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Очаквания за период 2021-2028 г.
1.Делът на евросредствата, разпределян чрез финансови инструменти
да надхвърли 40 %, като се увеличи админстративния капацитет на ФнФ

2.Да се създадат поне няколко регионални оперативни програми

3.Търговските банки да започнат да оценяват европроектите поне в две
от оперативните програми: „Иновации и конкурентоспособност“ и
Програма за развитие на селските райони, като Държавен фонд
„Земеделие“ се обособи като Национална земеделска банка извън МЗХ

4.Екстренно да се създаде Държавна агенция за наука и иновации, към
която да премине НОИР, както и тя да администрира досегашните
Национален иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания“

5.Всички европроекти, както и всички обществени поръчки да се
подават по електронен начин.

6.Да се създаде държавна консултантска компания по примера на
АЕДА, Гърция и Службата за съвети в земеделието у нас по ПРСР, която
да подпомага изготвянето на европроекти в малките ни общини и МСП.

7.Към ББР ефективно да започне дейност Фонд за дялови инвестиции,
както и тя започне да съфинансира проекти по Плана Юнкер, за което
са заделени 100 млн. евро, които следва да се увеличат поне петкратно.



„Използване на финансови инструменти
от публичните организации”

Тази книга е второ основно преработено и допълнено издание на
предишното произведение на автора: „Прилагане на финансов
инженеринг при публично-частните проекти”, София, 2016, Институт по
публична администрация. Авторът е използвал преди всичко
литературни източници, които са от нормативната уредба на ЕС или на
българските институции (административни и финансови), които работят
или ще работят с тях. Книгата е написана в съответствие с действащата
нормативна уредба и на фактологически данни. Използвани са и
предоставените на автора материали, в т.ч. и отговори на персонално
отправени въпроси, от няколко министерства и агенции. Използвани са
редица становища и препоръки от финансисти и банкери от редица
финансиращи институции, в т.ч. и международни, като ЕИБ, ЕИФ, ЕБВР,
ЕФСИ и др. и в книгата е отправена моята признателност не само към
техните административни ръководства, но и на експертите, които са били
ангажирани с конкретната помощ, в т.ч. редакция и допълнение на
отделните части на книгата. Персонална благодарност е отправена
единствено към Христо Стоянов, представител на Европейския
инвестиционен фонд в София, който поне 7-8 пъти лично е консултирал
автора и най-малко 5-6 пъти е изнасял презентации по негова покана в
БТПП и част от тях са използвани от автора при написването на книгата.



„Използване на финансови
инструменти от публичните организации”

• В произведението е направен обстоен преглед на използването на
финансови инструменти по Програма „Хоризонт 2020“. Изтъкнати са
нейните предимства, както и основните различия от Седма рамкова
програма на ЕС. Разгледани са възможностите за финансиране на
технологични иновации, както и на социални иновации чрез ПЧП
проекти в частните, държавните, общински фирми в областта на
строителните технологии, в оползотворяването на отпадъци и други.
Изтъкнато е предимствата на оценката по IMProve, което
представлява стандартизирана система за управление и оценка на
иновациите в държавни, общински фирми и дружества, създадени по
линия на ПЧП и как те могат кандидатстват по „Хоризонт 2020“;

• В моята книга са разгледани са възможностите за финансиране на
частни, държавни и общински дружества, както и създадени
публично-частни партньорства чрез ПЧП проекти от съвместните
предприятия на ЕС (част от „Хоризонт 2020“): ЕКСЕЛ, Горивни клетки и
водород 2 и Биотехнологични производства, в които Република
България е заявила участие. На практика е налице възможност за
участие на български фирми и в останалите съвместни предприятия
на ЕС, но за тази цел процедурата е значително по-усложнена.



„Използване на финансови 
инструменти от публичните организации”

• В моята книга са обстойно са разгледани възможностите за
реализиране на ПЧП проекти от частни държавни (общински)
дружества и от публично-частни партньорства чрез финансови
инструменти посредством InnoFin и чрез предвидените схеми в
Програма „Хоризонт 2020“. Посочени са предимствата на кредитните
продукти, които предлагат двете банки, работещи по тази схема:
ПроКредит Банк и РайфайзенБанк. Изтъкнати са и значителните
предимствата на финансирането на проекти по линия на ПЧП (в т.ч. от
фондове за дялово финансиране и чрез гаранционни схеми) чрез
новата Програма за малките и средни предприятия на ЕС – COSME

2014 – 2020 г. 1 млрд . евро от бюджета на Програма COSME са

предназначени за мрежата Enterprise Europe Network (ЕЕN), „Eразъм
за млади предприемачи“, програми за интернационализацията на
МСП, за подкрепа на клъстери, за обучение в предприемачество и др.,
а ОББ също отпуска на МСП кредити с преференциални условия, като
използва ресурс от програма COSME.



