
ВЪЗМОЖНИ СФЕРИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖУ СОФИЯ ТЕХ ПАРК И 

СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ (СИРТ) ПРИ 

БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП): 

1.Участие в съвместни проекти по Хоризонт 2020 и други европейски програми 

2..Разработване в срок от 3 месеца на съвместна работна програма на София Тех Парк и 

СИРТ при БТПП за насърчаване на публично-частното партньорство (ПЧП) и 

финансиране на проекти, реализирани посредством ПЧП, чрез финансови инструменти 

в областта на развитието на иновациите и технологиите. 

3.Промоция със съдействието на София Тех Парк на двата проекта на СИРТ при БТПП 

ПЛАТФОРМА „ИНОВАЦИОННА БОРСА” и Център за трансфер на технологии 

4. Съвместно подпомагане на старт ъпи и други иновационни фирми, наематели в 

София Тех Парк, относно допълнителното им финансиране от банки, сий фондове, 

венчър фондове, финансиране посредством капиталовия пазар и т.н.  

5. Установяване на контакти и покана за представяне на своите инвестиционни 

продукти в областта на финансирането на иновациите на следните фондове за дялово и 

мецанин финансиране. Налице е още една финансова структура, от която МСП, ПЧП и 

публични субекти могат да получат финансиране, в която участва ЕБВР. Това е новият 

фонд Earlybird, който следва да инвестира 110 млн. $ в България и региона на ЦИЕ. 

Инвеститори в него са както международни финансови институции като Европейската 

банка за възстановяване и развитие, Европейския инвестиционен фонд и 

Международната финансова корпорация (част от Световната банка), така също и 

турската коинвестиционна програма Istanbul Venture Capital Initiative. Един от първите 

финансирани проекти ще е свързан с България и ще е предназначен за развитие на нови 

IT бизнеси.Тези средни предприятия може да се обърнат към 16 действащи акционерни 

фонда, които се финансират отчасти от ЕБВР, сред които: Emerging Europe Accession 

Fund; Regional Enterprise Fund 2012; 3TS CEE Fund III (с фокус върху технологиите); 

Mid Europa Fund IV; ADM CEECAT Recovery Fund; ARX PEF; Syntaxis Mezzanine Fund 

II; Resource Eastern European Equity Partners I; CEE Special Situations Fund; Bancroft 3; 

Accession Mezzanine Capital III (с т.нар.меценнин или смесено финансиране – дялово и 

дългово); Emerging Europe Accession Fund; Meridiam Infrastructure Eastern Europe Fund 

(с акцент върху инфраструктурни проекти); Crescent Clean Energy (за възобновяема 

енергия); Darby Converging Europe Fund III (мецанин финансиране); Early Bird Digital 

East Fund (за МСП в начален стадий на развитие); Mid Europa Fund IV и Bulgaria 

Mezzanine Capital I.  Малките и средни фирми, които търсят акционерно финансиране 

и/или заем, може да ползват Програмата на ЕБВР за местно предприемачество (Local 

Enterprise Facility), по която могат да получат заем и/или акционерно финансиране от 1 

до 10 млн. евро. МСП, които са строителни или проектантски фирми, могат да участват 

в тръжни процедури по публични инфраструктурни и енергийни проекти, финансирани 

от ЕБВР, както в България, така и в съседни страни и в целия регион на операции (вкл. 

новите страни на операции от Северна Африка и Близкия Изток). Консултантски 

фирми, могат да се регистрират като консултанти в базата данни на ЕБВР и да участват 



в избора на консултанти, които предоставят техническа помощ при подготовката и/или 

изпълнението на проекти, финансирани от ЕБВР в целия регион на операции. 

 


