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 Проекти за развитие
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Farmer chooses for sun е проект за соларна енергия, която се произвежда за нужди-
те на селскостопанския сектор. Слънчевите панели са инсталирани върху покривите на 
стопанствата, част от инициативата. В процеса по монтажа е премахнат азбестът (чиято 
употреба в Холандия трябва да бъде преустановена до 2024 г.), който се съдържа в много от 
покривите и е свързан със смъртоносни заболявания като рака на белите дробове. Това не 
само гарантира устойчива енергия, но и осигурява непосредствена полза за общественото 
здраве.    

Инвеститорът Boer Kiest Zon предвижда инсталирането на 140 000 слънчеви панела, които 
ще захранят приблизително 11 500 стопанства. Проектът е финансиран от BNG Bank в размер 
на 26 млн. евро и е пример за това как банката подкрепя енергийния преход в Холандия.   

Farmer chooses for sun is a solar project, producing energy for the needs of the agricultural 
sector.  Solar panels will be installed on the roofs of farms participating in the initiative. As 
part of the process of installation, asbestos, contained in many roofs of farms (prohibited by 
law as of the year 2024), since is causally linked to deadly diseases such as lung cancer) has 
been removed. This not only guarantees sustainable energy, but also provides an immediate 
public health benefit. 
The investor Boer Kiest Zon will install approximately 140 000 solar panels, which will gener-
ate enough energy to power roughly 11,500 farms. Boer Kiest Zon BV approached BNG Bank 
for the financing of 26 billion euro. This is an example of how BNG Bank is supporting energy 
transition in the Netherlands.

Solar Energy Соларна енергия
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Вятърният парк Gemini в Северно море е един от най-големите в света, както по размери, 
така и по количество произведена вятърна електроенергия. Със своя капацитет от 600 
мегавата той осигурява възобновяема енергия за 1,5 милиона жители на Холандия. Пар-
кът е построен в две локации в близост една до друга, откъдето произлиза и името му 
(gemini – близнаци). 
Проектът е на стойност 2,8 млрд. евро и е финансиран съвместно от дванадесет 
международни кредитори, сред които BNG Bank, Европейската инвестиционна банка и 
три експортни кредитни агенции.
Вятърният парк е открит през май 2017 г. 

The Gemini offshore wind park in the Dutch North Sea is one of the world’s largest wind 
farms, both in terms of size, as well as production. With a total 600 megawatt capacity, the 
wind park provides renewable energy for 1.5 million residents in the Netherlands. Gemini has 
been built at two approximate locations, from where the name of the project Gemini (=twins) 
is derived. 
The project is evaluated as of EUR 2,8 milliard, and financing has been provided from twelve 
international creditors, including BNG Bank, the European Investment Bank and three ex-
port credit agencies. 
The grand opening of the project took place in May 2017.

Wind Energy Вятърна енергия
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Жп линията Хъфей-Фуджоу свързва Централен с Източен Китай и е един от най-големите 
компоненти на високоскоростната железопътна връзка между Пекин и Фуджоу. Проек-
тът е в експлоатация от юни 2015 г. 
Китайската банка за развитие е осигурила кумулативно 8.615 млрд. юана (1.117 млрд. 
евро) в края на 2015 г. 

As a major component of the Jing-Fu (Beijing to Fuzhou) High-Speed Railway, Hefei-Fuzhou 
line is a high-capacity passenger route that connects Central China and Southern China.  It 
started functioning in June 2015. 
The China Development Bank`s cumulative drawdowns amounted to 8.615 bn RMB (1.117 bn 
EUR) at the end of 2015. 

Railway Infrastructure Железопътна инфраструктура
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Преди да бъде реализиран проектът, окръзите Джингси, Напо и Дъбао в Байсъ, Гуанси нямат 
никакъв достъп до пътната мрежа в Китай и на практика са напълно откъснати от света. 
В момента това е ключова транспортна връзка между Китай и страните от Югоизточна 
Азия. Като водеща институция в осигуряване на средствата за реализирането й, в края 
на 2015 г. Китайската банка за развитие организира синдикиран кредит в размер на 10 
млрд. юана, в който участва с 6,1 млрд. юана (784 млн. евро). 

