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Excellent SME 

 Сертификат 
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КАКВО Е EXCELLENT SME СЕРТИФИКАТ? 

 
 Excellent SME е електронен бизнес сертификат, 

който Българска търговско-промишлена палата в 

сътрудничество с Кофас България, един от най-

големите доставчици на бизнес информация, 

оценяващ търговския и кредитен риск, издава 

удостоверения на най-успешните малки и средни 

предприятия в  България. 

 Основата за сертифициране е кредитен доклад и 

ежедневен мониторинг от Кофас  България.  

 Основната цел на сертификата, който 

съответства с директивите на ЕС, е да гарантира 

сигурни и безопасни бизнес отношения, добри 

бизнес практики и увеличаване на прозрачността 

на пазара.  

 Excellent SME сертификатът вече функционира 

успешно в Словения, Сърбия, Македония, 

Румъния, Великобритания и Италия. В момента за 

присъединяване към проекта се подготвя Унгария и 

други страни от ЦИЕ. 
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Какво е кредитна оценка? 
 

 Кредитната оценка представя кредитоспособността на 

длъжника. С други думи това е способността на длъжника да 

изплати дълг, както и вероятността за неизпълнение на 

задълженията. Кредитната оценка отразява в голяма степен 

надеждността на компанията. 

Защо е важно за компаниите 

да имат кредитна оценка? 

 В много случаи настоящи и потенциални бизнес партньори 

проверяват кредитната оценка на таргетираната компания. Но 

това отнема време и струва пари. Чрез Excellent SME  се 

печели бързо и лесно доверие и се облекчава процеса при 

вземане на решение за стартиране на нови партньорски 

отношения. 
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Какви са ПОЛЗИТЕ от Excellent SME ? 

 

Ползи за клиенти, бизнес партньори и 

посетители в сайта: 

- Намаляване на бизнес риска 

- Висока степен на доверие 

- По-лесни, по-бързи и по-

нискорискови бизнес решения 
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Ползи за притежателя на сертификата: 

- Видимост на добрата кредитна оценка на компанията 

- Гаранция за доверие от страна на клиенти и бизнес 

партньори 

- Техническа защита срещу копиране на 

сертификационния печат от други сайтове 

 

Технологичните ползи за притежателят 

на сертификата: 

- Проактивна защита от имитации и “phishing”(кражба 

на информация) и“pharming” (пренасочване и кражба на 

лична информация) 

- 24/7 достъп и онлайн мониторинг 

- Известяване за възможни опити за копиране на 

уебсайта 
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За кого е предназначен Еxcellent SME 

сертификата? 

 Малки и средни предприятия на територията на България с годишен оборот най-

малко от 50 000 лева – според чл. 3 от закона за МСП това са компании със 

средносписъчен брой на персонала от 50 до 250 души, годишен оборот, който не 

превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 

000 лв.  

 Компании с оценка от Кофас – минимум 6. Оценката е резултат от финансов 

анализ на компанията, като се взема предвид  и морала на плащанията, също така и 

бъдещия риск и вероятността от  несъстоятелност в следващите 12 месеца.  

 Всяко МСП може да заяви желание за оценка и получаване на сертификат, но само 

тези с оценка 6 или над 6 ще получат такъв.   
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Защо Excellent SME осигурява НАДЕЖДНОСТ? 

  

Много е важно да се осигури нужното доверие. Надежността в този проект идва от 

три различни страни: 

 

  Емитент: Българска търговско-промишлена палата е най-голямата и най-силна  Асоциацията на 

българските фирми. Създадена през 1895 г. тя е независимо, неправителствено сдружение за 

подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите 53 000 

члена, като обединява 28 регионални търговско-промишлени. 

 

 Данни: Финансовият анализ и определянето на кредитната оценка се осигурява от Кофас, лидер 

в областта на застраховането на търговския риск и бизнес информацията, който има присъствие в 

България от 1994г. 

 

 Технология: Excellent SME сертификат се основава на SafeSigned технология. CONNET е 

технологичен доставчик на специализирани системи за сертифициране. Технологията SafeSigned  

печели първа награда за ИТ иновации в Словения на 15 април 2013г. 
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Пример за позициониране на печат Excellent SME 
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Пример за верифицираща страница 
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Какво е покритието на Excellent SME в 

региона? 
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795 притежатели на 

сертификат за 1 година 

569 притежатели на 

сертификат за 6 месеца 

72 притежатели на 

сертификат за 6 месеца 

119 притежатели на 

сертификат за 6 месеца 
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Coface Group 

 
 66 години глобална подкрепа на вътрешната и международната 

търговия – начало през 1946 във Франция 

 Водеща в областта на иновациите – първата глобална информационна и 

застрахователна система с 50 млн. оценени компании 

 Диверсифицирано портфолио в световен мащаб - над 130 000 клиенти в 

68 страни по света  

 Растем заедно с клиентите си – увеличаване на приходите с 1,4% през 

2012, достигайки до 1.571 милиарда EUR 

 Финансова стабилност в трудни  условия 

AA- stable outlook (Fitch)  

A2 stable outlook (Moody’s) 
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Coface България 

 Лидер в управлението на кредитен риск – в продължение на 18 години 

Кофас управлява водещата B2B агенция за събиране на вземания и най-

голямата база данни за кредитна информация в България  

 

 Световен опит в гарантирането на вземанията Ви – единственият 

международен кредитен застраховател с дългосрочен опит в България – 

застрахователен клон от 2008 г. 

 

 Защитени вземания за последните 12 месеца на стойност над 6 млрд. лв.  
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Контакти 

 

Кофас България 

Office-bg@coface.com; www.coface.bg 

T: +359 2 920 71 25milena.videnova@coface.bg 

F: + 359 2 920 71 50 

бул. T. Александров 85/87, София 1303, България 
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Българска търговско-промишлена палата 

bcci@bcci.bg; www.bcci.bg 

T: +359 2 8117 400, 987 26 31 

F: + 359 2 987 32 09 

ул. Искър 9, София 1058, България 

mailto:milena.videnova@coface.bg

