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Въведение 

© ФМФИБ, 2017 

Финансови инструменти 

 Финансовите инструменти („ФИ“, инструментите“) 
заемат важна роля в постигането на целите и 
политиките на ЕС 

 Подпомагат крайните получатели чрез заеми, гаранции, 
капиталови инвестиции 

 Мобилизират допълнителен ресурс и експертиза от 
частния сектор 

 Дават възможност за повторно използване на 
публичния ресурс 

 

Стратегическа обосновка на ФнФ 

 България взе стратегическо решение за прилагане на 
ФИ чрез Фонд на фондовете 

 Четири ОП предоставят ресурс на ФнФ, който възлиза 
кумулативно на 1.2 милиарда лева 

 Очаква се ФИ да привлекат средства от частния сектор 
от 2.7 милиарда лева 

 Инвестициите чрез ФИ ще бъдат възложени на избрани 
с тръжна процедура финансови посредници, под 
координацията и мониторинга на ФМФИБ 

 

Фонд на 
фондовете 

ФМФИБ 

Финансови 
инструменти 

Финансови 
посредници 

Частни 
инвеститори 

Крайни 
получатели 

Европейско 
финансиране 

Национално 
съфинансиране 

Оперативни 
Програми 

2.7 млрд.лв. 

1,185.8 млн.лв. 
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Къде сме ние 

© ФМФИБ, 2017 

ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ФИ 

Фонд за ускоряване и 
начално финансиране 

Стартирана процедура за избор на ФП 

Фонд за технологичен 
трансфер 

Дискусии за сътрудничество (EIF). ОПИК 

ОПИК 

Фонд за рисков капитал 
Подготовка за пазарен тест и 

структуриране 

Фонд Мецанин / Растеж 
Подготовка за пазарен тест и 

структуриране 
ОПИК 

ОПИК 

Микрофинансиране Заключителна фаза по подбор на ФП 

Гаранции Дискусии за сътрудничество (EBRD)………. ОПИК 

ОПРЧР 

59 млн. лв. 

108 млн. лв. 

78 млн. лв. 

49 млн. лв. 

137 млн. лв. 

50 млн. лв. 

Фонд за Градско 
Развитие 

Структурирана финална документация, 
предстоящо обявяване 

ОПРР 

Води 

Отпадъци 
Подготовка за провеждане на пазарен 

тест и проучване на пазара 
ОПОС 

ОПОС 

370 млн. лв. 

52 млн. лв. 

233 млн. лв. Дискусии за сътрудничество (EBRD)………. 

Микрофинансиране ОПИК Опит с Микрофинансиране по ОПРЧР 
29 млн. лв. 
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ФУНФ / Структура 

© ФМФИБ, 2017 

Фонд на 
Фондовете 

Фонд за 
ускоряване и 

начално 
финансиране 

Частни 
инвеститори 

МСП 

Фонд мениджър 

€ 55.0 М 

€ 61.1 М 

€ 6.1 М 
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ФУНФ / Процес 

© ФМФИБ, 2017 

Структуриране 

Пазарни 
консултации 

Подготовка на 
тръжна 

документация 

Стартиране на 
процедурата 

Подаване на 
документи и 

първоначален подбор 

Подаване на 
оферти. Преговори 

и Оценка 

Фин. оферти и 
определяне на 

изпълнител 

В процес 
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Назначаване 
на комисия за 

подбор 

Стартиране и 
заявление за 

участие 

Подбор по 
критерии за 

участие 

ФУНФ / Методика 

Изготвяне на 
доклад 

Финализиране 
на ОС 

Избор на ФП 
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Фонд Мецанин / Растеж & Фонд за Рисков Капитал 

© ФМФИБ, 2017 

 Пазарен 
тест 

 Изготвяне 
на 

документа-
ция  

Проучване на 
пазара 

ФМР & ФРК 

Пазарни консултации (проучване, контакт, 
интервюта, база данни) 

Подготовка на доклад и подробна техническа 
спецификация 

Подготовка на тръжна документация 

Стартиране на процедурата 

Подбор по критерии за участие 

Предложение, Оценка, Преговори, Избор 
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Фонд за Технологичен Трансфер 
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Експерти по 
индустрии 

Лаборатории 

Компании 

  