Before launching this project, Jingxi, Napo, and Debao regions in Baise, Guangxi Province had 
no access to the China’s highway network, and in practice were totally isolated. Currently, 
this is a key transport link in the China-ASEAN international corridor. In 2015, as a leading 
bank that provides the financing for the construction, CDB organized a RMB 10 billion syn-
dicated loan, contributing with 6.1 bn RMB (784 mil EUR) of its own resources. 

Transport Infrastructure Транспортна инфраструктура
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В контекста на своята ангажираност за опазване на китайското културно наследство и 
популяризирането на отдалечени дестинации, Китайската банка за развитие спонсорира 
редица проекти за съхранение на древните градове в Суджоу, Джънзъ, Шаси, Тули и др. 
В края на 2015 г. общата сума на финансирането в това направление възлиза на 2.953 
млрд. юана (380 млн. евро).

In the context of its commitment helping to preserve Chinese cultural heritages, and pro-
moting distanced areas, the China Development Bank sponsored a number of ancient 
town preservation projects in Suzhou, including Zhenze, Shanxi and Tongli, among other 
historical and cultural towns. By the end of 2015, cumulative lending amounted to – 2.953 
bn RMB (380 mil EUR).

 Preservation of cultural heritage  Опазване на културно наследство
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Donghu National Innovation Park е вторият национален парк в Китай, който насърчава 
иновациите и високите технологии. Чрез подпомагане изграждането на парка Китайската 
банка за развитие участва активно в подкрепата на технологични иновации, индустриални 
подобрения и урбанизацията в провинция Хубей. В края на 2015 г. банката е и най-
големият кредитор на предприятията в парка с общ размер на заемите над 45 млрд. 
юана (5.8 млрд. евро).

Donghu National Innovation Park is the second national park in China designed to promote 
innovations and development of technologies. Through supporting the construction of the 
park, the China Development Bank is actively involved in technological innovation, indus-
trial upgrades, and new urbanization in Hubei Province. By the end of 2015, the bank was 
the top leader to various enterprises in the park with a cumulative lending of 45 bn RMB  
(5.8 bn EUR). 

Innovations Иновации
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Река Одра в Полша е наводнявала своите брегове повече от 16 пъти в рамките на 200 
години, причинявайки смърт и разрушения. През 1997 г. 54 души изгубват живота си, а 
700 000 домакинства са наводнени, когато Одра бушува през Вроцлав. Системата против 
наводнения на града няма достатъчен капацитет, за да се справи с огромното количество 
вода, което залива града в рамките на дни. 
През 2005 г. Банката за развитие на Съвета на Европа одобрява 251 милиона евро за 
10-годишен заем, който да подпомогне защитата против наводнения по басейна на Одра. 
Проектът е съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС, Световната банка и правителството 
на Полша.

Poland’s Odra River has flooded its banks more than 16 times in 200 years, causing death 
and destruction. In 1997 54 people lost their lives and 700 000 households were flooded 
when the Odra ripped through Wroclaw.  The city’s flood system did not have the capacity 
to absorb the sheer volume of water that hit the city in the days.  
In 2005, Тhe Council of Europe Development Bank approved € 251 million 10-year loan to 
boost the flood defense in the Odra basin. The project was co-financed by the European Co-
hesion Fund, the World Bank and the Government of Poland.

Water Infrastructure Водна инфраструктура
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Стартиращото предприятие Quadrofoil от Словенска Бистрица разработва енергийно-
ефективен и високотехнологичен екологичен плавателен съд за серийно производство. 
Революционната машина разполага с четири места и се произвежда от първата половина 
на 2017 г., а първите екземпляри от нея са продадени в Хърватия, Унгария и Саудитска 
Арабия. 
Компанията е получила финансиране в размер на 1,2 млн. евро от Словенската банка за 
развитие SID Bank. 

The startup company Quadrofoil from Slovenska Bistrica developed an energy efficient and 
technologically advanced ecological vessel for serial production. 
The revolutionary four-seat vessel began production in the first half of 2017. The first ves-
sels were sold to Croatia, Hungary, and Saudi Arabia.
The company received a financing from SID Bank that amounts to EUR 1,2 mln. 

