
Напредък в изпълнението на ФИ
по ОПИК 2014-2020

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Комитет за наблюдение



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 2014-2020 - УНИФИЦИРАН ПОДХОД И ЕДИННО ИЗПЪЛНЕНИЕОТГОВОР НА КРИЗАТА, СВЪРЗАНА С ПАНДЕМИЯТА COVID-19. ИЗМЕНЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

Изменения в дълговите продукти

Пренасочване на ресурс поради силно променена икономическа обстановка в следствие от кризата, свързана с COVID-19 и необходимост от рефокусиране на
дейността на всички заинтересовани субекти, вкл. потенциалните банки-партньори, а също и с оглед на разработване на продукт, осигуряващ по-голям
ливъридж

Портфейлна гаранция 
с таван на загубите за 

преодоляване на 
последствията 

от пандемията COVID-19 

Портфейлни
гаранции за 
иновации

Портфейлни
гаранции за 
енергийна 
ефективност

Микро 
финансиране с 
поделяне на 
риска

Портфейлна гаранция 
с таван на загубите за 

преодоляване на 
последствията 

от пандемията COVID-19
с общ бюджет над 80 

млн. евро 

 Инструментът предвижда покриването на индивидуалните кредити до
80%, като загубите на ФМФИБ са ограничени до 25% на портфейлна база.

 Предвидено е съчетаване с лихвена субсидия при следните условия:
максималният размер - не повече от 4 % (четири на сто) на годишна база;
продължителност - до 12 месеца.

 Лихвената субсидия може да се прилага за МСП:

 (1) чието съотношение печалба преди разходи за лихви, данъци и
амортизации към разходи за лихви е под 4.0 и,

 (2) което се е ангажирало да запази нивата си на заетост спрямо
момента на договаряне на кредита

Характеристики на финансовия инструмент Напредък в изпълнението

 Процедура е обявена на 2 юли 2020 г.

 Избрани са 9 банки-партньори

 Процедурата е в процес на договаряне на
гаранционни споразумения. Предстои сключване в
кратък срок



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 2014-2020 - УНИФИЦИРАН ПОДХОД И ЕДИННО ИЗПЪЛНЕНИЕОТГОВОР НА КРИЗАТА, СВЪРЗАНА С ПАНДЕМИЯТА COVID-19. ИЗМЕНЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

Изменения в капиталовите продукти

ФУНФ I - „Иновейшън Кепитъл“ АД

Публичен ресурс преди 
планираните изменения

Допълнителен публичен 
ресурс

Общ публичен ресурс

14 000 000 € 5 347 480 € 19 347 480 € 

Прехвърляне на ресурса от Фонда за технологичен трансфер към фондове, за които са сключени оперативни споразумения и инвестирането му по
реда на Временната рамка.

Това ще предостави възможност действащите фондове за дялови инвестиции / рисков капитал да продължат дейността си при временно
облекчени условия без забавяне в инвестициите си поради затруднения при набиране на частен ресурс.

Фонд мениджърите ще следва да положат максимални усилия част от ресурса да бъде инвестиран в технологичен трансфер, което ще скъси
времето за достигането му до предприятията, които са в процес на разработване на своите продукти и услуги.

ФУНФ II - „Витоша Венчър Партнърс“ ООД

Публичен ресурс преди 
планираните изменения

Допълнителен публичен 
ресурс

Общ публичен ресурс

18 200 000 € 6 951 724 € 25 151 724 € 

ФУНФ III - „Ню Вижън 3“ ООД

Публичен ресурс преди 
планираните изменения

Допълнителен публичен 
ресурс

Общ публичен ресурс

19 100 000 € 7 295 491 € 26 395 491 € 

ФРК - „Морнингсайд Хил“ ООД

Публичен ресурс преди 
планираните изменения

Допълнителен публичен 
ресурс

Общ публичен ресурс

24 100 000 € 9 205 305 € 33 305 305 € 

 Допълнителният ресурс се обособява в нов ангажимент
„Ангажимент по РДП III за инвестиции по реда на Временната
рамка“

 Допустими са в МСП, които не са били в затруднено положение към
31.12.2019 г.

