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Преглед на възможностите за  
финансиране на новоосновани и  
разрастващи се предприятия
Версия: Януари 2021 г.

Предприемачите са много важни за икономическото развитие на Германия. Те осъщест-
вяват на практика нови идеи, създават работни места и осигуряват основата за проспе-
ритета и растежа в Германия и Европа. За основаването на предприятие се нуждаете от 
финансова подкрепа.

Тази брошура за финансирането трябва да предостави общ поглед над възможностите за 
финансиране и стимулиране. Те трябва винаги в конкретния случай да бъдат проверя-
вани в зависимост от съответните предпоставки за финансиране. Брошурата за финанси-
рането не дава гаранция за това, че дадено финансиране ще се осъществи посредством 
възможностите за стимулиране действително в конкретния случай. На предприемачите 
се препоръчва да се възползват от предложенията за консултации относно основаване на 
предприятие на федерацията, на провинциите или в общините.

Федералното правителство и федералните провинции предоставят на основателите на  
предприятия

A. Насърчителни кредити с намалена лихва,
B. Гаранции,
C. Акционерен капитал и
D. Безвъзмездни надбавки

Младите предприятия могат да се възползват от тези програми за стимулиране. Така също и във 
фазата на растеж на предприятията има налични ефективни помощни инструменти.

Най-честата възможност за финансиране е чрез кредит. При кредита кредитополучател взима 
на заем от кредитор парична сума при определени условия. Освен това финансирането може да 
се извърши чрез рисков капитал, т.е. когато един инвеститор осигурява капитал за участие в 
дадено предприятие.
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Информация и помощи във фазата на основаване и растеж

Консултации за стимулиране и финансиране

	# Служителите на Службата за консултации на Федералното министерство на икономи-
ката и енергетиката консултират относно финансирането на всички предприемачески 
дейности

	# Те предлагат информация относно:
	� Програми за стимулиране, които са на разположение на новоосновани и  

разрастващи се начинания
	� Въпроси за подготовка за разговора с банките
	� Възможности за финансиране

	# Контакт: 
Имейл: foerderberatung@bmwi.bund.de 
Телефонен номер: +49 (0)30-186158000 
Понеделник-четвъртък 9:00 часа до 16:00 часа 
Петък 9:00 часа до 12:00 часа

A. Насърчителни кредити

Микро кредити

Фонд за микро кредити в Германия

	# Позволява финансиране на малки предприятия, които иначе нямат достъп до  
кредитни финансирания

	# Целеви групи на фонда: Малки и млади предприятия, основатели на предприятия, 
лица с миграционна история, креативни самостоятелни предприемачи

	# Стимулиране чрез заем: Размерът на кредита е от 1 000 до 25 000 евро
	# Срок до 4 години, лихвен процент от 7,9% и такса за закриване в размер на 100 евро 

на кредит
	# Допълнителна информация онлайн: Mein Mikrokredit (Моят микро кредит) 

mailto:foerderberatung@bmwi.bund.de
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
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Микро кредити на федералните провинции

12 от 16-те федерални провинции също предлагат на основателите на предприятия 
микро кредити до размер на кредита от 25 000 евро:

	# Баден-Вюртемберг
	# Берлин
	# Бранденбург
	# Бремен
	# Хамбург
	# Хесен
	# Долна Саксония
	# Северен Рейн-Вестфалия
	# Заарланд
	# Саксония
	# Шлезвиг-Холщайн
	# Тюрингия

Допълнителна информация онлайн: Existenzgründungsportal des BMWi (Портал за  
основаване на предприятия на BMWi) 

Насърчителни кредити на федерацията

KfW, насърчителната банка на федерацията, и насърчителните институции на федералните  
провинции отпускат насърчителни кредити за основатели на предприятия в цяла  
Германия. Първото място за търсене на насърчителен кредит е местната банка, т.е. бан-
ката, с която кредитополучателят урежда своите редовни бизнес дейности. По заявка тя 
извършва проверка, защото кредитът се заявява директно при нея, и при положително 
решение го изпраща на KfW. Това се обозначава като „Принцип на местната банка“. KfW 
взима окончателно решение относно заявката.

