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ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 2014-2020 г.
В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

28 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
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Същност на ФИ

• Представляват специализирани
финансиращи схеми, съфинансирани
със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) и национално финансиране от
Оперативните програми (ОП), както и
с допълнително привлечени средства
от частния и публичния сектор

• Мобилизират и обединяват
публичните ресурси и средствата и
експертизата на частния сектор

• Структурата на ФИ предполага
повторно използване на публичните
средства за същите цели

• Спомагат за реализиране на финансово
устойчиви и целесъобразни проекти и
инвестиции

• Стимулират финансовия сектор за участие в
публичните политики

• Целят по-ефективното използване на
публичния ресурс

• Подпомагат публично-частното партньорство
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Видове финансови инструменти

❖ Дългови:

▪ Финансиране със споделяне на
риска

• Финансиране, предоставено под
формата на заем, кредит, финансов
лизинг

▪ Гаранционни схеми: индивидуални 
и портфейлни

С цел покритие на загубите от
неизпълнение по съответен дългов
портфейл. Повечето продукти на
дружеството в тази връзка предвиждат
гаранциите да покриват до 70-80% от
загубите на ниво индивидуален кредит,
но не повече от 25% на ниво кредитен
портфейл (таван на загубите).

❖ Капиталови инструменти: 

• Прехвърлими акции, дялове, други
прехвърлими ценни книги, които дават право
на участие в капитала на дадено дружествo

❖ Квази-дялови инструменти:

• Вид финансиране, нареждащо се между
собствения капитал и дълга; носи по-висок риск
от първостепенния дълг и по-нисък риск от
базовия собствен капитал
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▪ Мисия: устойчиво управление на
подкрепа чрез финансови инструменти,
финансирани със средства от ЕС

▪ Основни цели:

✓ Ефективно управление на
финансови инструменти

✓ Осигуряване на икономии от
мащаба

✓ Изграждане на експертиза на
национално ниво

ОПИК
459 млн. лева

ОПРР
369 млн. лева

ОПРЧР
70 млн. лева

ОПОС
286 млн. лева

Фонд на 

фондовете
ФМФИБ ЕАД

Финансови 

инструменти

Финансови 

посредници

Частни 

инвеститори

Крайни получатели

Съфинансиране

~ 2,640 млрд. лева

ЕФРР КФ ЕЗФРСР

ЕФМДРЕСФ ЕСФ/ ИМЗ Бюджет

Средства от ЕСИФ
Национално 

съфинансиране

~ 1.18 млрд. лева

Фонд на фондовете
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Етапи на развитие на предприятието
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ФИ по ОПИК 2014-2020

▪ Бюджет предвиден за ФИ на стойност 235 млн. евро, като средствата са насочени
предимно към МСП в България.

▪ Програмата цели подпомагане на икономическия растеж в България, основаващ се на
знанието, екологичната устойчивост и социалното приобщаване.

▪ Очакван лостов ефект от 574 милиона евро или ~2,4 пъти увеличение на средствата
предоставени от програмата*.

▪ дялови и квази-дялови фондове, финансиране със споделяне на риска, портфейлни
гаранции.

Фонд за техно-
логичен трансфер

Фонд за ускоряване и 
начално финансиране

Фонд за рисков 
капитал

Мецанин фонд / Фонд 
за растеж

МСП & 
Големи

МСП

ФМФИБ

30 млн. евро
(до 90%)

55 млн. евро
(до 90%)

25 млн. евро
(до 60%)

~ 33 млн. евро ~ 61 млн. евро ~ 42 млн. евро ~ 67 млн. евро

МСП МСП

Портфейлни гаранции

~ 350 млн. евро

МСП & 
Големи

Финансиране със 
споделяне на риска

~ 21 млн. евро

Микро & МСП

40 млн. евро
(до 60%)

70 млн. евро
15 млн. евро

(до 60%)

*Приблизително изчисление, без да се вземат предвид разходите за управление на ниво ФнФ и ФП
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Приоритетна ос 2
Бюджет на дяловите инвестиции

120 млн. евро

Приоритетна ос 1
Бюджет на дяловите 

инвестиции

30 млн. евро

Инвестиционна стратегия за дяловите инвестиции по ОПИК

Мехатроника

Чисти технологии

ИКТ

Здравословен начин 

на живот

Творчески индустрии

Технолог. трансфер 

Ресурсна 

ефективност

И

Всички индустрии 

(въвеждане на 

технологии / ИКТ)

Фонд за технологичен

трансфер

Фонд за ускоряване и 

начално финансиране

Фонд за рисков 

капитал
Мецанин Фонд/

Фонд за Растеж

МСП&големи МСП

ФМФИБ

30 млн. евро
(до 90%)

55 млн. евро 
(до 90%)

25 млн. евро
(до 60%)

40 млн. евро 
(до 60%)

~ 33 млн. евро ~ 61 млн. евро ~ 42 млн. евро ~ 67 млн. евро

МСП МСП

НеспециализиранНеспециализиранНеспециализиран

Дялови и квази-дялови инвестиции 
по ОПИК

▪ ОПИК 2014-2020 предвижда 150
млн. евро за дялови и квази-
дялови инвестиции

▪ Стратегията на ОПИК предвижда
създаването на четири
инвестиционни фонда,
съсредоточени предимно в най-
рисковите етапи на типичния
инвестиционен процес

▪ Очаква се, инвестиционните
фондове да привлекат частен
финансов ресурс, под формата на
участие на други ограничено
отговорни съдружници в
съответните фондове или чрез
други механизми за ко-
финансиране
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Забележка: Предоставеният размер на финансиране е в брутни суми, включително 

такси за управление.

ФИ по ОПИК 2014-2020



8



9

Контакти

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

Благодаря за вниманието!