 Инвестициите са до 800 000 евро в срок до 31.12.2020 г. или друга
по-късна дата, определена в акт на ЕК;

 Във връзка с новия ангажимент Фонд мениджърите ще увеличат
участието си съобразно процента на участието им във Фонда.
Размерът на вече поетия ангажимент за частни инвестиции се
запазва в рамките на ангажиментите по досегашните режими на
държавна помощ

 При неусвояване до края на периода на целия ресурс се предвижда
преразпределение между фондовете съобразно напредъка в
изпълнението;



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯНАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЯЛОВИТЕ ИНСРУМЕНТИ

ФУНФ II
18.8 млн. евро

ФУНФ III
21.7 млн. евро
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Концепция Продукт Масово производство Растеж

ФРК
28.6 млн. евро

3.5M

3M

1M

ФУНФ I
15.6 млн. евро*

* Включените стойности, представляват размера на Фонда, като ФМ 
ще привлекат допълнителен частен ресурс на ниво краен получател

 В инвестиционна фаза са четири дялови и квази-
дялови финансови инструмента, покриващи
пълният спектър от ранните етапи на развитие на
предприятията и по-високо рисковите
инвестиции;

 Фонд мецанин/растеж: Подадена жалба пред ВАС
от участник вследствие на изменение на
решението за определяне на изпълнител.



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фонд за ускоряване и начално финансиране I

Фонд мениджър
„ИНОВЕЙШЪН КЕПИТЪЛ“ АД

Общ размер на финансовия инструмент* 

18 300 000 евро

Начало на инвестиционния период

Края на ноември 2019 г.

Тип финансиране

Дялово и квази-дялово

Етап

• Ускоряване
• Начален етап

Цел

• 215 предприятия

Усвоен ресурс от Фонда

• 680 882 евро;
• Инвестиции в 6 предприятия на стойност 350 000 евро;
• Инвестиции в процес на преглед от ФМФИБ: 10 предприятия,
стойност 550 000 евро;
• Подготвят се допълнителни инвестиции

* Включва и частни инвестиции на ниво краен получател; Прогнозен ливъридж преди допълнителния
ресурс 130,72%

Неусвоен ресурс

Инвестиции и такса 



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фонд за ускоряване и начално финансиране II

I
Фонд мениджър
„ВИТОША ВЕНЧЪР ПАРТНЪРС“ ООД

Общ размер на финансовия инструмент* 

20 862 887 евро

Начало на инвестиционния период
Септември 2020 г.

Тип финансиране
Дялово и квази-дялово

Етап
• Ускоряване
• Начален етап

Цел
• 116 предприятия 

Усвоен ресурс
• Представено искане за усвояване за такса за управление
• Подготвени са 7 инвестиции; предстои представянето им за разглеждане през
септември 2020

* Включва частни инвестиции на ниво краен получател. Прогнозен ливъридж преди допълнителния
ресурс 114,63%



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фонд за ускоряване и начално финансиране III

Фонд мениджър
„НЮ ВИЖЪН 3“ ООД

Общ размер на финансовия инструмент

27 286 000 евро*

Начало на инвестиционния период

Септември 2019 г.

Тип финансиране

Дялово и квази-дялово

Етап

• Начален етап

Цел

• 45 предприятия 

Усвоен ресурс от Фонда

• 5 736 982 евро;
• Инвестиции в 7 предприятия на стойност 4 795 736 евро;
Усвоен ресурс по Финансовия инструмент

6 970 982 евро*

* Включва частни инвестиции на ниво краен получател. Прогнозен ливъридж преди допълнителния
ресурс 142,86%

Неусвоен ресурс

Инвестиции и такса



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДКРЕПА НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фонд за рисков капитал

Фонд мениджър
„МОРНИНГСАЙД ХИЛ“ ООД

Общ размер на финансовия инструмент

34 600 000 евро*

Начало на инвестиционния период

Края на ноември 2019 г.

Тип финансиране

Дялово и квази-дялово

Етап
• Начален етап, както и малко по-напреднали високотехнологични компании или 
компании с висок рисков профил

Цел
16 компании

Усвоен ресурс от Фонда
• 3 429 266 евро;
• Инвестиции в 2 предприятия на стойност 2 367 540 евро;

Усвоен ресурс по Финансовия инструмент

4 062 903 евро*

* Включва частни инвестиции на ниво краен получател. Прогнозен ливъридж преди допълнителния ресурс
143,56%

Неусвоен ресурс

Инвестиции и такси



ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ

ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ

www.fmfib.bg