Startup Green Business Стартиращ екологичен бизнес
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Фабиани Бридж е мост над река Любляница в Словения. Той  свързва улиците Ниегошева и 
Рошка, като по този начин завършва вътрешния околовръстен път на столицата Любляна.

Мостът носи името на своя първоначален архитект Макс Фабиани и е открит официално 
през 2012 г.

Проектът е реализиран от общината на Любляна със съфинансиране от държавния 
бюджет и с подкрепата на Словенската банка за развитие SID Bank, чиято мисия е да 
насърчава инвестициите в обществената инфраструктура. Заемът от SID Bank е на стойност  
8 млн. евро.

The Fabiani Bridge is a bridge over the Ljubljanica in Slovenia. It links Njegoš Street with 
Roška Street and thus completes the Ljubljana’s inner ring road.

The bridge has been named after its original conceptor Max Fabiani and was officially opened 
to the public in 2012.

The project has been constructed by the Municipality of Ljubljana - co-funded by the state 
budget in cooperation with SID Bank, which follows its basic mission to promote investments 
in local public infrastructure.

The SID Bank’s loan amounted to EUR 8 mln. 

Urban Infrastructure Градска инфраструктура
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Водната електроенергия има водеща роля в енергийния сектор в Босна и Херцеговина. 
В периода между 50-те и 80-те години на миналия век са изградени общо 12 големи 
ВЕЦ с обща мощност от 2 000 MW, които доставят от 35 до 50% от електроенергията в 
страната. 

Водната електроцентрала „Рама“ се намира на около 80 км северно от Мостар в 
Херцеговина. Това е електроцентрала за съхранение, чиято машинна зала е в пещера, 
издълбана в скалата. С мощност от 160 MW, тя е една от най-значимите ВЕЦ в страната. 
Построена е през 1968 г.,  а  през 2008 г. е одобрен заем от 10 млн. евро за нейната 
рехабилитация, предоставен от немската банка за развитие KfW.

Water Electricity has a leading role in Bosnia and Herzegovina’s energy sector. Between the 
1950s and 1980s 12 large HPPs with a total capacity of 2,000 MW provided 35 to 50% of the 
country’s electricity supply. 

The Rama Hydro Power Plant is located about 80 km north of Mostar in Herzegovina. It is 
a storage power plant having a cave machine room carved into a rock. With a capacity of 
160 MW, it is one of the most significant HPPs in the country. It was built in 1968, and in 
2008 a 10m-euro loan was approved for its rehabilitation provided by the German KfW 
Development Bank.

Green EnergyЗелена енергия
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Deliberry е каталунска стартираща компания, създадена през 2015 г., която цели да улесни 
пазаруването за потребителите. С няколко клика жителите на Барселона и Мадрид 
могат да закупят хранителни стоки от различни места: супермаркети, пекарни, месарски 
магазини, магазини за плодове и зеленчуци. Всяка заявка се изпълнява от специални хора, 
наречени мамашопъри. Те подбират внимателно поръчаните продукти и организират 
доставката им. 

Каталунският финансов институт ICF участва във финансирането на стартъпа със 
синдикиран кредит в размер на на 200 000 евро. 

Deliberry is a Catalan start-up established in 2015 with the aim of easing its customers’ 
shopping. With just a few clicks the citizens of Barcelona and Madrid can purchase food from 
supermarkets and shops such as butchers, fruiterers, bakers, etc. Each purchase has been 
sent for execution to the people entrusted to do the shopping: the so called mamashoppers. 
These are the people who will carefully select the products and organize the delivery.

The Catalan Finance Institute (ICF) provides the financing of the start-up company with a 
participative loan which amounts to EUR 200 000.

Startup BusinessСтартиращ бизнес 
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Holmen Swimming Pool e новооткрит екологичен спортен комплекс в Несбру, Норвегия. Освен 
25-метров басейн с осем коридора, съоръжението включва още терапевтичен и учебен 
басейн, фитнес, социална площ и кафене.  Комплексът е построен с нисковъглероден бетон, 
а покривът му е покрит с трева и представлява зона за отдих. Благодарение на множеството 
„умни“ решения емисиите на комплекса са с 45% по-ниски отколкото при традиционното 
строителство. Сред тях са огромните прозорци, намаляващи необходимостта от изкуствено 
осветление, геотермалните сондажи и еко-душовете, фотоволтаичните соларни панели и 
други.

