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Уважаеми дами и господа, 
 

 
С цел да улесним Вашия избор и да спомогнем за вземането на 

правилно решение от Ваша страна бихме желали да Ви предоставим кратка 
презентация на предлаганото от ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC 
финансиране: 
 
 
Какво представлява предлаганото от ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC 
финансиране? 
 
 
1. Ако сте юридическо лице и искате да закупите стоки и/или услуги, а не 

желаете или нямате възможност да влагате лични финасови средства, 
можете да го направите посредством финансиране от страна на ABEKS 
FINANCIAL CONSULTING LLC, при което отпуснатите финансови средства се 
превеждат директно в сметката на Вашия доставчик по издадена от него към 
Вас проформа фактура (предварително одобрена от ABEKS FINANCIAL 
CONSULTING LLC), а Вие получавате възможност да погасите отпуснатото 
Ви финансиране, разсрочено според вашите възможности и според 
договорените с ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC условия. 

 
2. Ако сте юридическо лице и искате да продадете своите стоки и/или услуги, а 

вашия клиент не желае или няма възможност да вложи лични финасови 
средства, то той може да го направи посредством финансиране от страна на 
ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC, при което отпуснатите финансови 
средства се превеждат директно в сметката  Ви по издадена от Вас 
проформа фактура към Вашия клиент (предварително одобрена от ABEKS 
FINANCIAL CONSULTING LLC), който получава възможност да погаси 
отпуснатото му финансиране, разсрочено според неговите възможности и 
според договорените с ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC условия. 

 
 
Параметри на предлаганото от ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC 
финансиране? 
 
 
1. Финансирането е предназначено само за юридически лица. 

 
2. Размер на финансирането:  минимум 50.000 EUR  -  максимум 5.000.000 EUR. 
 
3. Валута на финансирането – CHF, EUR, USD  

 
4. Период на погасяване на финансирането – 6 месеца, 9 месеца, 1 година.  
 
5. Възможност за удължаване на периода за погасяване, според възможностите 

на клиента. 
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6. Обезпечение на финансирането – банкова гаранция или акредитив, издаден 
в полза на ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC. 

 
7. Проста лихва от 5.8 % до 7.9 %, чийто размер се договаря индивидуално в 

зависимост от вида на валутата, размера на финансирането и стабилността 
на банката, която Ви е издала банковата гаранция или акредитив. 

 
 
Какви са предимствата на предлаганото от ABEKS FINANCIAL CONSULTING 
LLC финансиране? 
 
 
1. Улеснена процедура при кандидастването. 
 
2. Бърз отговор в рамките на 48 часа след изпращане на необходимите 

документи по електронен път или по факс. 
 
3. Отпускане на средствата по финансирането в срок до 7 работни дни след 

одобрение на предоставената от Вас банкова гаранция от ABEKS FINANCIAL 
CONSULTING LLC. 

 
4. Изплащане на отпуснатите средства по финансирането без месечни вноски 

за главница и лихви в рамките на договорения срок. 
 
5. Проста лихва. 
 

• Пример : При отпуснато финансиране от 100 000 евро и договорена 
годишна лихва 7 % - плащате  7 000 евро лихва на година в края на 
договорения срок . 

 
6. Възможност след изтичане на договорения срок да подновите 

финансирането, като намалите неговия размер с изплащане на част от 
първоначалната главница. 

 
• Пример :  

- При отпуснато финансиране от 100 000 евро и договорена годишна 
лихва 7 % -  в края на договорения срок имате възможност да 
намалите главницата според вашите възможности например с 20 000 
евро.  

- В този случай в края на договорения срок вие заплащате 20 000 евро 
главница +  7 000 евро годишна лихва или общо 27 000 евро. 

- Подновявате своето финансиране (след съответната процедура) за 
нов период от време, през който  Ви остават за изплащане 80 000 евро 
по главницата, върху които ще се начисляват вашите лихви през 
удължения период. Например при предоговорена годишна лихва от 7 
% в края на договорения срок ще дължите 80 000 евро по главницата + 
5 600 евро годишна лихва, освен ако Вашите възможности не налагат 
отново да преподновите периода на своето финансиране – в този 
случай отново изплащате само начислената годишна лихва и 
подновявате периода на финансиране като намалявате, запазвате 
размера или увеличавате размера на главницата. 



ABEKS FINANCIAL CONSULTING LLC   

 3 

 
7. Възможност след изтичане на договорения срок да подновите 

финансирането, като увеличите неговия размер над първоначално 
договорената главница. 

 
• Пример :  

- При отпуснато финансиране от 100 000 евро и договорена годишна 
лихва 7 % -  в края на договорения срок Ви се налага да увеличите 
главницата според вашите нужди например с 50 000 евро.  

- В този случай в края на договорения срок вие заплащате 7 000 евро 
годишна лихва. 

- Подновявате своето финансиране с увеличаване размера на 
главницата с 50 000 евро (след съответната процедура) за нов период 
от време, през който  вашите лихви ще се начисляват върху новата 
главница от 150 000 евро. Например при предоговорена годишна лихва 
от 7 % в края на договорения срок ще дължите 150 000 евро по 
главницата + 10 500 евро годишна лихва, освен ако Вашите нужди не 
налагат отново да преподновите периода на своето финансиране – в 
този случай отново изплащате само начислената годишна лихва и 
подновявате периода на финансиране като намалявате, запазвате 
размера или увеличавате размера на главницата. 

 
 
При проявен от Ваша страна интерес е необходимо да ни предоставите 
следната информация: 
 
 
1. Кратко описание на дейността на Вашата фирма, актуални телефони, 

пощенски и електронен адрес и лице за контакт с Вас. 
 

2. Какъв е размера на финансирането, за което ще кандидаствате? 
 
3. Проформа фактура, издадена от Вашия доставчик към Вас или от Вас към 

Вашия клиент за стоките и/или услугите, които ще закупувате или продавате. 
 
Финансовите средства могат да бъдат отпуснати по една или няколко 
проформа фактури. 

 
Проформа фактурата трябва да бъде преведена на английски език. 

 
Проформа фактурата трябва да съдържа: 

• Актуални фирмени данни на клиента и доставчика; 
• Детайлно описание на услугите, материалите или стоките, които ще се 

купуват. Количество. Единична цена. Обща стойност на сделката. 
• Актуални банкови данни на доставчика, по които ще се преведе 

отпуснатото финансиране. 
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4. От коя банка бихте могли да предоставите Банкова гаранция? - Банките, 

които се ползват с предимство и при следната последователност са: 
 

• Уникредит Булбанк АД,  
• Райфайзенбанк (България) ЕАД,  
• Обединена българска банка АД,  
• Прокредит банк (България) АД,  
• Първа инвестиционна банка АД. 

 
Надяваме се да сме Ви полезни и оставаме на Ваше разположение в случай на 
възникнали допълнителни въпроси. 

 
С уважение, 
Кирил Кирилов 

 
      E-mail:   abeksbg@skyconsult.eu 
      Сайт:                www.skyconsult.eu 

mailto:abeksbg@skyconsult.eu
http://skyconsult.eu/

