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Стратегическо решение за прилагане на ФИ

Финансови инструменти

 Подпомагат крайните получатели чрез заеми,
гаранции, капиталови инвестиции

 Мобилизират допълнителен ресурс и
експертиза от частния сектор

 Дават възможност за повторно използване на
публичния ресурс

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

Европейско финансиране Национално съфинансиране

ОПИК
459.6 млн.лв.

ОПРР
369.9 млн.лв.

ОПОС
286.3 млн.лв.

ОПРЧР
70.0 млн.лв.

ФМФИБ ЕАД

ЕФРР КФ ЕЗФРСР/ ЕФМДР

ЕСФ ЕСФ/ ИМЗ
Национален 

бюджет

1,185.8 млн.лв.

Частни
инвеститори

Фонд на 
фондовете ФМФИБ ЕАД

Принос на всяка от ОП

Финансов 
инструмент

Финансови
посредници

Частно съфинансиране

Крайни 
получатели

2.7 млрд.лв.
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Експертиза в частния и публичния сектори

Фронт Офис

ФМФИБ

Мидъл Офис Бек Офис

Управителен съвет

Екип с експертиза, изградена в частния и публичния сектори

 Опит в структурирането на фондове за частни инвестиции, корпоративните финанси, инвестиционно и
търговско банкиране

 Експертиза в оперативните програми и във ФИ във връзка с регионалното развитие, социалните политики
и конкурентоспособността

 Професионален опит в EBRD, Citi, KPMG, S&P Ratings, Allianz, Credit Agricole, BDB, BNP CIB, HSBC, SocGen,
БНБ, ЕК, МФ, ОПРР, ОПИК, ОПРЧР…

 Докторски и магистърски степени от INSEAD, Harvard, LSE, Cass, Pantheon Assas, Paris Dauphine, AUBG,
Salford, Osnabrück, TU…
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ФИ с общ бюджет от 460 милиона лева
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ОПИК

Приоритетни оси

Дялови инвестиции
293.4 млн. лв.

Гаранции
136.9 млн. лв.

Микрофинансиране
29.3 млн. лв.

Стратегическа 
рамка

Бюджет за БФП

Предварителна 
оценка

Инвестиционна 
стратегия

Бюджет по приоритетни оси

 В контекста на целите на ОПИК,
предвидените ФИ ще допринесат за:

− засилване на НИРД, постигане на
технологичен напредък, иновациите
и прилагането на ИКТ;

− повишаване на
конкурентоспособността и
експортния потенциал на МСП; и

− преминаване към ниско-въглеродна
икономика

 Предвидената подкрепа за допустими
проекти и получатели обхваща
безвъзмездно финансиране, дялово и
дългово финансиране

 Реализацията на ФИ е очертана в
инвестиционната стратегия,
разработена от групата на ЕИБ

© ФМФИБ, 2017
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Четири продукта за дялови и квази-дялови инвестиции

 Стратегията на ОПИК предвижда
създаването на четири
инвестиционни фонда

 ФМФИБ ще проведе избор на фонд
мениджъри в рамките на открит и
прозрачен процес, съобразен с
установените пазарни практики

 ФМФИБ ще изпълнява функциите на
ограничено отговорен съдружник
(Limited partner)

 Очаква се, фондовете да привлекат
частен финансов ресурс, като техния
кумулативния размер следва да
достигне 397 милиона лева

Приоритетна ос 2
235 млн. лв.

Приоритетна ос 1
59 млн. лв.

Инвестиционна стратегия за дяловите инвестиции по ОПИК

Мехатроника
Чисти технологии

ИКТ
Здравословен начин 

на живот
Творчески индустрии
Технолог. трансфер 

Ресурсна ефективност

Фонд за технологичен
трансфер

Фонд за начално 
финансиране

Фонд за рисков 
капитал

Мецанин Фонд/
Фонд за Растеж

МСП&големи МСП

ФМФИБ

59 млн. лв.
(до 90%)

108 млн. лв. 
(до 90%)

49 млн. лв.
(до 60%)

78 млн. лв. 
(до 60%)

~ 65 млн. лв. ~ 119 млн. лв. ~ 82 млн. лв. ~ 131 млн. лв.

МСП МСП

НеспециализиранНеспециализиранНеспециализиран

Бележка: Средствата са бруто и включват такса управление.