ERP кредит за основаване - Стартов капитал

	# До 125 000 евро за инициативи за основаване на предприятия
	# Финансиране на инвестиции и текущи разходи
	# Основавания на предприятия и укрепвания до 5 години след основаването
	# Лесен достъп до кредит: KfW поема 80% от кредитния риск
	# Не е необходим собствен капитал
	# Период до 10 години, от 1,21% ефективна годишна лихва
	#  Допълнителна информация онлайн: ERP-Gründerkredit Startgeld (ERP кредит за  

основаване – Стартов капитал) 

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
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ERP кредит за основаване - Универсален

	# Дългосрочни кредити до обем от 100 милиона евро
	# За млади предприятия, които са на пазара по-малко от 5 години
	# Финансиране на придобивки и текущи разходи
	# KfW поема до 90% от банковия риск
	# Алтернативно също и без поемане на риска
	# Период с поемане на риска до 10 години, период без поемане на риска до 20 години, 

лихвен процент от 1,00%, вижте Преглед на условията Част 1 и Част 2 
	# Допълнителна информация онлайн: ERP-Gründerkredit – Universell (ERP кредит за  

основаване – Универсален) 

ERP капитал за основаване

	# До 500 000 евро за подсилване на собствения капитал на предприятието
	# Основавания на предприятия и укрепвания до 3 години след основаването
	# Финансиране на до 40% от инвестициите без гаранции
	# Лесен достъп до кредит: KfW поема кредитния риск
	# Период до 15 години, от 2,82% ефективна годишна лихва
	# Без погасителни вноски през първите 7 години, само лихвени плащания
	# Допълнителна информация онлайн: ERP-Kapital für Gründung (ERP капитал за)  

основаване 

ERP – Кредит за дигитализация и иновации

	# Размер на кредита между 25 000 и 25 милиона евро и насърчителна надбавка като 
допълнение към кредита

	# За инвестиции и експлоатационни средства в областите иновации и дигитализация
	# За предприятия и хора със свободни професии
	# Лесен достъп до кредит: KfW може да поеме до 70% от риска на местната банка
	# За периода вижте Преглед на условията, от 1,00% ефективна годишна лихва
	# Допълнителна информация онлайн: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit  

(ERP – Кредит за дигитализация и иновации) 

Насърчителни кредити на федералните провинции

Пълният и актуален преглед на кредитите за основаване на предприятия на федералните 
провинции можете да получите онлайн в Förderdatenbank (Насърчителната база данни). 

https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=073%20074
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=075%20076
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=380%20390%20391
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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Б. Гаранции

Взимането на кредит изисква осигуряването на обичайните за банките гаранции от  
кредитополучателя. При това може да помогне гаранция от гаранционната банка на 
съответната федерална провинция.

	# Кредити за инвестиции и експлоатационни средства могат да бъдат гарантирани с 
гаранционна квота от макс. 80% от стойността на кредита

	# Максималната стойност на гаранцията е 1,25 милиона евро
	# Допълнителна информация онлайн: Bürgschaftsbanken (Гаранционни банки)  

В. Акционерен капитал 

Микро мецанинов фонд

	# Стимулиране на всякакви инвестиции в изграждането на ново или продължаването  
на дейността на налично предприятие, възможни са също финансирания на корпора-
тивно правоприемство или финансирания на експлоатационни средства

	# Обем на фондовете от 228 милиона евро (Фонд I + Фонд II)
	# Безшумни участия до макс. 50 000 евро за малки предприятия и предприемачи
	# Безшумни участия до макс. 150 000 евро за предприятия, които обучават, които се 

ръководят от хора с миграционно минало, или които са основани от безработни хора
	# Период от 10 години
	# Погасяването се извършва от 7. година на 3 еднакви по размер годишни вноски
	# Допълнителна информация онлайн: Mikromezzaninfonds (Микро мецанинов фонд) 

Фонд за хай тек основатели (HTGF)

	# Фонд за рисков капитал за много иновативни и технологично ориентирани  
предприятия

	# Започване на оперативната бизнес дейност на предприятието преди не повече от  
3 години

	# Предпоставки за финансиране: Многообещаващи резултати от изследвания,  
иновативна технологична база, богата на шансове пазарна ситуация

	# Фондът взима участие първоначално с до 1 милион евро, по принцип на разположение 
са до 3 милиона евро за всяко предприятие

	# Допълнителна информация онлайн: HTGF 

Допълнителни инструменти за финансиране на федерацията в областта на акционерния  
капитал ще намерите онлайн.

https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.htgf.de/de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/financing-start-ups-and-growth-overview-of-funding-instruments.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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Г. Безвъзмездни надбавки 

Надбавка за основаване

Получатели на обезщетение за безработица I могат при определени обстоятелства да 
заявят „надбавката за основаване“ при своята трудова агенция.

