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Национално
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Средства от ЕСИФ
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447 млн. лева

353 млн. лева

67 млн. лева

285 млн. лева

~ 1.15 млрд. лева

Частни
инвеститори

Съфинансиране

Фонд на
фондовете

ФМФИБ ЕАД

Финансови
инструменти

Финансови
посредници

~ 2,640 млрд. лева

Крайни получатели
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 Мисия:
устойчиво
подкрепа чрез на
инструменти;

управление
финансови

 Основни предимства:
 Изграждане на експертиза на
национално ниво;
 Осигуряване на икономии от
мащаба;
 Създаване на устойчивост на
управлението на ФИ;

Финансови инструменти

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 Спомагат за реализиране на
финансово
устойчиви
и
целесъобразни проекти;
 Стимулират частния сектор за
участие в публичните политики;
 По-ефективно използване
публичния ресурс;
3
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на

 Една от ключовите форми на
подкрепа за постигане целите на
Кохезионната политика;
 Подкрепят крайните получатели
чрез финансиране под формата
на заеми, гаранции, капиталови
и квази-капиталови инвестиции;
 Лостов ефект – привличане на
допълнително публично и частно
финансиране;
 Мобилизират
експертиза
от
частния сектор;
 Възвръщаемост и възможност за
повторно/револвиращо
използване на публичния ресурс
за аналогични цели.

Къде са подходящи ФИ ?

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Приходи

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Разходи
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Финансови инструменти по ОП 2014-2020
ОПИК

Фонд за ускоряване и
начално финансиране

ОПИК Фонд Мецанин / Растеж

ОПИК Фонд за рисков капитал
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108 млн. лв.

Разработване на документация за избор
на ФП

49 млн. лв.

Обявена процедура за избор на ФП

ОПИК

Фонд за технологичен
трансфер

ОПИК

Гаранции

ОПИК

Микрофинансиране

ОПРЧР

Микрофинансиране

53 млн. лв.

Подписани 2 оперативни споразумения
с финансови посредници

ОПРЧР

Гаранции за
микрофинансиране

17 млн. лв.

Разработване на документация за избор
на банки

ОПРР

Фонд за градско
развитие

353 млн. лв.

Преговори с кандидати за финансови
посредници

ОПОС

Отпадъци

52 млн. лв.

Очаква се актуализация на
предварителната оценка за ФИ

ОПОС

Води

233 млн. лв.

Предстои подписване на финансово
споразумение…….

137 млн. лв.

29 млн. лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Подадени финални оферти

78 млн. лв.

59 млн. лв.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Предстои пазарен тест и структуриране

Дискусии за сътрудничество с ЕБВР…….

Предстои пазарен тест и структуриране
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ФГР - Структура и оперативен модел

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 УО на ОПРР е възложил на ФМФИБ
да прилага ФИ по програмата.

 ФИ по ОПРР се прилагат чрез 3 ФГР:
по един за регионите София, Южна
България и Северна България.

 ФМФИБ

избира с обществена
поръчка финансови посредници,
които да управляват 3 ФГР

ФГР София
87,4 млн.

ФГР Север
130,4 млн.

ФГР Юг
135.5 млн.

 Минимум 30% от заема за всеки КП
трябва да е съфинансиране от ФП
или друг инвеститор.
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ФГР - Допустими сектори за инвестиране

Енергийна
ефективност

Градски
транспорт

Еднофамилни
жилищни
сгради

Градска среда
Зони с
потенциал за
икономическо
развитие

Студентски
общежития

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Градско развитие (ПО1)

Допустими
сектори

Градско
развитие

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 Проектите да са в съответствие с ИПГВР
 Изграждане на нова инфраструктура
Туризъм и
културно
наследство
Обекти от
национално и
световно
значение
в т.ч.

Туристическа
инфраст. *

Спортна
инфрастр.

Търговски
обекти*

Културна
инфрастр.

Други
приходоген.
дейности*

и

подобрение на съществуваща.

 Спортна инфраструктура – само с ФИ
Енергийна ефективност (ПО1)

 Мерки за ЕЕ в еднофамилни жилища и
студентски общежития, вкл. енергийно и
конструктивно обследване, както и ВЕИ за
собствени нужди.

 При енергийни спестявания над 60% е
възможно основно обновление на сградата.
Туризъм и културно наследство (ПО6)

 За проекти, свързани с обекти на културното
наследство
значение.

