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План за деня



Финансови инструменти и европейско 
финансиране

➢ Какво е финансов инструмент? Видове финансови 
инструменти.
✓ Дългови финансови инструменти – споделяне на 

риска, гаранции, секюритизация.
✓ Дялови финансови инструменти  - квази-дялови

финансови  инструменти.

➢ Разлика с безвъзмездната финансова помощ. Плюсове и 
минуси.
✓ Револвиращ елемент.
✓ Възможност за менторство и участие при взимането 

на решения.

➢ Финансови инструменти и европейското финансиране



Финансови инструменти и европейско 
финансиране

Начин на структуриране на финансови инструменти чрез 
европейско финансиране

Оценка на нуждите на 
пазара 

Предвиждане на 
финансов ресурс

Избор на управляващ 
на финансовите 

инструменти 
(инвестиционна 

стратегия)

Поставяне на 
специфични критерии 

за отделните 
инструменти 

Обява за избор на 
финансови 

посредници

Избор на финансови 
посредници & 
подписване на 

оперативни 
споразумения



Програмен период 2007 - 2013

ПО 5 
Техническа 

помощ

243 млн. евро 501 млн. евро

❖ Дялови инструменти

− Ускоряване и начално 

финансиране

− Рисково финансиране

− Ко-инвестиране

❖ Дългово 

финансиране

− Гаранции

− Споделяне на риска

349 млн. евро

36 млн. евро

32 млн. евро

ОП РКБИ

1,162 млрд. лв

30% ФИ



Програмен период 2007-2013

➢ Финансово споразумение подписано с Европейския 
инвестиционен фонд за създаване на инициативата JEREMIE 
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) през 
2009 година.

➢ Първоначално 199 млн. евро – през 2012 година се прибавят 
още 150 млн. евро.



Изпълнение на портфолиото на JEREMIE

Venture 

Capital 
Fund

2 Co-Investment 
Funds

First Loss 

Portfolio 
Guarantee

Финансови инструменти
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Привлечено частно финансиране

Принос на ОП (JEREMIE)

20.4 M EUR

42 M EUR

413 M EUR

2 seed 
funds

21 M EUR

Portfolio Risk 
Sharing Loans

361 M EUR

JEREMIE в 

цифри

◼ Принос на ОП:     

349 млн. евро

◼ Общо бюджет 

(включително

частни инвестици):  

приблизително 860 

млн. евро

◼ Лостов ефект: 2.54

◼ 17 активни

операци под 

формата на 5 

финансови

инструмента :

◼ 12 операции с 

търговски банки и 5 

с инвестиционни 

фондове

European Regional Development Fund
EUROPEAN UNION
Investing in your future

Operational programme
„Development of the competitiveness

of the Bulgarian economy“ 2007-2013



Дългов инструмент -

First Loss Portfolio Guarantee (FLPG)

European Regional Development Fund
EUROPEAN UNION
Investing in your future

Operational programme
„Development of the competitiveness

of the Bulgarian economy“ 2007-2013

◼ Бюджет на инструмента: 361 млн. евро (72.2
млн. евро покрити от ОП) – 5х ливъридж.

◼Гаранция на до 80 % на ниво отделен кредит, но
с таван от 25 % от цялото портфолио.

◼ Търсен ефект: Намаляване на нивото на
обезпеченията.

◼ Период на изпълнение: 3.5 години, започвайки
от септември 2011.

◼Цел на кредитите: Инвестиционни или
оборотен капитал (вкл. овърдрафти) за МСП в
лева или евро с период от 24 до 120 месеца.

◼Финансови посредници: CIBANK, ProCredit
Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bulbank and
United Bulgarian Bank.

◼Резултати: над 5000 кредита, средно ниво на
обезпеченията 48%.
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◼ Текущ бюджет: 413 млн. евро (206.5 млн. евро

от ОП и 206.5 млн. евро от посредниците)

◼ Лихвен процент: 0% върху частта на JEREMIE +

пазарна лихва върху частта на банката =>

Предлага ефективно намаляване на лихвените

нива с 50% за МСП

◼ Срок на кредитите (до 10 години)

◼ Срок на изпълнение: 3 години

◼ Цел: оборотни средства и работен капитал

◼ 7 участващи банки с подписани оперативни

споразумения в края на 2012 година.

◼ Резултати към 31 януари 2016 година:

▪ 110% от бюджета

▪ над 3,775 кредита до 475 млн. евро

▪ 3.80% средно лихвено ниво при

пазарни нива от 7.99% или намаление

с 52%

European Regional Development Fund
EUROPEAN UNION
Investing in your future

Operational programme
„Development of the competitiveness

of the Bulgarian economy“ 2007-2013

Дългов инструмент - Споделяне на риска



Дялов инструмент -

Фондове за ускоряване и начално финансиране

European Regional Development Fund
EUROPEAN UNION
Investing in your future

Operational programme
„Development of the competitiveness

of the Bulgarian economy“ 2007-2013

◼ Общ бюджет: 21.21 млн. евро (21 млн. евро от
ОП и 0.21 млн. частни инвестиции).

◼ Две фази за инвестиране в зависимост от
степента на развитие на фирмата.

◼Цел: подкрепа на иновативни стартиращи
предприятия чрез дялово финансиране до 200
хил. евро.

◼Предприемачите получават идейна подкрепа от
списък с ментори.

◼2 Финансови посредника - Eleven and LauncHub;

◼Резултати: Подкрепени над 200 стартиращи
предприятия



Дялов инструмент – Фонд за рисково финансиране

European Regional Development Fund
EUROPEAN UNION
Investing in your future

Operational programme
„Development of the competitiveness

of the Bulgarian economy“ 2007-2013

◼ Бюджет на ФИ: 20,4 млн. евро (14,2 млн. евро 
от ОП and 6,2 млн. евро частни инвестиции).