	# Месечна надбавка в размер на последното обезщетение за безработица и допълни-
телно 300 евро като надбавка за законовите социални осигуровки (в продължение на 
6 месеца)

	# Месечна надбавка в размер на 300 евро, ако бъде доказана самостоятелна дейност 
като основна професия (след това в продължение на 9 месеца)

	# Допълнителна информация онлайн: Gründungszuschuss (Надбавка за основаване)  

Начална помощ

Получатели на обезщетение за безработица I могат при определени обстоятелства да 
заявят „начална помощ“ при своята трудова агенция.

	# Насърчаването се извършва под формата на надбавка за максимум 24 месеца.
	# Размерът на насърчаването се определя според продължителността на безработицата 

и  
размера на общността на нуждите на търсещия работа

	# След началната помощ на самостоятелно заетите лица могат да се предоставят също 
заеми, както и надбавки за набавяне на материални активи

	# Възможни са надбавки до размер от 5 000 евро, а заемите са също и над тази сума
	# Допълнителна информация онлайн: Einstiegsgeld (Начална помощ) 

Надбавки за основавания след следването

EXIST стипендия за основатели и EXIST изследователски трансфер

	# Надбавка за абсолвенти и учени от висши учебни заведения и извънуниверситетски 
изследователски учреждения за подготовка за основаване на предприятие

	# Предметът на бизнес дейността трябва вече да е започнат като изследователски или 
развоен проект в университет или висше учебно заведение

	# Заявката се подава от образователното учреждение
	# EXIST стипендия за основатели: Месечна надбавка: Студенти: 1 000 евро/месец, Техни-

чески служители: 2 000 евро/месец; Абсолвенти: 2 500 евро/месец; Доктори: 3 000 
евро/месец, Детска надбавка: 150 евро/дете/месец

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/gruendungsfoerderung
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/gruendungsfoerderung
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Допълнителна информация онлайн:
	# Портал за основаване на предприятия на Федералното министерство за иконо-

мика и енергетика (www.existenzgruender.de)
	# Платформа за основатели (www.gruenderplattform.de)
	# Информационно писмо „Gründerzeiten“ (Основателски времена) 

	# Финансиране на материални разходи до 10 000 евро за отделни основавания (при 
екипи максимум 30 000 евро) и обучение до 5 000 евро

	# EXIST изследователски трансфер: Финансиране на продуктови разработки в научното 
учреждение: Финансиране на разходи за персонал за до 4 места персонал и матери-
ални разходи до 250 000 евро

	# Финансиране на фазата на основаване на предприятието: Надбавка до 180 000 евро
	# Допълнителна информация онлайн: EXIST-Gründerstipendium (EXIST стипендия за 

основатели), EXIST-Forschungstransfer (EXIST изследователски трансфер) 

Преходна помощ за коронавирус

Федералното правителство предлага на малките и средно големи предприятия от всички 
сфери на икономиката финансова помощ, за да осигурят фирмената нужда от ликвид-
ност, въпреки намалението на оборота. Актуална информация можете да намерите 
онлайн: Überbrückungshilfe (Преходна помощ за коронавирус)  

Придобиване на предприятия

Освен основаването на ново предприятие има също възможност за придобиване на 
съществуващо предприятие. Също и за тази цел федерацията и федералните провинции 
предоставят  
различни оферти, които могат да се използват при интерес към придобиване на пред-
приятие и могат да улеснят това.

Уеб сайтът nexxt-change е онлайн борса за придобивания на предприятия. В онлайн  
борсата се публикуват предприятия за продажба, като по този начин заинтересованите в 
придобиване могат бързо и лесно да намерят подходящи предложения за продажба. 
Освен това е налична подробна информация за планирането и финансирането на корпо-
ративното правоприемство. В програмите за финансиране на федерацията и федерал-
ните провинции на корпоративните правоприемници се предлагат насърчителни заеми, 
гаранции и надбавки за консултации. За допълнителна информация онлайн: nexxt-change 
Unternehmensbörse. (Борса за предприятия nexxt-change).

https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html

