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Основни пречки пред достъпа до външно 
финансиране, необходимо за реализиране на 

амбициите за растеж и развитие на предприятията 

 

 

Source: EC/ECB - Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) 2015 & 
2016 
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Подкрепа за достъпа на МСП до 
финансиране в ЕС 

 

 

www.access2finance.eu 



ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА 

ЕВРОПА - ЕФСИ 

  



Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)* 

•24/03/2015 

Гаранция от ЕС 16 млрд. € ЕИБ 5 млрд. € 

Направление за  
инфраструктура и иновации 

16 млрд. € 

Направление за МСП 

5 млрд. € 

ЕФСИ — Европейски фонд за стратегически инвестиции 21 млрд. € 

От ЕИБ  От ЕИФ  

Финансиране: 

около 49 млрд. € 

Финансиране: 

около 12 млрд. € 

 

Крайни инвестиции: 

240 млрд. € 

Крайни инвестиции: 

75 млрд. € 

*Първоначална архитектура; не включва предложеното от ЕК продължаване на 

срока и усливане на капацитета на Инвестиционния план (ЕФСИ 2.0)  



Подкрепа за достъпа на МСП до 
финансиране в ЕС 

 

 



Споразумения подкрепени от ЕФСИ в 
България – Направление за МСП 

• 8 одобрени споразумения с очакван размер на подкрепените 
инвестиции от 530 млн. ЕВРО 

• Посредниците включват: 

 CIBANK:  

• Програма COSME – очакван размер на заемите 102 млн. ЕВРО 

• Програма InnovFin – очакван размер на заемите 30 млн. ЕВРО  

 Procredit Bank Bulgaria  

• Програма InnovFin – очакван размер на заемите 60 млн. ЕВРО  

 Raiffeisenbank Bulgaria 

• Програма COSME – очакван размер на заемите 100 млн. ЕВРО 

• Програма InnovFin – очакван размер на заемите 35 млн. ЕВРО  

 Reiffeisen Leasing Bulgaria 

• Програма COSME – очакван размер на лизингово финансиране 50 млн. ЕВРО 

 

 

 



Споразумения подкрепени от ЕФСИ в България – 
Направление за инфраструктура и иновации 

 
• 150 млн. ЕВРО отпуснати от Европейската инвестиционна 

банка (ЕИБ) на Българска банка за развитие (ББР) за 
финансиране на проекти на МСП и дружествата със средна 
пазарна капитализация. Очакван размер на подкрепените 
инвестиции: 420 млн. ЕВРО. 

• До една трета от средствата ще бъдат използвани от ББР за 
кредитиране на иновативни проекти. Другата част ще бъде 
фокусирана в подкрепа на проекти в райони с висока 
безработица, както и в рамките на инициативата за младежка 
заетост или за проекти на стартиращи компании и 
микропредприятия. 

• Минимум половината от заема ще бъде разпределен чрез 
банки-партньори или други финансови посредници. 



ИНИЦИАТИВА ЗА МСП 



Инициатива за МСП 

• Съвместен инструмент на Европейската Комисия и 
Европейския Инвестиционен Фонд 

• Цел: увеличаване на кредитирането на реалната 
икономика, откриването на работни мести и 
насърчаването на растежа. 

• Участващи държави членки: Испания, Малта, България, 
Финландия, Италия 

• Финансиране със 102 млн. ЕВРО от Европейския фонд за 
регионално развитие, които Българското правителство 
реши да насочи към ОП Инициатива за МСП 



Инициатива за МСП 

• Очакван размер на заеми на благоприятни условия за 
МСП в България – 600 млн. ЕВРО 

• Подписани вече споразумения с пет търговски банки, 
които трябва да позволят реализация на заеми с общ 
размер от 385 млн. ЕВРО: 

 United Bulgarian Bank 

 Raiffeisenbank Bulgaria 

 UniCredit Bulbank 

 ProCredit Bank  

 CIBANK 

 



Благодаря за вниманието 

 

 
www.access2finance.eu 

Други полезни връзки: 
 

Представителство на ЕК в България: 

https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg   
 

Инвестиционен план – ЕК: 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en  
 

 

ЕИБ/ЕИФ: 

http://www.eib.org  http://www.eif.org/   
 

Европейски портал за инвестиционни проекти: 

http://ec.europa.eu/eipp     
 

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси:  

http://www.eib.org/eiah/index.htm  
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