◼Период на инвестиране: до 30 юни 2016. 

◼Размер на инвестицията: 0.5 – 1.5 млн. евро за 
период от 12 месеца с таван от 4.5 млн. евро на 
предприятие

◼Период на съществуване на фонда: 10 + 2 
години

◼Финансов посредник: Neveq Capital Partners;

JEREMIE 

финансиране

70%

Частно 

финансиране

30%

Фонд за рисково финансиране

МСП



Дялов инструмент – Фонд за Ко-инвестиране

European Regional Development Fund
EUROPEAN UNION
Investing in your future

Operational programme
„Development of the competitiveness

of the Bulgarian economy“ 2007-2013

◼ Бюджет: 21 млн евро от ОП

◼ Единствено в заедно с частно
финансиране (50 %) на ниво
МСП

◼ Видове инвестиции: дялово
финансиране за експанзия на
МСП

◼ BlackPeak & Empower

◼ Резултати: 13 инвестиции за
21,2 млн. евро принос на ОП



Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ПО 1

ПО 2

ПО 3

ПО 4

ПО 5

Енергийна и ресурсна
ефективност

23.25%
(295.3 млн. евро) 
от бюджета на ОПИК

45.47%
(577.5 млн. евро)
от бюджета на ОПИК

3.54%
(45 млн. евро)

от бюджета на ОПИК

24.46%
(310.7 млн. евро)
от бюджета на ОПИК

3.28 %
(41,6 млн. евро)

от бюджета на ОПИК

Премахване на пречките в 
областта на сигурността 

на доставките на газ

Техническа помощ

Предприемачество и 
капацитет за растеж

Технологично развитие 
и иновации



Управление на финансовите инструменти в 
период 2014-2020

© ФМФИБ, 2018

ЕСИФ
Национално
Съ-финансиране

Оперативни 
Програми

Фонд на Фондовете ФМФИБ

Финансови 
инструменти

Финансови 
Посредници

Частни 
инвеститори

Крайни получатели

4 Оперативни 

програми

~1.2 млрд. 

лв. 

~13 Финансови 
инструмента



ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ФИ
Фонд за ускоряване и 
начално финансиране

Фонд за технологичен 
трансфер

ОПИК

ОПИК

Фонд за рисков 
капитал

Фонд Мецанин / 
Растеж

ОПИК

ОПИК

Микрофинансиране

ГаранцииОПИК

ОПРЧР

59 млн. лв.

100.3 млн. лв

75 млн. лв.

47.2 млн. лв.

137 млн. лв.

49,2 млн. лв.

Фонд за Градско 
Развитие

ОПРР

Води

ОтпадъциОПОС

ОПОС

353 млн. лв.

52 млн. лв.

233 млн. лв.

МикрофинансиранеОПИК 29 млн. лв.

Гаранции за 
микрофинансиране

ОПРЧР 20,8 млн. лв.

Приключени 

процедури 

по ЗОП

Обявени 

процедури 

по ЗОП

Предстоя

щи 

процедури 

по ЗОП

© ФМФИБ, 2018



Дялови инструменти по ОПИК
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➢ В допълнение на приноса от ОП ИМСП в размер на 102 млн. евро за изпълнението на инструмента са
привлечени финансови ресурси по линия на ЕС - програма „Хоризонт 2020“, ЕИФ и ЕИБ

➢ Общ размер на портфейла 608 млн. евро

➢ По-високо покритие на кредитен риск: не се изисква лимит на покритие в портфейла, което осигурява по-
благоприятни условия за ФП и МСП

➢ До 60% от загубата на всеки кредит е гарантирана със средства от ОП ИМСП, Хоризонт 2020, ЕИФ, ЕИБ

➢ Крайни получатели: микро, малки и средни предприятия

ОП „Инициатива за МСП“ 2014-2020
Гаранции без таван на покритие



Структура на инструмента
(сравнение с гаранционния инструмент по JEREMIE)
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Крайни получатели:

➢ Микро, малки и средни предприятия

➢ Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

➢ Осъществяват дейност във всички сектори на икономиката (изключения: селско стопанство,
рибарство и аквакултури и др.)

➢ осъществяват стопанска дейност на територията на Република България

Допустими трансакции:

➢ Новоотдадени заеми, финансови лизинги

➢ Инвестиции в материални и нематериални активи; оборотни средства свързани с
разрастване или стабилизиране на дейността

➢ Матуритет: минимален срок на падежа 24 месеца, максимален 12 години;

➢ Максимална сума на главницата на поетите задължения - 5 милиона евро;

➢ Схема на погасяване: заемът може да бъде револвиращ (не са допустими кредитни карти)
или с предварително определен погасителен план (месечни вноски, еднократно на падежа)



✓ 608 млн. евро 
договорено 
финансиране за МСП

✓ Договорени 100% от 
очаквания портфейл

600 млн. 
очакван 

портфейл 



Статус на изпълнението
Акценти:

Общ обем на целевия портфейл608 млн

Лихвен процент (средно претеглен към 30.06.2018)2.95%

Осъществени трансакции към МСП към 30.06.20182,948

Общ обем на сключените договори за кредит към 30.06.2018380 млн

2ри Март, 2016:
Подписване на 
споразуменията

Декември, 2016: 4 банки започват 
отпускането на кредити по 
ИМСП

Ноември, 2016: Сключени са 5 
споразумения с ФИ

2016 2017 2019
31ви Декември 30ти Юни

Февруари, 2017: Всички 10 банки започват да 
отпускат кредити по ИМСП

62.5%

31ви Декември 31ви Декември

Юни, 2018: 63% от обема
на целевия портфейл е 

договорен




