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ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ 

НОВ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО 

НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕСИФ 
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Фонд на Фондовете (ФнФ) накратко 

 

• Финансовите инструменти (ФИ) 

са важно средство за постигане 

целите на ЕС  

• ФИ подкрепят крайните 

получатели чрез финансиране 

под формата на дълг или капитал 

• ФИ мобилизират и обединят 

публичните ресурси и средствата 

и експертизата на частния сектор   

• Структурата на ФИ предполага 

повторно използване на 

публичните средства за същите 

цели  

• ФИ целят по-ефективно 

използване на ограничения 

публичен ресурс и все по-голяма 

част от бюджета на ЕС да се 

насочва към ФИ 

ОПИК 

235.0 М Евро 

ОПРР 

189.1 М евро 

ОПРЧР 

35.8 М евро 

ОПОС 

146.4 М евро 

Фонд на 

фондовете 
ФМФИБ ЕАД 

Финансови 

инструменти 

Финансови 

посредници 

Частни 

инвеститори 

Крайни 

получатели 

Принос 

на ОП 

Съфинансиране 

~ 1,350 М евро 

ЕФРР КФ ЕЗФРСР 

ЕФМДР ЕСФ ЕСФ/ ИМЗ Бюджет 

Европейско 

финансиране 

Национално 

съфинансиране 

~ 606.3 М евро 

Същност на Финансовите  инструменти (ФИ) 
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Фонд на Фондовете (ФнФ) накратко 

 

• България направи 

стратегическия избор да прилага 

ФИ чрез инвестиционната 

структура „Фонд на фондовете“ 

(ФнФ) 

• ФМФИБ е акционерно дружество, 

собственост на държавата и е 

управляващо дружество на 

ФнФ 

• Приносът на четири от 

оперативните програми във ФнФ 

възлиза на 606 милиона евро, 

предназначени за ФИ 

• Чрез т.н. „лостов ефект“, 

интегрална част от дизайна на 

инструментите, Фондът ще 

мобилизира ресурс от ~1.4 

милиарда евро, който да бъде 

инвестиран в българската 

икономика 

ОПИК 

235.0 М Евро 

ОПРР 

189.1 М евро 

ОПРЧР 

35.8 М евро 

ОПОС 

146.4 М евро 

Фонд на 

фондовете 
ФМФИБ ЕАД 

Финансови 

инструменти 

Финансови 

посредници 

Частни 

инвеститори 

Крайни 

получатели 

Принос 

на ОП 

Съфинансиране 

~ 1,350 М евро 

ЕФРР КФ ЕЗФРСР 

ЕФМДР ЕСФ ЕСФ/ ИМЗ Бюджет 

~ 606.3 М евро 

Цели на ФнФ 

Европейско 

финансиране 

Национално 

съфинансиране 
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• „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД е създаден през 

м. октомври 2015 г. и стартира работата си в началото на 2016, успешно 

преминавайки акредитационния процес на Изпълнителна Агенция „Одит на 

средствата на Европейския Съюз“ 

• В създаването и структурирането на ФМФИБ ЕАД взеха участие световно 

доказали се организации като ЕИБ, ЕБВР и Световна банка. 

• ФМФИБ ЕАД професионално управлява средствата по Оперативните 

програми, предназначени за финансови инструменти с цел осигуряване на 

адекватна подкрепа на бизнеса и публичните институции  

• Потенциалът, с който Фондът разполага, ще повиши съществено ефикасността 

и обхвата на наличните европейски фондове 

 

Кои сме ние 
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Нашият екип 

 

 

30 професионалиста с опит в частния и 

публичния сектор 
С професионален опит в EBRD, Citi, 

HSBC, BNP, Société Générale, Credit 

Agricole, BDB, Allianz, KPMG, S&P Ratings, 

Българска народна банка, Министерство 

на финансите, УО на ОПРР, УО на ОПИК, 

УО на ОПРЧР, Европейска комисия 

Дипломирали се в Harvard, LSE, 

INSEAD, Cass, Paris 2 Pantheon-Assas, 

Paris Dauphine, AUBG, Salford, 

Osnabrück 

Нашият екип се състои от професионалисти с опит в областта на структурирането и 

прилагането на финансови инструменти в областта на икономическото, социалното и 

регионалното развитие, управлението на риска, съответствието, правото, финансите и 

маркетинга.   
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Програми 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  

Април 2016 

Финансово споразумение с УО на 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ в размер на  