Съоръжението отваря врати през юни 2017 г., изцяло финансирано чрез „зелен“ кредит в 
размер на 29,7 млн. евро от KBN, Норвегия. 

Holmen Swimming Pool is a newly-opened sports complex in Nesbru, Norway. It includes a 25 m 
swimming pool with eight lanes, a therapy and exercise pool, a gym, a social area, and a café. 

The complex has been built in low-carbon concrete and its roof is covered in grass so can be used 
as recreation area. Thanks to numerous smart energy solutions the complex’s emissions will be 
around 45% lower than a conventional building. Some of them are the large windows, reducing 
the need for indoor lighting, the geothermal boreholes and eco-showers, the photovoltaic solar 
panels, and many others.

The complex has opened in June 2017, fully financed through a green loan from KBN Norway 
that amounts to EUR 29,7 mln.

Green Sports Complex  Екологичен спортен комплекс
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Училище „Хереста“ е първото учебно заведение в Швеция, което има Златен екологичен 
сертификат. То е построено изцяло от масивна дървесина, съобразявайки се със строгите 
изисквания за ограничаване на опасните химикали, като същевременно покрива нормите 
за енергоспестяване, качество на въздуха и акустика. 

Йерфела е малко градче близо до Стокхолм, което цели да покаже, че е възможно да се 
построят енергийно ефективни училища изцяло от дърво. Соларните панели на покрива 
произвеждат възобновяема електроенергия за дейностите на учебния комплекс.

Шведската банка Комунинвест е осигурила „зелено“ финансиране за училище „Хереста“ 
в размер на 33 млн. евро.

Herresta School is Sweden’s first school with Environmental Certification Gold. It has been 
built entirely of solid wood in conformity with the stringent demands on restriction of the 
use of hazardous substances, as well as in correspondence with the regulations about the 
energy savings, air quality and acoustics.

Järfälla is a small town close to Stockholm that wishes to show how is possible to build 
energy-efficient schools entirely made of wood. With solar cells on the roof, the school will 
produce renewable electricity for the school’s operations.

The Swedish bank Kommuninvest has provided the green financing to Herresta School that 
amounts to EUR 33 million.

Green School Зелено училище
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Нуми център в Хамеенлина, Финландия, е екосъобразен комплекс, който включва 
училище, библиотека, спортни съоръжения, социални, здравни, арт и културни обекти. 

Целта е новият комплекс да се превърне в притегателен център за жителите на града 
във всички етапи от живота им.

Изграждането на Нуми център се извършва с помощта на зелен лизинг от финландската 
банка MuniFin в размер на 28,6 млн. евро.

Очаква се центърът да отвори врати през лятото на 2018 г.

The Nummi Centre in Hämeenlinna, Finland is an eco-friendly complex which includes a school, 
a library, sports facilities, social and health service facilities, as well as art and cultural places.

The aim is for the new building to become a ‹village centre for city residents at all stages 
of life.

The construction of the Nummi Centre has received MuniFin’s green leasing in amount to 
EUR 28,6 mln.

The center will be opened in the summer of 2018.

Urban Development Градско развитие 
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Като банка, която подпомага местните власти във Финландия, MuniFin предоставя 
„зелено“ кредитиране за проекта за въвеждане на Западното метро, което ще свързва 
столицата Хелзинки със съседния град Еспоо. 21-километровата отсечка ще помогне за 
намаляване на емисиите парникови газове и ще подобри качеството на въздуха. Очаква 
се метрото да намали пътуването с автомобили през делничните дни с 20 000 км. 

Проектът се реализира със заем от MuniFin в размер на 315 млн. евро и ще бъде завършен 
до 2020 г.

As bank supporting the local authorities in Finland, MuniFin provides green lending for the 
introduction of the West Metro connecting the capital Helsinki to the neighboring city of 
Espoo. The 21-kilometre track will reduce greenhouse gas emissions and will improve the air 
quality. It is estimated that the metro will reduce the number of car trips by 20,000 km on 
weekdays.

