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Оперативна програма “Инициатива за МСП”  
2014 - 2020 

Обща стратегическа рамка на 
ЕС / „Европа 2020“ 

Националната програма за 
реформи и ежегодните 
Препоръки на Съвета 

Споразумение за партньорство на 
РБ, 2014 – 2020 

 
Образование, квалификация и заетост за 

приобщаващ растеж 

 

Научни изследвания, иновации и 
инвестиции за интелигентен растеж 

Да подобри достъпа на МСП и на 
новосъздадените предприятия до 

финансиране 

Решаващо значение имат:  възстановяването 
на нормалното кредитиране на икономиката 

и  улесняване финансирането на 
инвестициите 

Заключения на Европейския съвет от 27 и 28 
юни 2013 г.: необходимост от възвръщане на 

баланса в икономиката на ЕС 



Приоритетна ос 1: 
Подобряване на 

достъпа до дългово 
финансиране за МСП 

в България  

  

Недостатъчен 
капацитет на МСП за 

формиране на 
конкурентни 
предимства... 

Невъзможност за 
набиране на 

достатъчно капитал 

Ограничен достъп до 
иновативни 
финансови 

инструменти 

Високи изисквания 
за обезпечение и 
цена на дълговото 

финансиране 

Капиталови пазари, 
които не предлагат 

икономически 
ефективни решения 

за малкия бизнес 

Инвестиционен приоритет 1 

Подкрепа за капацитета на МСП за растеж 

в рамките на регионалните, националните 

и международните пазари и участие в 

процеса на иновации (ТЦ 3 от ОСР – Чл. 5, 

ал. 3, г от Регламент 1301/2013) 

Предварителна оценка на ЕС Инициативата за МСП - неефективност на пазара 

при предоставянето на финансиране за жизнеспособните МСП в Европейския 

съюз 

 

Предварителна оценка на национално ниво за прилагане финансовите 

инструменти по ОПИК - отбелязвани са предимствата на Инициативата за 

МСП: капиталово облекчаване на банките и преференциално ниво на 

национално съфинансиране 



Приоритетна ос: Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в 
България 

Тематична цел: ТЦ 3 „Повишаване на конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия” 

Инвестиционен приоритет: Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките 
на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на 
иновации 

Бюджет: 102 млн. евро 

 
Специфична цел Очаквани резултати 

Улесняване достъпа до 

финансиране за МСП чрез 

инструмент за портфейлни 

гаранции без таван на загубите 

 % на предприятията, успешно 

получили финансиране чрез 

банков заем: 42.5%     55% 
 

• Общ размер на отпуснатите нови 

заеми – 408 млн. евро 

• Брой предприятия, получаващи 

финансова подкрепа, различна от 

БФП – 2 816 

• Лостов ефект - 4 

 



Гаранции без таван на покритие 

Предимства: 

 По-високо покритие на кредитен риск: не се изисква лимит на покритие, което 
осигурява по-благоприятни условия за ФП и МСП 

 Може да се извърши 100% възстановяване по едно искане за плащане без 
изискване средствата да са усвоени 

 Облекчени изисквания към елементите и предварителните и текущите оценки и 
рамката за изпълнение на оперативната програма 

 Не се изисква национално съфинансиране 

 

Структура на управление: 

В съответствие с чл. 39 от Регламент 1303/2013 и Решение на ЕК 2014/660/ЕС 

 Инструментите по Инициативата за МСП се считат за финансови инструменти, 
управляван индиректно от ЕК, като ЕК носи отговорност за доброто им 
финансово управление 

 Инструментите се изпълняват въз основа на Финансово споразумение по 
образец, утвърден с Решение на ЕК 

 Управлението на инструментите са контролира от Инвеститорски съвет, 
включващ представители на УО, ЕК, ЕИФ и ЕИБ 

 



 

Предложение за решения на ТРГ: 
 

 
 

 

• Възлага на Управляващия орган да предприеме 

необходимите действия за представяне на оперативната 

програма за разглеждане на заседание на СКУСЕС 