50 милиона лева 

Август 2016  

Пазарни консултации на финансов 

инструмент за микрокредитиране със 

споделен риск с бюджет в размер на 50 

милиона лева, осигурени от Оперативна 

програма „Развитие на човешките 

ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г  

Декември 2016 

Старт на процедура по избор на финансови 

посредници за финансов инструмент 

„Микрокредитиране със споделен риск“ с 

подаване на пакет документи към Агенцията за 

обществени поръчки. Това ще бъде първата 

процедура по избор на финансови посредници по 

реда на Закона за обществените поръчки, която 

Фондът на фондовете ще осъществи. 
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Програми 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  

• Инструментите по Програмата 

допринасят за изпълнение на целите, 

залегнали в приложимите европейски 

регулации: 

o Насърчаване на устойчива и 

качествена заетост и подкрепа за 

мобилността на работната сила 

o Насърчаване на социалното 

приобщаване, борба с бедността и 

всяка форма на дискриминация 

• Инструменти целят да подкрепят 

предприемачи от уязвими групи чрез: 

o Микрокредитиране със споделяне 

на риска 

o Портфейлни гаранции с таван на 

загубите 

• Чрез „лостовия ефект“ инструментите 

мобилизират ~ 73 милиона евро 

 

ФМФИБ 

Портфейлни 

гаранции 

~ 40 милиона евро 

МСП 

~ 33 милиона евро 

МСП 

~ 8 милиона евро ~ 26 милиона евро 

Микрокредити 

със споделяне 

на риска 
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Програми 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  

Август 2016  

Финансово споразумение с Управляващия 

орган на ОПИК с общ бюджет за 

финансови инструменти за дялови 

инвестиции в размер на 150 милиона 

евро.  

Декември 2016 

Пазарни консултации във връзка с 

подготовката на условия и документи за 

избор на финансови посредници за 

изпълнение на финансов инструмент за 

дялови/квази-дялови инвестиции „Фонд 

за технологичен трансфер“, съ-финансиран 

със средства по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020. Бюджетът му е 30 милиона евро, като 

към него е предвидено привличане на 

частно съ-финансиране с размер от 10 до 

30 процента.  
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Програми 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  

• Програмата включва цели за подпомагане на икономическия растеж в България, основаващ се 

на знанието, екологичната устойчивост, и социалното приобщаване 

• В контекста на тези цели ФИ ще допринесат за засилване на научноизследователска и развойна 

дейност, постигане на технологичен напредък, стимулиране на иновациите и прилагането на 

информационни и комуникационни технологии; повишаване на конкурентоспособността и 

експортния потенциал на МСП; преминаване към ниско-въглеродна икономика 

• Цялостният  бюджет от ФИ е 235 милиона евро, които са насочени предимно към МСП в 

България. 

• При успешното инвестиране на ФИ, публичните ресурси биха мобилизирали значително частно 

финансиране, достигайки обща сума до 575 милиона евро 

• Инвестиционната стратегия на ОПИК предвижда създаване на дялови и квази-дялови 

фондове, финансиране със споделяне на риска, портфейлни гаранции 

Фонд за техноло-

гичен трансфер 

Фонд за начално 

финансиране 

Фонд за рисков 

капитал 

Мецанин фонд / 

Фонд за растеж 

МСП &  

Големи  
МСП 

ФМФИБ 

30 млн. евро 
(до 90%) 

55 млн. евро 
(до 90%) 

25 млн. евро  
(до 60%) 

~ 33 млн. евро ~ 61 млн. евро ~ 42 млн. евро ~ 67 млн. евро 

МСП МСП 

Портфейлни 

гаранции 

~ 350 млн. евро 

МСП &  

Големи  

Финансиране със 

споделяне на риска 

~ 21 млн. евро 

Микро & МСП 

40 млн. евро  
(до 60%) 

70 млн. евро 
15 млн. евро  

(до 60%) 
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Програми 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Ноември 2016 

Финансово 

споразумение за 

управление на 

средствата за 

финансови 

инструменти по 

Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 

2014-2020 г. с общ 

бюджет  

от 370 млн. лв. е 

 подписано между 

Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството и 

„Фонд мениджър на 

финансовите 

инструменти в 

България“ ЕАД. 
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Програми 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

ФГР София ФГР Север ФГР Юг 

ФМФИБ 

47 млн. евро 70 млн. евро 73 млн. евро 

~ 65 млн. евро ~ 97 млн. евро ~ 101 млн. евро 

Собственици на еднофамилни къщи, 

Университети и дружества, стопанисващи 

студентски общежития 

Крайни получатели, които развиват 

проекти в сферата на градския транспорт, 

градска среда, спортна и културна 

инфраструктура и др.  