The project is being realized with the support of MuniFin’s lending in the amount of  
EUR 315 mln. It will be completed by 2020.

Urban Development Градско развитие 
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Канализацията на район Рур – един от най-големите индустриализирани региони не 
само в Германия, но и в цяла Европа, е мащабен инфраструктурен проект, който цели да 
се превърне в естествена ивица вода чрез възстановяване на природата. 

NRW.BANK – банката за развитие на Северен Рейн-Вестфалия, подпомага проекта чрез 
своите Зелени облигации.

Тhe sewer duct of the Ruhr area – one of the largest industrialized regions not only in Ger-
many, but also in Europe, is a scale infrastructure project, is to become a natural stretch of 
water again through renaturation. 

The NRW.BANK– as the development bank for North Rhine-Westphalia, supports the project 
with its Green Bonds.

Green Urban Development Екологично градско развитие
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Преди седем години Доминик Швеер решава да направи първата крачка към 
предприемачеството на три колела. Днес неговото велосипедно кафене успешно носи 
културата на топлата напитка до различни локации в град Мюнстер. 

Планът му за създаване на собствен бизнес е подпомогнат от банката за развитие на 
Северен Рейн-Вестфалия NRW.BANK чрез микро финансиране.  

Seven years ago Dominik Schweer decided to take the first step towards entrepreneurship 
on three wheels. Today his bicycle café successfully brings coffee culture to various locations 
in the city of Münster. 

He was supported in his plan to establish his own business by the development bank for 
North Rhine-Westphalia NRW.BANK via micro financing.

Startup micro business

организатор на експозицията: 

 Стартиращ микро бизнес



Организатор на експозицията: С подкрепата на: 

Компанията Baumann предоставя цялостни решения, свързани с логистиката и транспорта 
на изключително тежки товари – от трансформатори, машини, части за промишлени 
заводи до цели къщи. 

През 2014 г. компанията въвежда нови екологични технологии, закупувайки ниско-
емисионни мостови кранове с помощта на кредит за  ефективност от банката за развитие 
на Северен Рейн-Вестфалия NRW.BANK.

The Baumann company offers comprehensive solutions, connected to the logistics and 
transport of extremely heavy components – whether they are transformers, machines, parts 
for industrial plant or even whole houses.

In 2014 the company implemented new environmental technologies, buying lower-emission 
truck-mounted cranes with the help of the efficiency credit of the development bank for 
North Rhine-Westphalia NRW.BANK.

Green logistics and transport Зелена логистика и транспорт
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Върховният съд на Холандия в Хага е създаден през 1838 г. и предоставя изключителна 
и финална юрисдикция по гражданските и наказателни дела в държавата. 

Едно от най-важните съдилища в страната има нова сграда. Строителството е завършено 
през 2015 г. с подкрепата на NWB Bank, а отпуснатите средства възлизат на стойност  
37 млн. евро.

The Supreme Court of the Netherlands in The Hague has been established in 1838 to provide 
exclusive final jurisdiction over the state’s civil and criminal matters.

The highest court in the Netherlands has a new building. The construction was completed at 
the end of 2015 with NWB Bank’s support. The allocated resources amount to EUR 37 mln.

Urban DevelopmentГрадско развитие
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Вино за ценители. Така добива популярност семейната изба „Пинкерт“ от регион 
Бараня в южната част на Хърватска. Фамилията започва да се занимава с лозарство и 
винопроизводство в началото на 20-и век. Днес под бранда „Пинкерт“ се произвеждат 
осем различни сорта вино, което се добива от общо 200 хектара лозя. 

Партньорството си с хърватската банка за развитие HBOR винарната стартира през 
2010 г., когато банката осигурява инвестиционно финансиране за проекта.

Wine for connoisseurs. This is how the Pinkert family winery gained popularity within the 
community in Baranja in Southern Croatia. The family started producing grapes and wines at 
the beginning of the 20th century. Now eight varieties of Pinkert wine brands are produced 
from 200 ha land.

Their partnership with Croatian Development Bank HBOR started in 2010, when the bank 
provides an investment financing for the project.