Научно-
технологични 

паркове 

Изследова-
телски 

лаборатории 

ИКТ 
Нано 
технологии 

Органи-
чни 

продукти 

Здравe-
опазван

е 

Креативни 
индустрии 

Биотех-
нологии 

Креатив
ни 

индустр
ии 

Меха-
троника 

Pharma 

Инструмент, свързващ науката и бизнеса 

 Основни цели на Фонд за технологичен трансфер  

− преодоляване на разминаването между наука и бизнес;  

− комерсиализация и интернационализация на НИРД;  

− насърчаване на иновациите 

 Фондът ще подпомага инвестиции съобразени с целите на 
националната стратегия интелигентна специализация 

 ФТТ ще финансира проекти, чиито ползите биха се 
насочили към страната 

 Допустимите получатели обхващат нови предприятия, МСП 
и големи компании 

 Фондът ще осигурява дялово и квази-дялово финансиране 

 Разговори за сътрудничество с ЕИФ 

 

 

 

 

Изследовател
ски центрове 

(Офиси за 
техн. 

Трансфер) 

Чисти 
технологии 
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Гаранции за МСП и големи предприятия 

 

© ФМФИБ, 2017 

Таван на загубите покриван от 
ФМФИБ: до 25% от максимално 

финансиране на портфейлна основа 

Покритие на ниво 
индивидуален кредит 

(до 80%) 

Таван на загубите покриван от EBRD: 
до 37.5% на портфейлна основа 

(преговори) 

 За МСП и големи компании  

 Инвестиционно и оборотно банково 
финансиране до 10 години 

 Очаквани ползи за КП: преференциални ценови 
условия и изисквания към обезпечението 

 Общ бюджет 136.9 милиона лева, включително: 

− Енергийна ефективност: 78.2 милиона лева 

− Иновации: 58.7 милиона лева 

 Покритие на загубите до 80% за индивидуални 
експозиции, до 25% на портфейлно ниво 

 Очаквания ливъридж е 1:5, съответно създадения 
нов портфейл би следвало да е в размер на 
минимум 684.5 милиона лева 
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Микрофинансиране в подкрепа на малките предприемачи 

© ФМФИБ, 2017 

 Бюджет в размер на 29 милиона лева 

 70% финансиране от ФМФИБ при нулева 
лихва 

 30% финансиране от финансовите 
посредници при пазарна лихва 

 Страните споделят риска съобразно 
финансирането на pari-passu 

 Крайни получатели, МСП с бизнес история, 
но с ограничен достъп до финансиране 

 Инвестиционен или оборотно 
финансиране до 10 години в диапазона от 
49 хиляди до  
98 хиляди лева 

Нов 

кредитен 

портфейл 

ФнФ до 

70% от 

кредита 

(0% 

лихва) 

 

Pari-
passu 

Риск 

Кофинан-
сиране 

30% 
(пазарни 
условия) 

Та
кс

и
 

уп
р

ав
л

ен
и

е
 

Микро 
предприятия 

МСП 

Опит от ФИ Микрофинансиране по ОПРЧР, което ще доведе до по-
бързо структуриране на инструмента 

http://www.clker.com/clipart-transparent-green-checkmark.html
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Следващи стъпки 

© ФМФИБ, 2017 

Подаване на документи 
Първоначален подбор 

Подаване на оферти. 
Преговори и Оценка. Due 
diligence ако е приложимо 

Финални оферти и 
определяне на изпълнител 

ФУНФ 

Провеждане на пазарни 
консултации (проучване) 

Подготовка на тръжна 
документация и стартиране 
на процедурата 

Подбор по критерии за 
участие, предложение, 
оценка, преговори, избор 

ФОНД МЕЦАНИН / 
РАСТЕЖ 

ФОНД ЗА РИСКОВ 
КАПИТАЛ 

Изграждане 
на капацитет 

за управление 
на ФИ 

Осъществяване 
на ефективно 

управление на 
средствата 

Осигуряване 
на устойчивост 

на 
управлението 

на ФИ 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С МФИ 

Опит от ФИ Микрофинансиране по ОПРЧР 
Изготвяне на стратегия ОПИК Микрофинансиране в подкрепа на малките предприемачи 



12 

  

Контакти 

Адрес 
Бул. Ген. Тотлебен 30-32 
1606 София  
Т +359 2 801 40 50 
office@fmfib.bg 
www.fmfib.bg 


