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Годишен доклад за изпълнението на ФИ по ОПРКБИ  2007-2013 

• Описание на субектите, които 
прилагат инструментите за 
финансов инженеринг 

 

• Процедура за избор на 
управителя на Холдингов фонд  

 

• Дата на подписване на 
споразумението за 
финансиране с Управляващия 
орган  

 

• Брой на приложените 
инструменти за финансов 
инженеринг в рамките на този 
специален Холдингов фонд 

• Холдингов фонд „ДЖЕРEМИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, 
Република България 

 

• Директно предоставяне (Регламент (EC) No 284/2009 
от 7 април 2009 изменящ член 44 от Регламент (EC) No 
1083/2006). 

 

• 27 май 2009 г., изм. и доп. на 29 април 2010 г., на 06 
юни 2012 г. и на 24 октомври 2014 г. 

 

• 5 бр. инструменти за финансов инженеринг: 

- Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми 
(FLPG); 

- Фонд за рисков капитал; 

- Инструмент за промотиране на предприемачеството 
и предоставяне на първоначално финансиране; 

- Инструмент, предоставящ финансиране чрез 
поделяне на риска (PRSL); 

- Фондове за съфинансиране 
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Годишен доклад за изпълнението на ФИ по ОПРКБИ  2007-2013 

Вноски по ОП изплатени на Холдинговия фонд – 349 000 000 € 
Размер на помощта от Структурните фондове, изплатен на Ходинговия фонд - 296 650 000 € 
Размер на националното съфинансиране, изплатено на Холдинговия фонд – 52 350 000 € 
Разходи за такси за управление, платени на Холдинговия фонд – 16 793 236 € 
Разходи за такси за управление, платени от Холдинговия фонд на Специалния фонд – 4 863 138 € 
Брой създадени/ запазени работни места  - 154 670  
Брой крайни получатели, получили подкрепа – 7450 (4010 микро предприятия) 

Данни към края на 2015 г. Гаранции, 
покриващи загуби 

на портфейл от 
заеми (FLPG)  

 
 

Фонд за 
рисков 
капитал 

 
 
 

Инструмент за 
промотиране на 
предприемачест

вото и 
предоставяне на 

първоначално 
финансиране 

Инструмент, 
предоставящ 
финансиране 

чрез поделяне 
на риска (PRSL) 

 

Фондове за 
съфинансиране 
 

Вноски по Оперативната програма, за които е 
поето задължение към специалния фонд в 
правното споразумение с Холдинговия фонд - 
334 961 333 € 

72 200 000 € 14 261 333 € 
 
 

21 000 000 € 
 
 

206 500 000 € 
 
 

21 000 000 € 
 
 

Вноски по Оперативната програма, изплатени 
на специалния фонд в съответствие с 
правното споразумение с Холдинговия фонд - 
320 921 088,75 € 

67 623 384,75 € 
 
 

5 920 352 € 
 
 

21 000 000 € 
 
 

205 377 352 € 
 
 

21 000 000 € 
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Годишен доклад за изпълнението на ФИ по ОПРКБИ  2007-2013 

Данни към края на 2015 
 

Гаранции, 
покриващи 
загуби на 

портфейл от 
заеми (FLPG)  

 

Фонд за 
рисков 

капитал 
 
 
 
 
 

Инструмент за 
промотиране 

на 
предприемаче

ството и 
предоставяне 

на 
първоначално 
финансиране 

Инструмент, 
предоставящ 
финансиране 

чрез поделяне 
на риска 

(PRSL) 

Фондове за 
съфинанси

ране 

Брой крайни получатели, 
получили подкрепа - 
7450 

4222 7 180 3026 15 

Брой крайни получатели 
(микро предприятия), 
получили подкрепа - 
4010 

2559 1 179 1267 4 

Брой създадени/ 
запазени работни места - 
154 670  

71581 567 947 80175 1400 
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Предложение за Решение на КН 
 
 

Одобрява предложения проект на Годишен доклад за 

изпълнението на финансовите инструменти по ОП 

„Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007-2013 за 2015 г. и  дава съгласие за 

изпращането му в Европейската комисия 


