
Заем за Сожелиз-България 
Държава: България   

Номер на проекта: 44700   
Бизнес сектор: Небанкови финансови институции   

Публичен/Частен сектор: Частен сектор   
Екологична категория:  

Дата на заседание на Съвета на директорите: 16 януари 2013 г. 
Статус: Предстоящо окончателно одобрение 

Дата на оповестяване на Резюмето на проекта 16 ноември 2012 г. 
    

Описание на проекта 

Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“, „Банката“) възнамерява да 
предостави на Сожелиз-България („Дружеството“) заем в размер на 10 милиона евро за 
отпускане на кредити на малки и средни предприятия („МСП“). 

Въздействие върху процеса на преход 

Като подкрепя силен и отдаден участник на българския лизингов пазар, се очаква Проектът да 
доведе до увеличаване на обема на новите договори за лизинг и да помогне за поддържането 
на така важния поток от финансиране за предприятията, в момент в който достъпът до 
кредити, особено за МСП, е ограничен. Финансовата криза оказа отрицателно влияние върху 
лизинговия пазар в Централна и източна Европа и някои лизингови дружества свиха дейността 
си въпреки изгледите за продължаващо търсене. Заемът допринася за стратегията на Сожелиз 
за диверсифициране на структурата на финансиране на Дружеството. 

Клиент 

Сожелиз България е част от групата Сосиете Женерал и има значителни пазарни позиции 
(почти 10 % от новия бизнес за годината, приключила през юни 2012 г.). Към юни Сожелиз 
притежава общо активи в размер на 94,2 милиона евро. Финансирането на Дружеството се 
осигурява от банката-майка и Европейската инвестиционна банка. 

Финансиране от ЕБВР 

Заем в размер на 10 милиона евро. 

Стойност на проекта 

10 милиона евро. 



Въздействие върху околната среда 

От Сожелиз-България ще се изисква да съблюдава Изискване на ЕБВР за изпълнение („ИИ“) 
№9, когато отпуска лизингово финансиране по проекта, да осъществява дейността си в 
съответствие с ИИ №2, да се придържа към ограничителните списъци в екологичната и 
социалната политика на ЕБВР и да представя на Банката годишни екологични и социални 
отчети. От лизингополучателите ще се изисква да спазват приложимите норми на местното 
законодателство в областта на опазването на околната среда, и здравословните и безопасни 
условия на труд. 

Техническо сътрудничество 

Няма. 

Данни за контакт с Дружеството 

Сожелиз-България 
Централен офис 
1303 София  
бул. „Александър Стамболийски“ № 73 
 
Тел.: +359 2 9370455 
www.sogelease.bg 

Делови възможности 

За делови възможности или доставки се обръщайте към Дружеството. 

Въпроси от общ характер 

Запитвания за проекта на ЕБВР, които не са свързани с доставки: 
Тел.: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380  
Ел. поща: 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.  

Текст на ПИО 

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 

http://www.sogelease.bg/
mailto:projectenquiries@ebrd.com


да бъдат намерени на електронен адрес:www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, а 
версията на руски език е достъпна на http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.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. Ако не сте сигурни за срока, в рамките на 
който следва да бъде подадена жалбата, можете да се обърнете за съдействие към служител 
по МОП (на e-mail адрес: pcm@ebrd.com) или към съответното постоянно представителство на 
ЕБВР. 

 


