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ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  

  



 Финансовите инструменти управлявани от 

Министерство на икономиката; 

 Рециклирани средства по JEREMIE; 

 Финансови инструменти в рамките на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ) 2014-2020; 

 

  Предпоставки за създаването на Инициативата за 

МСП на ниво ЕС; 

  Предпоставки за прилагането на Инициативата за 

МСП в България. 
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 ОП „Инициатива за МСП“ – 102 млн. евро 

 ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – 235 млн. евро 

187 

150 
Дългови 
(млн. евро) 

Дялови 
(млн. евро) 70,13 

29,87 

БФП (%) 

Финансови 
инструменти 
(%) 
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ПО1 Технологично 

развитие и 

иновации 

ПО2 Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП 

ПО 3 Енергийна и 

ресурсна ефективност 

1.1. Технологично 

развитие и иновации 

2.1. Достъп до 

финансиране в 

подкрепа на 

предприемачеството 

2.2. Капацитет 

за растеж на 

МСП 

3.1. Енергийни 

технологии и 

енергийна 

ефективност 

3.2. 

Ресурсна 

ефектив

ност 

60 млн. евро (23%) 80 млн. евро (82%) 175 млн. 

(35%) 

40 млн. (14%) --- 

Фонд за 

технологичен 

трансфер (30 млн. 

евро) 

Фонд за начално 

финансиране (55 

млн. евро) 

Фонд за 

съфинансир

ане (40 млн. 

евро) 

Гаранции 

покриващи 

загуби по 

портфейл от 

заеми (40 млн. 

евро) 

Гаранции 

покриващи загуби 

по портфейл от 

заеми (30 млн. 

евро) 

Фонд за рисков 

капитал (25 млн. 

евро) 

Гаранции 

покриващи 

загуби по 

портфейл от 

заеми (120 

млн. евро) 

Микрофинан

сиране (15 

млн. евро) 



Предварителна оценка на ниво ЕС 

 между 0.7–4.1% или 154-855 хиляди МСП в ЕС 

изпитват проблем да достигнат до банково 

финансиране (отказан заем, неприемливи 

условия, обезкуражен); 

  недостиг между 20-112 млрд. евро в периода 

2009-2012 година; 

Изготвена от ЕК в сътрудничество с ЕИБ и ЕИФ; 



Симулирани три опции в оценката  

Сценарии Заделени 

средства  

на ниво ЕС 

% от 

разполагаемите 

средства по ЕФРР и 

ЕЗФРСР 

Прогнозна оценка 

за приноса на 

България 

Най-висок 8,5 млрд. евро 3.31 192 млн. евро 

Среден  5 млрд. евро 1.95 106 млн. евро 

Най-нисък 3 млрд. евро 1.17 62 млн. евро 

*Максималният размер на ресурса, който всяка страна би могла да 

задели да не надхвърля 7% от разполагаемите национални средства 

по ЕФРР и ЕЗФРСР; 

** Общият таван за инициативата е 8.5 млрд. евро 



ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

 2014 г. изготвена предварителна оценка за приложимостта на 

финансовите инструменти по ОПИК 

 Анализ на недостига на финансиране на МСП на база търсене и 

предлагане 

Количествена оценка на недостига на дългово финансиране в млн. евро  

Недостиг по тип заем Прогноза  - 

минимален недостиг 

Прогноза – 

максимален недостиг 

Краткосрочни заеми, 

банков овърдрафт 

− 533 − 606 

Средносрочни и 

дългосрочни кредити 

− 231 − 377 

Лизинг − 35 − 244 

Всичко − 799 − 1 226 



ВЪЗМОЖНОСТИ  
          


