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Финансови инструменти – началото в България
Европейски структурни фондове, Европейски земеделски и рибарски фондове  2007 – 2013 г.
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Дялови инструменти на ЕИФ в България,
инструмент JEREMIE (Евро 125 М ОПИК 2007-2013)

Евро 5-15 М

Евро 1-5 М

Евро 0-1 М

Акселератор/ 
начално финансиране

Рисков
капитал

Растеж Акции

Гаранции

ОПР 2007-2013

ПРСРТ2007-2013

Евро 7.5 М 

Евро 42 М 



Финансови инструменти по ЕСИФ 2014-220 - Унифициран подход и единно изпълнение
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Фонд на фондовете обединява ресурс от четири оперативни програми, 
изпълнявани със средства от ЕСИФ за програмен период 2014 – 2020 г.

Национално
съ-финансиранеЕ С И Ф

ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ

Частни инвеститори Финансови посредници

Крайни 
получатели

ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ОПИК ОПРЧР ОПРР ОПОС



Финансови инструменти  - предимства 

4

Финансова 
дисциплина

Експертиза

Револвиращ 
ресурс

Лостов 
ефект

Пазарни не-
съвършенст

ва

Финансова дисциплина
Средствата предоставени чрез ФИ,
изискват обратно изплащане на
предоставеното финансиране от
крайните получатели, което води до по-
ефективно използване на публичния
ресурс, в сравнение с БФП, и намалява
вероятността крайните получатели да
развият зависимост към подкрепата
чрез публични средства

Лостов ефект
В допълнение на средствата от ОП, ФИ 
мобилизират допълнително частно 
финансиране, което увеличава общия 
размер на подкрепата, който достига до 
крайните получатели

Преодоляване на несъвършенства на пазара 
Чрез ФИ се предоставя финансиране на целеви 
групи крайни получатели, за които финансирането 
от частния сектор е ограничено, но би имало 
положителен ефект от предоставяне на подкрепа за 
тях  предвид целите на съответната оперативна 
програма.
Финансовите продукти, предоставяни чрез ФИ,        
са съобразени с  възможностите и нуждите              
на целевите крайни получатели и предлагат, в 
общия случай, облекчени условия 
(включително по отношение на цената, срока и/или 

изискванията за обезпечение)

Експертиза
Крайните получатели могат да се 
възползват от експертизата на 
финансовите посредници и други 
партньори от частния сектор за 
структурирането на икономически 
жизнеспособни проекти

Револвиращ ресурс
Върнатите средства от финансираните проекти, както 

и потенциалните други приходи от тях, могат да се 
използват отново за предоставяне на подкрепа на 

други допустими крайни получатели и проекти



Финансови инструменти  - предимства 
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Финансови инструменти 
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ФнФ изпълнява широк спектър от инструменти, структурирани в рамките на четири политики

ОПИК

ОПРЧР

ОПОС

OПРР

Подкрепа за МСП

ФУНФ € 55M

ФРК € 25M

Мецанин € 40M

ФТТ € 30M

Гаранции € 70M

Микро кр. € 15M

Инвестиции в 
околната среда

Води € 144M

Отпадъци € 27M

Приобщаващо 
развитие

Микро кр. € 25M

Гаранции € 11M

Регионално развитие

ФГР € 189M

235M
+36M
271M

171M
+189M

360M

Продуктовото портфолио на Фонда на фондовете включва 15 продукта, които се разделят в три бизнес линии: 
дългови, дялови фондове и портфейлни продукти



Финансови инструменти  по ОПИК
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ФУНФ I
EUR 14.0 M

ФУНФ II
EUR 18.2 M

ФУНФ III
EUR 19.1 M

Ра
зм

ер
 н

а 
ф

ин
ан

си
ра

не

25k

7M

Концепция Продукт Масово производство Растеж

ФРК
EUR 24.1 M

Мецанин/ 
растеж

EUR 38.5 M

Пет дялови и квази-дялови финансови инструмента, 
покриващи пълният спектър от ускоряване и начално финансиране 
до растеж и мецанин финансиране

ФТТ



Финансови инструменти  - процедури
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Изготвяне на 
индикативна 
техническа 
спецификация 
(ТС)

Финална 
ТС и 
тръжна 
документа
ция

Избор на 
ФП и 

сключване 
на 

Оперативни 
споразумения

Пазарен 
тест

Актуализиране 
на инд. ТС

Правно 
структуриране

Учредяване

Привличане 

на капитал

Въпроси и 
отговори

Заявления 
за участие и 
оферти

Процедура по избор на Финансови посредници (ФП) / Фонд мениджъри,
основана на ЗОП, разчитаща на цялостно взаимодействие с пазара

 Привличане на опитни управители на фондове

 Тежкият, но прозрачен процес по ЗОП дава ясни отговорности на всички заинтересовани страни

 Конкурентна процедура с преговори - гъвкавост и за двете страни за най-добро прилагане на 
първоначалната стратегия

 Правила за държавна помощ

 Процедурите трябва да бъдат опростени и приведени в съответствие със нормативната уредба



Финансови инструменти  - статус на изпълнение
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Приключваща 
процедура по 
избор на ФП

Приключила 
процедура с 
избран ФМ

Подписано 
Оперативно 
споразумение

Подновяване на 
избора на ФП

Подписано 
Оперативно 
споразумение

ФУНФ I

ФУНФ II

ФУНФ III

ФРК

Мецанин/ 
Растеж

Изпълнение на петте дялови финансови продукта по ОПИК

Концепция Продукт Масово производство Растеж



Финансови инструменти  по ОПИК – Фонд за технологичен трансфер (ФТТ)
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ФТТ е НОВ, ОСОБЕН ВИД ДЯЛОВ инструмент, който да захрани жаждата 
от иновации, насочен към обвързване на наука и бизнес

 Комерсиализация на 
интелектуални права 

 Подпомагане на обвързването 
между наука и бизнес

 Комерсиализация и 
интернационализация на НИРД –
нови продукти, процеси и 
технологии

 Насърчаване на Иновациите

 Увеличаване и създаване на 
иновации, капацитет и ресурси

 Придобиване, управление и 
комерсиализация на 
Интелектуални права

ИКТОрганични 
продукти

Здраве-
опазване

Био-
технологии

Рекреативни 
индустрии

Меха-
троника

Фармация

Чисти 
технологии

Креативни 
индустрии

Нано-
технологии



Финансови инструменти  - ФОНД ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР (ФТТ)
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Финансови инструменти  - ФОНД ЗА УСКОРЯВАНЕ И НАЧАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (ФУНФ)
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Финансови инструменти  - ФОНД ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ (ФРК)
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Звено за координация



Звено за координация
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Звено за координация
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Благодаря за вниманието!

София 1606
бул. „Ген. Тотлебен“ 30-32, ет. 4
Т: +359 2 905 52 36

www.fmfib.bg

bap@fmfib.bg
Звено за 
координация

http://www.fmfib.bg/
mailto:bap@fmfib.bg
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