„Използване на финансови 
инструменти от публичните организации”

• Разгледани са и възможностите за финансиране на частни, държавни
и общински проекти , както и на ПЧП проекти чрез нисколихвени
програми на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка
за възстановяване и развитие (в т.ч. и чрез фондовете ѝ за дялово
финансиране) и Черноморската банка за търговия и развитие.

• В новата ми книга се посочени предимствата при използването на
финансови инструменти, използвани при други видове национално
финансиране за публични субекти, МСП и ПЧП – Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“, Международен фонд
„Козлодуй“, Национален доверителен екофонд и Национален
иновационен фонд при Министерството на икономиката.

• Направен е също обстоен преглед на възможностите за финансиране
на частни, общински и ПЧП проекти чрез финансови инструменти по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките
ресурси“, ОП „Околна среда“ и ОП „ Региони в растеж“ в Програмен
период 2014 – 2020 г. в областите: инвестиции в енергийна
ефективност, инвестиции в градско развитие и инвестиции в туризма



„Използване на финансови
инструменти от публичните организации”

• В това мое авторско произведение за първи път във финансовата ни
литература у нас е разгледана дейността на ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ –
Фонд мениджър на финансовите инструменти (ФнФ). Той насочва
ресурс по четири от оперативните програми на ЕС в Република
България, по които вече функционират фондове, подписали договори
и ползващи ресурс от ФнФ или ще подпишат договори до края на 2019
г. Те са в: ОП„Иновации и конкурентоспособност“ съответно: Фонд за
технологичен трансфер; Фонд за ускоряване и начално финансиране;
Фонд за рисков капитал; Фонд Мецанин/Растеж (ФМР) Фонд за
портфейлни гаранции; Фонд финансиране със споделяне на риска;
ОП„Региони в растеж“ – фондове за: София, Север и Юг; ОП„Околна
среда“ – Фонд „Води“ и Фонд „Управление на отпадъците“ и
ОП„Човешки ресурси“ - фондове за: насърчаване на устойчива и
качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка
форма на дискриминация; подкрепяне на предприемачи от уязвими
групи чрез: микрокредитиране със споделяне на риска и чрез
портфейлни гаранции. Този фонд функционира успоредно с ЕИФ у нас.



„Използване на финансови 
инструменти от публичните организации”

• В изданието е разгледана възможността за използване на

финансови инструменти при финансиране на партньорски

мрежи за планиране на действия по Европейски грантови

фондове и по други европейски програми за публичния и

частния сектори (социални, образователни, здравни, в

областта на културата и медиите и др.), както и при други

европейски фондове, предоставящи чрез финансови

инструменти ресурс за публично-частни партньорства и

по-конкретно в европейските програми: ТВОРЧЕСКА

ЕВРОПА; МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА;

ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“; ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ

ИНОВАЦИИ; ПРОГРАМА LIFE; Инструментът за частно

финансиране на енергийна ефективност; „ЗДРАВНА

ПРОГРАМА НА ЕС“; „ЕРАЗЪМ +“, както и АЛЕКО.



„Използване на финансови 
инструменти от публичните организации”

• В последната глава на книгата ми са разгледани

възможностите за финансиране, указанията за

избор на проекти и за попълване на

документацията на проекти от бизнеса, публичния

сектор и публично-частното партньорство в

Република България по линия на Плана „Юнкер“,

осъществяван чрез механизмите на публично-

частно партньорство от Фонда за стратегически

инвестиции, създаден от ЕК и управляван от ЕК и

ЕИБ, както и съфинансиран от частни донори. На

практика книгата ми е своеобразно ръководство за

кандидатстване по проекти по т.нар. План Юнкер.



https://www.ipa.government.bg/bg/izpolzvane-na-finansovi-
instrumenti-ot-publichnite-organizacii

https://www.ipa.government.bg/bg/izpolzvane-na-finansovi-instrumenti-ot-publichnite-organizacii
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Доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика
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