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Одобрение
на ОП
Инициатива
за МСП от ЕК

2015

13
октомври

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

ноември декември

Преговори по
финансовото
споразумение
с ЕИФ

2016

март

Обнародване на
Закона за
ратификация от
Народното
събрание

26 април

Представяне на
ОПИМСП пред
бизнеса и финансови
институции – 31 март

Обявяване на
поканата за
заявяване на
интерес от ЕИФ

10
май

Одобрение от КН на
Методологията и
критериите за
подбор на операции
в рамките на
писмена процедура

17
май

Инструмент за неограничени гаранции по инициативата за МСП
 Общ размер на портфейла от отпуснати нови заеми ― 600 млн. евро, средства от ОПИМСП,
Хоризонт 2020, ЕИФ, ЕИБ
 102 млн. евро от ОПИМСП покриват най-високия риск или „първа загуба“
 Безусловна гаранция за загуба при всеки кредит до 60%, без таван на загубите в портфейла
 Гаранция издадена от ЕИФ на финансовия посредник
 Период на отдаване на нови заеми/лизинги ― до 31 декември 2019 г.
 Лостов ефект ― минимум x4.3
 Очаквани над 2800 отпуснати кредита
 Отлично времево позициониране

Финансови
посредници

Публични или частни кредитни и финансови институции
Национално покритие на територията на България

Крайни
получатели

Микро, малки и средни предприятия

Икономическа дейност във всички сектори извън селско
стопанство, хазарт, тютюневи изделия, алкохол, и др.
Трансакции

Ново отдадени заеми и финансови лизинги
Инвестиции в материални и нематериални активи, оборотни средства

Минимален срок 24 месеца, максимален 12 години
Максимална сума на заема ― 5 млн. евро

• Оценка на подадените заявления за интерес от финансовите
посредници по инструмента и извършване на процес на дю
дилижънс от страна на ЕИФ

юни - август
2016 г.

септемвриоктомври
2016 г.

• Изпращане на искане за плащане към ЕК
• Подписване на оперативни споразумения с избраните финансови
посредници

• Стартиране на предлагането на кредити на МСП
по финансовия инструмент на пазара