© ФМФИБ, 2017
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Инструмент, свързващ науката и бизнеса

Крайни получатели

Фонд на 

Фондовете

Фонд за 

Технологичен 

Трансфер

Частни 

инвеститори

Инвестиционен 

фокус

ИКТ

Pharma и

биотехнологии

Мехатроника, 

Нано & Чисти 

Технологии

Креативни 

индустрии

Фонд мениджър

58.7 
млн. лв.

6.5 млн. лв.

65.2 
млн. лв.

Осигуряване на 

сделки

Университети

Научно-

технологични 

паркове

Изследователск

и лаборатории

Експертни знания

Компании

Експерти по 

индустрии

Лаборатории

МСП
Големи 

предприятия

 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

© ФМФИБ, 2017
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Фонд в подкрепа на стартиращи бизнеси

Фонд на 

Фондовете

Фонд за 

ускоряване и 

начално 

финансиране

Частни 

инвеститори

Финансиране

Предварителен 

етап на създаване

Начален етап от 

развитие

Стартиращи 

компании

Фонд мениджър

108 млн. 
лв.

12 млн. лв. 

120 млн. 
лв.

 Основни цели:

− повишаване на перспективите за
оцеляване пред стартиращи
фирми;

− подкрепа за устойчиви и основани
на знанието бизнес модели

 Фондът не би имал секторна
специализация

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

 Допустимите получатели обхващат
МСП в етап на създаване, на
набиране на капитал или фаза на
стартиране

 Фондът ще осигури дялово и квази-
дялово финансиране

 Средствата на ФнФ биха могли да
бъдат инвестирани в един или
повече фонда

© ФМФИБ, 2017
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Фонд за рисков капитал

Фонд на Фондовете

Фонд за рисков 
капитал

Частни инвеститори

МСП

Фонд мениджър

49 млн. лв.

33 млн. лв. 

82 млн. лв.

 Основни цели: 

− повишаване на перспективите за оцеляване на МСП; 

− подкрепа на предприемачеството

 Фондът не би имал секторна специализация

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

 Фондът ще осигури дялово и квази-дялово финансиране

 Средствата на ФнФ биха могли да бъдат инвестирани в един или повече фонда

© ФМФИБ, 2017
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ФРМ в подкрепа на растежа

 Основни цели:

− насърчаване на производителността и

− експортните възможности на МСП

 Фондът не би имал секторна специализация

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

 Фондът ще осигури дялово и квази-дялово финансиране

 Средствата на ФнФ биха могли да бъдат инвестирани в един или повече фонда

© ФМФИБ, 2017

Фонд на Фондовете

Фонд за 

растеж/мецанин 
Частни инвеститори

МСП

Фонд мениджър

78 млн. лв.

52 млн. лв. 

130 млн. лв.



10

Гаранции за МСП и големи предприятия

 За МСП и големи компании

 Инвестиционно и оборотно банково
финансиране до 10 години

 Очаквани ползи за КП:
преференциални ценови условия и
изисквания към обезпечението

 Общ бюджет 136.9 милиона лева,
включително:

− Енергийна ефективност: 78.2
милиона лева

− Иновации: 58.7 милиона лева

 Покритие на загубите до 80% за
индивидуални експозиции, до 25%
на портфейлно ниво

 Очаквания ливъридж е 1:5,
съответно създадения нов портфейл
би следвало да е в размер на
минимум 684.5 милиона лева

Таван на загубите покриван от 
ФМФИБ: до 25% от максимално 

финансиране на портфейлна основа

Покритие на ниво индивидуален 
кредит (до 80%)

© ФМФИБ, 2017
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Микрофинансиране в подкрепа на малките предприемачи

 Бюджет в размер на 29 милиона
лева

 70% финансиране от ФМФИБ при
нулева лихва

 30% финансиране от финансовите
посредници при пазарна лихва

 Страните споделят риска съобразно
финансирането на pari-passu

 Крайни получатели, МСП с бизнес
история, но с ограничен достъп до
финансиране

 Инвестиционен или оборотно
финансиране до 10 години в
диапазона от 49 хиляди до
98 хиляди лева

Нов 

кредитен 

портфейл

ФнФ до 

70% от 

кредита

(0% 

лихва)

Pari-
passu

Риск

Кофинан-
сиране

30%
(пазарни 
условия)

Та
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Микро 
предприятия

МСП
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Контакти

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