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Инициатива за МСП:
Предпоставки и цели
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След края на икономическата рецесия, 
банките в Европа са принудени да:

Намалят рязко теглото на рисковите си
активи
Възстановят качеството на кредитните
портфейли
Отговорят на по-тежки регулаторни
изисквания (Базел III)

в резултат на което:
рязко се сви обема на кредитиране
кредитният пазар се фрагментира
Спря канализирането на паричен ресурс
към реалната икономика

Този ефект се усеща най-тежко от МСП

Президентът на ЕЦБ г-н Драги, м. май
2013: „Ключовият проблем за
възстановяване на растежа и блокираните
кредитни канали за МСП." 



Инициатива за МСП:
Схематично разпределение на кредитния рискове
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Риск от най-нисък
ранг (senior risk)

(ЕИБ, други участници)

Мецанин риск
(ЕСИФ, Cosme/H-2020, 

ЕИФ)

Първа загуба
(ЕСИФ, банка посредник)

Защита от
кредитен риск
на портфейли от
нови МСП
кредити

Транширане на
рисковете в
портфейла

Инструмент със
структура за
поделяне на
риска

2 “опции” за
прилагане: 
класически гаранции
и/или секюритизация
на портфейли

Комбиниране на
ЕСИФ ресурс с пари
от други европейски
програми

e led us
Адаптиране към
новите ЕЦБ
регулации и Базел III



Новата Инициатива за МСП в България:
Опция 1: Гаранции за МСП кредити
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Инициативата за МСП стъпва на положителните резултати от прилагането на инструмента
Портфейлни гаранции за кредити с таван на загуби (First Loss Portfolio Guarantee) като
предлага усъвършенстван гаранционен продукт (Опция 1 на Инициативата) покриващ до 80% от
кредитния риск за всеки МСП кредит без таван на загубите в кредитния портфейл (за разлика от
ДЖЕРЕМИ инструмента, покриващ до 25% загуби в кредитния портфейл). Това става възможно
благодарение на допълнителното финансиране, което България получава за ресурса вложен от
Европейския Структурен и Инвестиционен Фонд.  Към средствата,  вложени по Оперативната
Програма, се добавя ресурс от Cosme/Horizon 2020 и собствен ресурс на ЕИФ и ЕИБ, като цялото
финансиране се насочва за стимулиране на кредити за български МСП (подобно на ДЖЕРЕМИ). 

Риск от най-
нисък ранг
(senior risk)

Мецанин риск

Първа загуба
102 млн. евро

Бюджет на ОП
Инициатива
МСП

Опция 1: Покритие
на кредитния риск

Риск на
ОП

Риск на
ЕИФ, 
COSME, 
H2020 

Риск
на ЕИБ

Европейски
Инвестицио-
нен Фонд

Гарантор

Поне 20% 
от риска
остава за
банката-
кредитор

Нови кредити за български МСП

Финансов Посредник/ 
Банка 1

Финансов
посредник/ Банка Н

Портфейлни
гаранции без
таван на
загуби

До 80% от
загубата на
всеки кредит
се покрива от
ЕИФ.

МСП
1

МСП
2

МСП
3

МСП
1

МСП
2



Приложение на Опция 1 (гаранции)
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Риск, гарантиран от ЕИФ (до 80%)

ЕИФ
гаранции

Заем 1 Заем 2 Заем х Гаранции

Банка-посредник

МСП бенефициент

М
С
П

1

М
С
П
Х

М
С
П

2
Риск, 

поеман от
ЕИБ

Мецанин
риск
(ЕСИФ, 

COSME/H‐
2020,  EIF)

Първа загуба

(ЕСИФ)

Транширане
на риска

Алокация на
риска

Безусловна гаранция за загуба при всеки кредит

Без таван на загубата, ААА рейтинг, 0% регулаторен

капитал

Риск, поет от банката-кредитор
(минимум 20%)



Инициатива за МСП: сравнение с
ДЖЕРЕМИ гаранционен инструмент
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Структурирана като отделна Оперативна Програма за периода 2014-2020, Инициативата за
МСП се изпълнява по модела на управление на ДЖЕРЕМИ в България през 2007-2013 г.;

За разлика от ДЖЕРЕМИ Инициативата, при която в България се реализираха 5 различни
финансови инструмента, МСП Инициативата е единствен инструмент предоставящ защита от
кредитен риск за нови МСП кредити под формата на портфейлни гаранции, издавани от ЕИФ;

Поради допълнителното финансиране, получавано от COSME/Horizon 2020, ЕИФ и ЕИБ, този
инструмент носи същия висок ливъридж (мултиплициране на публичните средства с частен
ресурс) едновременно с по-висока защита от кредитен риск и освобождаване на регулаторен
капитал за финансовите посредници (банки)

Поне 20% 
от риска
остава за
банката-
кредитор

50-80% от загубата
на всеки кредит се
покрива от ЕИФ.

Гаранция от
ЕИФ

Банка
Портфейл от нови МСП
кредити с гаранции

Покритие на 50-
80% от загубата
с таван до 15-
30% загуби в
портфейла

Инициатива за МСП Гаранционен инструмент по ОПИК / ДЖЕРЕМИ

Гаранция от
ЕИФ Риск за банката-

кредитор

Банка
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Инициатива за МСП: предимства спрямо
ОПИК/ДЖЕРЕМИ гаранционен инструмент

0% национално съфинансиране: за разлика от класическия гаранционен инструмент с 15% 
национално съфинансиране, Инициативата за МСП се дофинансира от COSME/Horizon 2020, 
ЕИФ и ЕИБ;

По-високо покритие на кредитен риск: Новият инструмент отнема значително по-голяма част от
риска на банките при запазване и усилване на ливъридж ефекта и освобождава прилагащите
банки от необходимостта да заделят собствен капитал спрямо рисковите си експозиции;

ЕК изплаща веднага 100% от вноската в новата ОП: За разлика от поетапното финансиране на
финансови инструменти по ОПИК, Инициативата за МСП допуска изплащане на 100% от
вноската в началото на изпълнението на новата оперативна програма;

Отговорност за добро финансово управление: Гаранционният инструмент (опция 1) на
Инициативата за МСП се счита за финансов инструмент, управляван индиректно от
Европейската комисия, като Комисията носи отговорност за доброто финансово управление;

Ползи за МСП: По-високото покритие на загуби от новия гаранционен инструмент дава възможност за
значително по-силно намаление на обезпеченията и лихвите по МСП кредити спрямо
традиционните гаранционни продукти (като ДЖЕРЕМИ).

Строги условия за банките-посредници: Предвидени са задължения за банките-посредници под
формата на такса неусвояване (commitment fee) при непостигане на заявения обем на кредитния
портфейл.



Индикативен календар за прилагане
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3 юни 2015: Решение на МС за включване на България в Инициативата
за МСП с нова ОП за 102 млн. евро

30 септ 2015: Одобрение на новата ОП

Окт-ноем 2015: Подписване на договори между РБ България, ЕК и
ЕИБ/ЕИФ

2016: Гаранционни споразумения с БГ банки и старт на МСП
кредитирането


