 
кредит.

• Нисколихвените кредити са част от кредитна линия в 
размер на 25 милиона лева, които БАКБ договори в 
партньорство с Българска банка за развитие. 

http://www.bacb.bg/


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


