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Име на проекта: Сосиете Женерал Експерсбанк – Партньорство за растеж 

Държава: България 

Номер на проекта: 44247 

Стопански отрасъл: Финансиране на банки 

Публичен/Частен сектор: Частен сектор 

Дата на заседанието на Съвета на 
директорите: 

15 януари 2013 г. 

Статус:  Получено първоначално одобрение, предстоящо 
окончателно одобрение 

Дата на оповестяване на резюмето: 
 
Дата на обновяване на резюмето: 

13 ноември 2012 г. 

Описание и цели на проекта: 

 

 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)  
възнамерява да отпусне заем в размер на 75 милиона евро 
на „Сосиете Женерал Експресбанк” в България, в рамките 
на програма „Партньорство за растеж”. Заемът ще бъде 
предоставен в три транша и има за цел да подкрепи 
стратегията на „Сосиете Женерал Експресбанк” през 
следващите три календарни години на стабилен растеж и 
увеличено кредитиране, фокусирано върху сектора на 
малките и средни предприятия (МСП).  

Ефект върху прехода: Като подкрепи силен и отговорен участник на българския 
банков пазар, се очаква проектът да доведе до по-голям 
обем на ново кредитиране, особено към МСП, които в 
настоящите трудни икономически условия продължават да 
срещат трудности с осигуряването на финансиране.  

Клиент: „Сосиете Женерал Експресбанк” е осмата по големина 
банка в България, притежава активи на обща стойност от 1.8 
милиарда евро към 30 септември 2012 г., и е 99.7% 
собственост на Сосиете Женерал С.А., Париж. 

Финансиране от ЕБВР: Заем в рамер на 75 милиона евро 

Обща стойност на проекта: 5 милиона евро 

Категоризация, социално 
въздействие и въздействие на 
проекта върху околната среда, 
мерки за ограничаване на вредното 
въздействие: 

Проектът е категоризиран като проект с финансова 
институция. „Сосиете Женерал Експресбанк” ще бъде 
задължена да спазва Изискване на ЕБВР за изпълнение 
(ИИ) №9, когато отпуска кредити по проекта, както и да 
извършва дейността си в съответствие с ИИ №2, да се 
придържа към ограничителните списъци на относно 
околната среда и социалните дейности, и да изготвя и 
предоставя на ЕБВР годишни отчети по отношение на 
околната среда и социалните дейности. Крайните 
кредитополучатели, финансирани в рамките на проекта, ще 
бъдат задължени да спазват нормите на местното 
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законодателство по отношение опазването на околната 
среда и здравословните и безопасни условия на труд. 

Техническа помощ: Няма техническа помощ. 

Лице за контакт в дружеството: Филип Лавале 
Ръководител на УАП 
„Сосиете Женерал Експресбанк” АД 
philippe.lavallee@socgen.com 

Делови възможности: За делови възможности или доставки се обръщайте към 
банката-кредитополучател. 

Въпроси от общ характер: По въпроси към ЕБВР по проекта, несвързани с доставки: 
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 
E-mail: projectenquiries@ebrd.com 

Политика за публична информация 
(ППИ): 

 

ППИ определя как ЕБВР оповестява информация и как се 
консултира със заинтересованите страни, за да осигури по-
добро осведомяване по отношение на и разбиране на 
своите стратегии, политики и дейност.  

Текстът на ППИ може да бъде намерен на следния 
електронен адрес: 

http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Механизъм за оплаквания по 
проекти (МОП): 

ЕБВР е създала Механизъм за оплаквания по проекти 
(МОП), който дава възможност за независимо разглеждане 
на оплаквания, постъпили от едно или повече лица или 
организации във връзка с проекти, финансирани от ЕБВР, за 
които се твърди, че са нанесли или съществува вероятност 
да нанесат вреди. Съответните правила и процедури по 
отношение на МОП могат да бъдат намерени на електронен 
адрес: http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , а 
версия на руски език може да бъде намерена на: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Оплакванията в рамките на МОП трябва да бъдат подадени 
в срок от не повече от 12 месеца след последното отпускане 
на средства от ЕБВР. В случай на въпроси във връзка със 
срока, в който трябва да бъдат подадени оплакванията, 
можете да се обърнете за съдействие към МОП-служителя 
(на e-mail адрес: pcm@ebrd.com) или към съответното 
постоянно представителство на ЕБВР. 
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