WinemakingВинопроизводство
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Roberlo е семейна компания, която е сред водещите европейски производители на бои 
и компоненти за автомобилния, промишления, строителния и морския сектор. 

Компанията разполага с четири производствени центъра, оборудвани с най-съвременни 
технологии и разположени в различни точки на света, за да могат да обслужват всичките 
си пазари. 

Каталунският финансов институт – ICF е осигурил финансиране за проекта.

Roberlo is a family-run company, one of the leading European manufacturers of paints, 
repair solutions and fixing products in the automotive, industrial, construction and nautical 
sectors.

The company has four production centres, fully equipped with state-of-the-art technology 
and strategically positioned across the globe to service all their markets.

The Catalan Finance Institute – ICF provided project’s financing.

Industrial ManufacturingИндустриално производство
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Talleres Guinardó е социално предприятие, което създава заетост и насърчава трудовата 
интеграция на хората с увреждания. 

Компанията е специализирана в графичния дизайн и изработката на пъзели и 
образователни игри. Добивът на суровините и производствените процеси са изцяло 
екологични, отговарящи на едни от най-високите стандарти за качество.

От създаването си през 1979 г. до сега Talleres Guinardó е получил няколко кредита от 
Каталунския финансов институт – ICF.

Talleres Guinardó is a social enterprise set up to foster the social and workplace integration 
of people with intellectual disabilities. 

The company is specialized in the graphic design, the comprehensive manufacture and handling 
of educational games. The extraction of raw materials and the production processes are 
entirely nature-friendly, meeting some of the highest quality standards.

Since its beginnings in 1979 Talleres Guinardó has received several loans from The Catalan 
Finance Institute – ICF.

Social EntrepreneurshipСоциално предприемачество
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Община Гълъбово включва 11 селища, в които живеят общо близо 15 000 души. Те вече 
имат на разположение нов удобен и просторен общински център, който отговаря на 
всички съвременни изисквания за качествено и бързо обслужване.

Новата административна сграда на общината е изградена и обзаведена през 2008 г. 
благодарение на целеви инвестиционен кредит от Общинска банка в размер на 3 млн. 
евро.

Gulabovo Minicipality includes 11 villages, inhabited by almost 15 000 citizens. Currently, a new, 
conventional and comfortable Municipal center, that meets all the 21st century requirements 
for quality and service, is at their disposal. 

The construction and the furnishing of the new administrative building, amounting EUR 3 
million, took place in 2008 through the investment loan from the Municipal Bank.

Urban DevelopmentГрадско развитие
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RUCON Engineering разработва и произвежда цивилни дронове, роботи и роботизирани 
датчици. През последните години фирмата, локализирана в немския град Йена, произвежда 
високотехнологични системи за наблюдение от въздуха, които осигуряват ценна информация 
за селското и горското стопанство, без да вредят на почвите и растенията. 

Проектът е финансиран от TAB Bank, като част от нейните усилия за подкрепа на малки, 
средни и стартиращи предприятия.

RUCON Engineering develops and produces civilian drone systems (UAV) as well as autonomous 
robots and robotic sensors. In the recent years, the company settled in Jena, Germany, has 
developed high-tech surveillance systems, that provide valuable information for agriculture 
and forestry without damaging soils or plants.

In line with its mission to support SMEs and startup companies, TAB Bank funded the project.

InnovationsИновации
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Историята на тези самолети започва от царско време. Държавна аеропланна работилница 
(ДАР) е основана от цар Фердинанд през 1917 г. в услуга на националните военновъздушни 
сили. През 90-те години на 20-и век един инженер и ентусиаст – Тони Илиев, решава да 
възстанови дейността на легендарната работилница и започва производството на български 
ултралеки самолети. 

През 2015 г. той получава инвестиционен кредит от Българска банка за развитие в размер 
на 100 хил. евро. С тази подкрепа успява да произведе и сертифицира последния модел на 
самолета ДАР „Соло“, който вече лети в САЩ, Великобритания, Австрия, Германия, Русия, 
Австралия и Бразилия.