Публично частни партньорства,  вкл. ПЧП, 

които спонсорират проекти свързани с  

Българското културно наследство и 

свързаната с него инфраструктура 

• ФИ по Програмата включват 

създаването на три регионални Фонда 

за градско развитие, които инвестират 

в специфични сектори като градски 

транспорт, градска околна среда ( вкл. 

икономически зони), културна и спортна 

инфраструктура, енергийна 

ефективност, регионален туризъм и 

културно наследство 

• ФИ ще включват и вградени гаранции 

• Потенциалните крайни получатели са 

местни власти, частни и държавни 

дружества както и техни публично-чатни 

партньорства 

• Чрез „лостовия ефект“ ФИ ще 

мобилизира близо 262 милиона евро 
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Програми 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.  

Януари 2017 

Финансово споразумение 

за управление на средства 

за финансови 

инструменти по 

Приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна 

програма „Околна среда“ 

2014-2020 г. То цели 

осигуряването на 

ефективно и устойчиво 

управление на 

финансови инструменти 

в сектор „Отпадъци“ с 

подкрепа от ОПОС 2014-

2020 г. в размер  

на 52 431 581,62 лв.  

Средствата са от Европейския фонд за регионално развитие и от бюджета на Република 

България и имат за цел да се улесни достъпа и да се подобрят условията за финансиране на 

икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектор „Отпадъци“. 
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Програми 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.  

ФМФИБ 

Портфейлни 

гаранции с таван 

на загубите  

~ € 116 M 

Управление на 

отпадъците 

Кредити и 

гаранции 

~ € 240 M 

ВиК 

~€ 27 M ~€ 120 M 

• ФИ по ОПОС включват :  

– Портфейлни гаранции с таван на 

загубите за управление на отпадъците  

– Специална инвестиционна структура, 

която комбинира дълг и гаранции, за 

финансирането на  ВиК инфраструктура 

• Чрез „лостов ефект“, ФИ ще мобилизират 

близо 356 милиона евро 

• Проекти в управлението на отпадъците 

например могат да бъдат центрове за 

рециклиране, както и всички други 

допустими инвестиции в програмата като 

инсталации за сортиране 

• ВиК проекти например могат да бъдат 

създаване на мрежи, инсталации, 

пречиствателни станции и поддържаща 

структура 

• Изпълнението на предварителните условия 

във връзка с инструментите във ВиК сектора 

протича в момента 
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Рамка на процеса  

Изготвяне на 

индикативна 

техническа 

спецификация (ТС) 

 

 

 

Подготовка на 

финална ТС и 

цялостна тръжна 

документация 

Избор на финансови 

посредници и 

сключване на 

оперативни 

споразумения с тях 

Пазарен тест 

Актуализиране на 

индикативна ТС 

Привличане на частен 

капитал 

Учредяване и 

структуриране на ФИ 

Правно структуриране 

 

 

 

Запитвания и 

предоставяне на 

разяснения 

Подаване на 

заявления за участие 

и оферти 
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Текуща дейност  

Януари 

Февруари 

Март 

Април 

Май 

Юни 

Финализиране на пазарно проучване  на ФТТ 

Начало на пазарно проучване  на Seed / Start-up Фонд 

Начало на пазарно проучване  на Мецанин Фонд 

Начало на пазарно проучване  на ФГР 

Начало на пазарно проучване  на Гаранции по ОПОС - отпадъци 

 Екипът на ФМФИБ възнамерява да започне пазарните консултации в посочените периоди за 

следите инструменти:  

‒ Фонд(ове) за начално инвестиране (Seed / Start-up) 

‒ Мецанин фонд / Фонд за развитие 

‒ Фонд(ове) за градско развитие 

‒ Портфейлни гаранции по ОС 2 (ОПОС) - отпадъци 

 

2017 г. 
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Свържете се с нас 

България 

1606 София 

Бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ № 30-32 

Тел. +359 2 801 4050 

E-mail: office@fmfib.bg  

Web: www.fmfib.bg  

 

mailto:office@fmfib.bg
http://www.fmfib.bg/

