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Въведение 

© ФМФИБ, 2018 

Финансови инструменти 

 Финансовите инструменти заемат важна роля в 
постигането на целите и политиките на ЕС 

 Предоставят финансиране на крайните получатели 
чрез заеми, гаранции, капиталови инвестиции 

 Мобилизират допълнителен ресурс и експертиза от 
частния сектор 

 Дават възможност за револвиране на публичния 
ресурс 

 Осигуряват по-добро качество на подкрепяните 
проекти 

Стратегическа обосновка на ФнФ 

 България взе стратегическо решение за прилагане 
на ФИ чрез Фонд на фондовете 

 Четири ОП предоставят ресурс на ФнФ, който 
възлиза кумулативно на ~1.2 милиарда лева 

 Очаква се ФИ да привлекат средства от частния 
сектор от ~2.7 милиарда лева 

 Инвестициите чрез ФИ ще бъдат възложени на 
избрани с тръжна процедура финансови 
посредници, под координацията и мониторинга на 
ФМФИБ 

 

Фонд на 
фондовете 

ФМФИБ 

Финансови 
инструменти 

Финансови 
посредници 

Частни 
инвеститори 

Крайни 
получатели 

Европейско 
финансиране 

Национално 
съфинансиране 

Оперативни 
Програми 

2.7 млрд. лв. 

1.2 млрд. лв. 
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Статус на Финансовите инструменти 

Фонд за ускоряване и 
начално финансиране 

Подаване на финални оферти и определяне 
на изпълнител 

Фонд за технологичен 
трансфер 

Дискусии за сътрудничество (EIF) ОПИК 

ОПИК 

Фонд за рисков капитал Стартиране на процедурата 

Фонд Мецанин / Растеж Подготовка на тръжна документация ОПИК 

ОПИК 

Микрофинансиране Избран изпълнител 

Гаранции Дискусии за сътрудничество (EBRD) ОПИК 

ОПРЧР 

59 млн. лв. 

108 млн. лв. 

78 млн. лв. 

49 млн. лв. 

137 млн. лв. 

50 млн. лв. 

Фонд за Градско 
Развитие 

Подаване на първоначални оферти. 
Преговори и Оценка 

ОПРР 

Води 

Отпадъци 
Подготовка за провеждане на пазарен тест 

и проучване на пазара 
ОПОС 

ОПОС 

370 млн. лв. 

52 млн. лв. 

233 млн. лв. 
Дискусии за сътрудничество (EBRD) 

Микрофинансиране ОПИК Опит с Микрофинансиране по ОПРЧР 
29 млн. лв. 

Общ напредък  на ФИ 

© ФМФИБ, 2018 
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Фонд за ускоряване и начално финансиране (1/2) 

© ФМФИБ, 2018 
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Фонд за ускоряване и начално финансиране (2/2) 

© ФМФИБ, 2018 

Фонд на 
Фондовете 

Фонд за 
ускоряване и 

начално 
финансиране 

Частни 
инвеститори 

МСП 

Фонд мениджър 

€ 55.0 М 

€ 61.1 М 

€ 6.1 М 

Минимум 30% във 
всяка инвестиция над 

прага de minimis 
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Фонд за рисков капитал (1/2) 

© ФМФИБ, 2018 
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Фонд за рисков капитал (2/2) 

© ФМФИБ, 2018 

1 Съобразно структурата на Финансовия инструмент 
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Фонд за технологичен трансфер 

© ФМФИБ, 2018 

Инструмент, свързващ науката и бизнеса 

 Основни цели на Фонд за технологичен трансфер  

− преодоляване на разминаването между наука и бизнес;  

− комерсиализация и интернационализация на НИРД;  

− насърчаване на иновациите 

 Фондът ще подпомага инвестиции съобразени с целите на 
националната стратегия интелигентна специализация 

 ФТТ ще финансира проекти, чиито ползите биха се насочили 
към страната 

 Допустимите получатели обхващат нови предприятия, МСП и 
големи компании 

 Фондът ще осигурява дялово и квази-дялово финансиране 

 Разговори за сътрудничество с ЕИФ 

 

 

 

 

  

Експерти по 
индустрии 

Лаборатории 

Компании 

  

Научно-
технологични 

паркове 

Изследова-
телски 

лаборатории 

Изследова-
телски 

центрове 
(Офиси за техн. 

Трансфер) 

ИКТ 
Органични 
продукти 

Здравe-
опазване 

Биотех-
нологии 

Креативни 
индустрии 

Меха-
троника 

Pharma  

 

 

Чисти 
техноло-

гии 

 

Нано 
техноло-

гии 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО  

 

Контакти: 

Фонд мениджър на финансови инструменти в 
България 

1606 София, България 
Булевард „Тотлебен” 30/32 

office@fmfib.bg 
www.fmfib.bg 
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