The history of these planes began during royal times. DAR, a state-level aircraft workshop 
was founded by King Ferdinand in 1917 in the service of the National Air Force. In the 1990s, 
an engineer and enthusiast Tony Iliev decided to restore the work of the legendary workshop 
and started the production of Bulgarian ultra light aircrafts. 

In 2015, he receives a loan from Bulgarian Development Bank, amounted to EUR 100 000. 
With this support he manages to produce and certify the latest DAR Solo machine model, 
which nowadays flights with DAR are taking place in the USA, the UK, Austria, Germany, 
Russia, Australia and Brasilia.

AviationАвиация
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Чантите „Клошар“ са осъществената мечта на двама младежи – Деян и Наталия. 
Екстравагантните аксесоари задължително включват грамофонна плоча, а въображението 
на дизайнерите комбинира паяжини, крила и крокодилска кожа с космически мотиви и 
холограмни елементи. Българските чанти вече имат хиляди почитатели в цяла Европа, 
оценени са дори от италианското модно издание „Vogue”. 

За да стартират бизнеса си, Деян и Наталия получават кредит в размер на 2,5 хил. евро. от 
Микрофинансираща институция ДЖОБС, част от Групата на Българска банка за развитие.

“Kloshar” Bags illustrates the dream of two young people – Deyan and Natalia coming true. 
The siblings make extravagant accessories out of vinyls, combining cobwebs, wings and 
crocodile skin with cosmic motifs and holographic elements. The Bulgarian brand already 
has thousands of fans all over Europe, and is appreciated by the Italian fashion edition of 
«Vogue».

In order to start their business, Deyan and Natalia received a loan of EUR 2 500 from the 
Microfinance Institution JOBS, part of the Bulgarian Development Bank Group.

Start up businessСтартиращ бизнес
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Сорбе от домат и роза с ягодов крем и супа от бъз. Терин от традиционни печени чушки с 
доматен сос, в комбинация с опушено с триците на бреза козе сирене. Това са само част от 
галактическите изживявания, които предлага ресторант „Космос“ на ул. „Лавеле“ 19. По 
замисъла на интериора мястото събира в себе си необятния Космос, свещената геометрия и 
малко от духа на соца. Името му произхожда от вярата, че всички произлизаме от Космоса 
и сме част от него. 

Ресторантът отваря врати през 2016 г. с подкрепата на Микрофинансиращата институция 
„ДЖОБС“, част от Групата на ББР, на обща стойност 75 хил. евро. 

Tomato sorbet and rose with strawberry cream and elderberry soup; traditional roasted 
peppers terrine with tomato sauce combined with goat›s cheese brandy smoked with bran…. 
These are only few of the galactic experiences that the Cosmos restaurant offers at 19 
Lavele Street. The interior design brings space to the vast cosmos, the sacred geometry and 
a few drops of communistic spirit make the culinary experience more vivid.. The name of the 
restaurant is derived from the concept of our life’s cosmic origin.

The restaurant opened in 2016 with the support of the Microfinance Institution „JOBS“, 
part of the BDB Group, for a total amount of EUR 75,000.

Start up businessСтартиращ бизнес
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Приста Ойл Холдинг е един от водещите български производители на моторни и 
индустриални масла. Компанията притежава офиси в 9 държави и партньори на 
4 континента, провежда собствени проучвания и разработки, като работи в тясно 
сътрудничество със световните лидери в петролната и химическата индустрия като 
Chevron Corporation, Ergon Inc., Gulf Oil Marine и др. В резултат на отличното качество на 
продукцията си, компанията оперира в повече от 45 държави.

За да развива и разширява дейността и партньорствата си, Приста Ойл Холдинг получава 
финансиране от Българска банка за развитие в размер на 20 млн. евро. Част от ресурса 
ББР осигурява чрез синдикиран кредит с Международната инвестиционна банка.

Prista Oil Holding is one of the leading Bulgarian companies, producing motor and industrial 
oils. The company has affiliates in 9 countries and partners on 4 continents, as well as 
its own research and development team that works closеly with world leaders in the oil 
and chemical industry such as Chevron Corporation, Ergon Inc., Gulf Oil Marine and others. 
Prista Oil’s excellent quality products result in supplying more than 45 countries.

