ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“
2014-2020
София, 27.04.2017 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Одобрение на
ОП Инициатива
за МСП от ЕК

2015

13
октомври

Стартиране на
отдаването на
кредити от избраните
финансови
посредници

Обявяване на
поканата за
заявяване на
интерес от ЕИФ

2016

март

Подписване на
споразуменията с
ЕИФ, ЕИБ и ЕС – 2
март

17 май

октомври

Ратифициране от НС
на Договора за залог
върху трежъри
сметката,
последният от
пакета споразумения
и договори

декември

Приоритетна ос
Подобряване на достъпа до
дългово финансиране за МСП в
България

Тематична цел
ТЦ 3 „Повишаване на
конкурентоспособността на малките и
средните предприятия”

Инвестиционен
приоритет
3г - Подкрепа за капацитета на
МСП за растеж в рамките на
регионалните, националните и
международните пазари и
участие в процеса на иновации

Недостатъчен
Ограничен достъп
Невъзможност за
капацитет на МСП
до иновативни
за формиране на
набиране на
финансови
достатъчно капитал
конкурентни
инструменти
предимства
Адресирани предизвикателства
Високи изисквания
за обезпечение и
цена на дълговото
финансиране

Капиталови пазари,
които не предлагат
икономически
ефективни решения
за малкия бизнес

Специфична цел:

Улесняване достъпа до финансиране за МСП чрез инструмент за портфейлни гаранции без
таван на загубите

Бюджет: 102 млн. евро – 100% ЕФРР – без национално съфинансиране

Индикатор
за резултат
(2023)

% на предприятията успешно получили финансиране
чрез банков заем: 70% -> 73%
Производителност на МСП (хил. лв./ заето лице):
16,8% -> 19,3%

Индикатор
за
изпълнение
(2023)

Общ размер на отпуснатите нови заеми от финансовите
посредници – 408 млн. евро
Брой предприятия, получаващи финансова подкрепа,
различна от БФП – 2 816
Минимум Leverage (лостов ефект) – 4х



В допълнение на приноса от ОП ИМСП в размер на 102 млн. евро за изпълнението на инструмента са
привлечени финансови ресурси по линия на ЕС - програма „Хоризонт 2020“, ЕИФ и ЕИБ




Общ размер на портфейла 608 млн. евро




До 60% от загубата на всеки кредит е гарантирана със средства от ОП ИМСП, Хоризонт 2020, ЕИФ, ЕИБ

По-високо покритие на кредитен риск: не се изисква лимит на покритие в портфейла, което осигурява поблагоприятни условия за ФП и МСП
Крайни получатели: микро, малки и средни предприятия
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Крайни получатели:
 Микро, малки и средни предприятия
 Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 Осъществяват дейност във всички сектори
стопанство, рибарство и аквакултури и др.)

на

икономиката

(изключения:

селско

 осъществяват стопанска дейност на територията на Република България

Допустими трансакции:
 Новоотдадени заеми, финансови лизинги
 Инвестиции в материални и нематериални активи; оборотни средства свързани с
разрастване или стабилизиране на дейността
 Матуритет: минимален срок на падежа 24 месеца, максимален 12 години;
 Максимална сума на главницата на поетите задължения - 5 милиона евро;
 Схема на погасяване: заемът може да бъде револвиращ (не са допустими кредитни карти)
или с предварително определен погасителен план (месечни вноски, еднократно на падежа)
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600 млн.
очакван
портфейл

 608 млн. евро
договорено
финансиране за МСП
 Договорени 100% от
очаквания портфейл

Акценти
6.9m

Портфолио по категория
Средни
23%

Отдадени към 31.12.2016

Портфолио по сектори, NACE1

Малки

86
25
%

57%

Подкрепени МСП

Административни
и спомагателни услуги

Търговия;
Ремонт на автомобили

Микро
20%

3%

46%
Ниво на обезпечение
Портфолио по цел на заема

3.4
%

Лихва

5.3
%

Пазарна лихва за заеми в лв. до 1
млн. евро с падеж >1г. И <5г.

Инвестиции в
материални активи
Оборотен
38%
капитал
62%

Напредък

20%

2%

5%

2%

Преработваща
промишленост

Строителство
Друго

1%

21%
Хотелиерство
и ресторантьорство

Проф. дейности
и научни изследвани

Note: Въз основа на стойността
на главницата

2016

31ви дек

1.1%

2-ри март 2016
Подписване на
споразумението
за финансиране

Транспорт и
Складиране

Други
8%

31ви март

2017

2018

2019

31ви дек

XYZ%

1-ви декември 2016
Старт на отдаването
на заеми
ноем/ дек 2016
Подписване на
споразумения с фин.
посредници

Цел: EUR 608 млн.

Регионална статистика – NUTS 2
Северозападен
Търговия;
Ремонт на
автомобили

48%

Строителство
24%

Северен централен
Търговия;
Ремонт на
автомобили

EUR
0.21m Транспорт и
Складиране

28%

Североизточен
Търговия; Ремонт
на автомобили

Строителство
4%

15%
EUR
0.68
m
Транспорт и
Складиране
71%

10%

Транспорт и
Преработваща
промишленост Складиране
23%

8%

Преработваща
промишленост

3%
6%

Търговия;
Ремонт на
автомобили EUR
2.34m
58%

Търговия;
Проф. дейности
2%и научни изследвания Ремонт на
автомобили
EUR
52%
2.49
Транспорт и
m
Складиране
23%

Преработваща
промишленост
43%

5%Транспорт и
Складиране

58%

Югоизточен

Южен централен

Други

Хотелиерство
и ресторантьорство

EUR
0.60m

Строителство
9%

Югоизточен
Административни
и спомагателни
услуги

10%

Търговия;
Ремонт на
автомобили
52%

Преработваща
промишленост
EUR
0.60m

1%
Транспорт и
Складиране

47%

160
141,00
140
120
100,00
100
80

70,00

70,00

65,00

60

50,00

Actual disbursed

50,00

Left to originate

40,00

Originated amounts

40
20
0

Target

16,70
5,00
3,08

Всички суми са в евро

0,00

0,00

1,17

1,87

3,08

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЪЗМОЖНОСТИ

