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КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
ОПИК 2014-2020 

 

30 НОЕМВРИ 2018 Г. 

СВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ФМФИБ  
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Въведение 

© ФМФИБ, 2018 

                 ЕСИФ 
Национално  
Съ-финансиране 

Оперативни   
Програми 

Фонд на Фондовете ФМФИБ 

Финансови инструменти 
Финансови 

Посредници 
Частни инвеститори 

Крайни получатели 

4 Оперативни програми 

~1.2 млрд. лв.  

~13 Финансови 
инструмента 
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2018 г.  Активен период за ФМФИБ 

© ФМФИБ, 2018 

Сключено ФС 

УО ОПОС 

Приключен 

избор ФП 

ФУНФ 

ОПИК 

Сключени 
договори с 
ФП за ФГР 

ОПРР 

Финализиран 

преговорен 

Процес ФРК 

ОПИК 

Стартиран 

Подбор  

ФМР 

ОПИК 

Отпуснати 
микро- 

кредити по 
Микро-

кредитиране 
1 

 ОПРЧР 
  

Приключен 

предварителен 

подбор 

Микро-

кредитиране 2 

ОПРЧР 

Сключен договор с 
ЕБВР 

Дългови продукти  
ОПОС 

Създадено  

Звено за 

Координация 
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ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ФИ 

Фонд за ускоряване и 
начално финансиране 

Фонд за технологичен 
трансфер 

ОПИК 

ОПИК 

Фонд за рисков 
капитал 

Фонд Мецанин / 
Растеж 

ОПИК 

ОПИК 

Микрофинансиране 

Гаранции ОПИК 

ОПРЧР 

59 млн. лв. 

100.3 млн. лв 

75 млн. лв. 

47.2 млн. лв. 

137 млн. лв. 

49,2 млн. лв. 

Фонд за Градско 
Развитие 

ОПРР 

Води 

Отпадъци ОПОС 

ОПОС 

353 млн. лв. 

52 млн. лв. 

233 млн. лв. 

Микрофинансиране ОПИК 29 млн. лв. 

Гаранции за 
микрофинансиране 

ОПРЧР 20,8 млн. лв. 

Приключени 

процедури 

по ЗОП 

Обявени 

процедури 

по ЗОП 

Предстоя

щи 

процедури 

по ЗОП 

© ФМФИБ, 2018 
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Напредък на ФИ по ОПИК 

Легенда: 
           Структуриране на ФИ 
           Процедура за избор на ФП 
           Изпълнение на ФИ 
 
 

 

ФИ/Фонд Етап 
ФУНФ I  

ФУНФ III  

ФУНФ II  

ФРК  

ФМР  

ФТТ  

Гаранции: (i) иновации и (ii) енергийна ефективност  

Микро-финансиране със споделяне на риска  

 

© ФМФИБ, 2018 
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ФУНФ / Напредък през 2018 

© ФМФИБ, 2018 

Приключил 
предварителен 
подбор 

Януари 2018 

Приключил 
процес на 
преговори 

Април 2018 

Приключил 
процес по 
набиране на 
окончателни 
оферти 

Май 2018 

Приключил 
процес по 
класиране на 
постъпилите 
оферти 

Август 2018 

Влизане в сила на 
решението за избор 
на изпълнител по 
ОП I и III и 
прекратяване ОП II 

Октомври 2018 

Структуриране на 
ФМ и подписване 
на споразумения 

В настоящия 
момент – до края 
декември 2018 

Фонд на 
Фондовете 

Фонд за 
ускоряване и 

начално 
финансиране 

Частни 
инвеститори 

МСП 

Фонд мениджър 

Минимум 30% във 

всяка инвестиция 

над прага de 

minimis 

51.3  
млн. евро 

14 

млн.евро 

18.2 

млн.евро 

19.1 

млн.евро 

16 
Заявления за 

участие 

3 обособени позиции 

5 7 4 

Минимум 10% 

спрямо размера на 

ФИ 
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ФРК / Напредък през 2018 

© ФМФИБ, 2018 

Обявени 
резултатите от 
пазарни 
консултации 

Февруари 2018 

Обявена 
процедура по 
ЗОП 

Май 2018 

Краен срок за 
подаване на 
оферти 

Юни 2018 

Приключил 
предварителен 
подбор 

Август 2018 

Представяне 
предварителни 
оферти 

Септември 2018 

Финализиране на 
преговорния 
процес 

В настоящия 
момент – до края 
на ноември 2018 

24.1  
млн. евро 

   Инвеститори във Фонда 

   Независими частни инвеститори 

Съ-

инвеститори 

ФМФИБ 

Фонд 

мениджър 

Ко-инвеститори 

Краен 
получател 

мaкс. 

90%/70% 1 
мин. 8%/28% мин. 2%  

Участие на Независими 

частни инвеститори мин. 
30% 

Фонд 

Участие на Независими 
частни инвеститори мин. 

30% 

4 Заявления за участие 
на етап подбор 

/2 допуснати кандидата 
след подбора/ 

2 подадени 
първоначална оферти 
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ФМР/ Напредък през 2018 

© ФМФИБ, 2018 

Обявени 
резултатите от 
пазарни 
консултации 

Февруари 2018 

Обявена 
процедура по 
ЗОП 

Август 2018 

Краен срок за 
подаване на 
оферти 

Октомври 2018 

Спряна 
процедура 
поради 
обжалване на 
разяснения 

Октомври 2018 

Възобновяване 
на процедурата 
по отваряне 
оферти 

Ноември 2018 

Процес на 
подбор 

В настоящия 
момент 

38.5  
млн. евро 

4 Заявления за 
участие на етап 

подбор 
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Фонд за Технологичен Трансфер 

© ФМФИБ, 2018 

ФТТ Структура I  
(Pari-passu) 

Частни съ-
инвеститори 

              

Фонд за ранна 
фаза 

Фонд 
мениджър 

Фонд за 
комерсиализация 

ФТТ Структура II  
(Асиметрично разпр.) 

Частни съ-
инвеститори 

              

Фонд за ранна 
фаза 

Фонд 
мениджър 

Фонд за 
комерсиализация 

Частни съ-
инвеститори 

 Капиталовата структура на Фонд за комерсиализация (или под- фонд) 
предвижда набиране на минимум 30% частен капитал на принципа pari 
passu с ФМФИБ или на ниво фонд или на ниво крайни получатели  

 Фонд за ранна фаза (Seed) ще бъде затворен единствено с капиталов 
ангажимент от страна на ФМФИБ и фонд мениджъра на принципа pari passu. 
Размерът на инвестициите може да бъде максимум до 200 хил. евро за един 
краен получател за период от три години 

 Капиталовата структура на фонда за комерсиализация остава същата 
спрямо първия вариант 

 Фонд за ранна фаза (Seed) трябва да привлече най-малко 10% частен 
капитал (включително ангажимента на фонд мениджъра), където ФМФИБ 
ще може да предостави стимули за частните инвеститори 

 От друга страна, предвид изискванията на съответния режим на държавна 
помощ, този вариант налага допълнителни критерии за допустимост за 
крайните получатели, както и допълнителни изисквания за докладване и 
мониторинг 

 В този случай Фонд за ранна фаза (Seed) ще може да инвестира в 
компании повече от 200 хил. евро 

9 

Изричен отговор относно модела 
на сътрудничество с ЕИФ 
получен от ЕК  през май 2018 г. 

В резултат от отговора ФМФИБ 
обмисля самостоятелно   
структуриране на ТТФ 

ФМФИБ е в процес на финализиране  
на подготовката на документацията за 
пазарни консултации 

 Фондът ще инвестира в: 

‒ предимно (но не само) в предприятията в ранен етап на развитие и 

‒ Технологичен трансфер на: 1) права по ИС, 2) лицензи и 3) НИРД и иновации  

‒ като НИРД следва да се предоставя от университети, технологични паркове и / или научни лаборатории, както публични, така и 

частни и други посредници на иновации 
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Гаранции и Дългови продукти 

 ФМФИБ обсъди вътрешно възможността 
за самостоятелно  изпълнение на двата 
вида гаранции  

 

 Към настоящия момент ФМФИБ е в 
напреднал етап в подготовката на 
документите за пазарните консултации; 

 

 След приключване на пазарните 
консултации за гаранционния продукт ще 
стартира разработването на документите 
за пазарни консултации за Инструмента за 
микрофинансиране със споделен риск; 

 

 При структуриране на ФИ за 
микрофинансиране със споделен риск  ще 
бъде отчетен и опитът от ФИ за 
Микрокредитиране 1 и 2 по ОПРЧР 

© ФМФИБ, 2018 
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Какво предстои в началото 2019 

© ФМФИБ, 2018 

Структуриране и 
първи инвестиции 
ФУНФ I и ФУНФ III и 

Обявяване на ФУНФ II 

Приключване на 

избора на ФП по 

ФРК 

Приключване на 
преговорния процес с 
участниците във ФМР 

Публикувани резултати от 

пазарните консултации  за ТТФ 

Стартирани пазарни консултации  за 

гаранционните продукти 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Адрес 
Бул. Ген. Тотлебен 30-32 
1606 София  
Т +359 2 801 40 50 
office@fmfib.bg 
www.fmfib.bg 