To develop and expand its activities and partnerships, Prista Oil Holding has obtained a 
total of EUR 20 million funding from the Bulgarian Development Bank. Part of the BDB 
resource is provided through a syndicated loan with the International Investment Bank.

 International MarketsМеждународни пазари
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През последните години Мароко има все по-нарастващи енергийни нужди. Страната 
в голяма степен зависи от вноса на изкопаеми горива на високи цени. Мароканското 
правителство има амбициозна енергийна стратегия: до 2030 г. делът на възобновяемите 
източници трябва да достигне 52% от общия капацитет. 

Немската банка за развитие KfW подкрепя страната в изпълнението на този план като 
финансира соларния комплекс в околностите на Оурзазат. С четирите си електроцентрали 
с общ капацитет до 580 MW и площ от 3 000 хектара той е най-големият комплекс в 
света за производство на слънчева енергия. Заемът е на стойност 864 млн. евро.

During the recent years Morocco has an ever-increasing energy demand. The country is 
largely dependent on the fossil fuels import at high prices. The Moroccan government has 
an ambitious energy strategy: postulating the share of renewables should reach 52% of 
total energy supply by year 2030.

The German Development Bank KfW supports the country in implementing the plan by 
funding the solar complex in the vicinity of Ourszazat. With its four power plants with a total 
capacity of 580 MW, and an area of 3,000 hectares, Ourszazat is the largest solar power 
complex in the world. The KfW loan amounts to EUR 864 million.

Green EnergyЗелена енергия
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Образованието във възрастта между 3 и 6 години има решаващо значение за цялостното 
развитие на децата. В редица общества инвестирането в ранното обучение е водещ 
приоритет, като се смята, че ефектът от него е много по-голям, отколкото всяка друга 
образователна инвестиция в по-късна възраст. 

Според последни проучвания процентът на децата, посещаващи предучилищно заведение 
в Черна гора, е едва 53%. Поради тази причина през 2013 г. Банката за развитие на Съвета 
на Европа отпуска заем от 10 млн. евро за изграждането на седем нови предучилищни 
заведения, както и за ремонт на всички съществуващи детски градини в четири общини. 
Проектът има за цел да подобри физическата среда и да създаде по-добри условия за 
учене, така че да даде възможност на всички деца да развият пълния си потенциал.

The education in the ages between 3 and 6 years is crucial for the overall development of a 
child’s abilities. Investing in early-age education has much greater impact on the intellectual 
and social development of children in comparison to any subsequent education investment 
during their lifetime. 

According to the last surveys, the enrolment rate for preschool facilities in Montenegro is 
only 53%. In 2013 CEB approved a €10 million loan for the construction of seven new preschool 
units as well as the refurbishment of all existing preschool facilities in four municipalities. The 
project aims to improve the physical environment and create better learning conditions to 
enable all children to develop their full potential.

 Preschool EducationПредучилищно образование
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Косовските къщи имат над 160-годишна история. Като паметници на културата те са 
съхранили автентичната архитектура и дух на Възрожденска България. В една от тях се е 
помещавало килийното училище на село Косово, друга е строена от големия възрожденски 
майстор – уста Хаджи Георги Станчовски в далечната 1853 г. 

Нов живот на старите къщи дават Христо и Светлана Ралеви, които реставрират сградите 
и привличат стотици туристи в родопското село. Проектът им е осъществен през 2007 г. 
с кредит в размер на 350 хил. евро. от Българска банка за развитие. 

The small village of Kosovo, where a complex of traditional Bulgarian houses with over 150 
years of history, is hidden deep in the Rodopi Mountain. As cultural and historic monuments, 
the houses have preserved the authentic architecture and spirit of the Bulgarian Renaissance. 
In the past, some of the buildings had served for public purposes, such as schools. Others 
are highly valued for their architecture specifics, brought by pioneers in the Bulgarian 19th 
century, such as the great Renaissance master – Hadji Georgi Stanchovski. 

A new life for the old houses was given by Hristo and Svetlana Ralevi, who restored the 
buildings and attracted hundreds of tourists to the village. Their project was implemented 
in 2007 with a loan of EUR 350 000 from the Bulgarian Development Bank.

Preservation of cultural heritageОпазване на културното наследство