от

национално

и

световно

Комбинирана подкрепа чрез ФИ и БФП
ПО1

ПО6

* При условие че са част от финансирания проект,
свързан с обект от национално и световно значение.
Проекти с комбинирана подкрепа
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ФГР - Допустими крайни получатели
Ползи за крайния
финансирането от ФГР
Допустими крайни получатели по ПО 1 и ПО 6
Допустими крайни
получатели

 лесен

достъп
финансиране;

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

получател
до

от

проектно

 ниски лихви;
 без такса управление/ одобрение върху
публичния ресурс;

Юридически
лица

Физически
лица

Публично- Общини и др.
частни
публични
партньорства организации

 облекчени изисквания за обезпечение;
 ниско самоучастие на краен получател;
 матуритет до 15-20 години;

Собственици на
финансираните
активи

Оператори на
финансираните
активи

 Гратисен период за главницата до 3
години

 възможност за комбиниране с БФП.

Крайни получатели по мерките за енергийна ефективност:
 Собственици на еднофамилни жилищни сгради;
 Висши учебни заведения и юридически лица, които управляват студентски общежития.
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Параметри на финансиране към КП
Цел на кредита
 Инвестиции в материални и нематериални
активи, вкл. ДДС
 Оборотни средства за развитие и
разширяване на свързани с инвестицията
дейности
Териториален обхват
 за градско развитие и ЕЕ: ИПГВР на 39-те
града, допустими за финансиране по ПО1
 за регионален туризъм по ПО6: обекти от
национално и световно значение на
територията на цялата страна
Размер на кредита
 до 20 млн. евро за градско развитие по
ПО1 на ОПРР
 бюджетът на проекта да е до 5/10 млн.
евро за културно наследство по ПО6
„Регионален туризъм“
Валута: лева или евро
Срок на кредита
 от 12 до 240 месеца според сектора
© ФМФИБ, 2017 г. София

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Гратисен период
 до 36 месеца (в зависимост от сектора)
Самоучастие от краен получател

 поне 15% от общите проектни разходи
 възможност за намаление до 5% при
проекти с голям принос към целите на
ОПРР

 възможност за 0% самоучастие за
публични крайни получатели (вкл.
общини)
Лихвен процент
 средно претеглен от цената на публичните
и частните средства
Обезпечение
 съгласно обичайната практика и/или
договорените условия
Такси и комисиони върху крайни
получатели
 не следва да се начисляват такси за услуги,
покрити от възнаграждението от ФМФИБ
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Комбиниране на подкрепа с БФП и ФИ
Комбинирана подкрепа с безвъзмездна
финансова помощ (БФП) и финансови
инструменти (ФИ) – секторен обхват
ФГР
Заем

Заем

Градско
развитие:

Енергийна
ефективност:

културна
инфраструктура

студентски
общежития

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 Предназначение: за проекти, чиито
потенциал за генериране на приходи
не е достатъчен, т.е. не биха могли да
бъдат финансирани само чрез заем.

 Предвидена
Заем

Туризъм и култ.
наследство:
Проекти в
обекти от нац. и
свет. значение

е комбинация при
проекти за културна инфраструктура и
студентски общежития по ПО1 и обекти
на културното наследство по ПО6

 Възможна комбинация на БФП с ФИ:
градски транспорт, градска среда, зони
с потенциал за икономическо развитие

 БФП не може да се ползва за
изплащане на кредити от ФГР.

Грант

Грант

Грант

 Кредит от ФГР не може да се ползва за
мостово финансиране.

УО на
ОПРР
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 Ясно разграничение между дейности и
разходи, финансирани с кредит и с
БФП.
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Кандидатстване при комбинирано финансиране

Становище от
междинно звено
за съответствие
на проекта с
ИПГВР на града

Заявлението
се разглежда
от междинно
звено

ПО1

ПО1

Съгласуване на
проектно
предложение
(ПП)

ПО6
Обществено
обсъждане;
Съгласуване с
НИНКН

© ФМФИБ, 2017 г. София

Подаване
на ПП и
бизнес
план пред
ФГР

Оценка на
проекта от ФГР
Кредитен анализ
Определяне на
funding gap

Решение на
ФГР за
финансиране
на проекта

КП
кандидатства
за БФП в
ИСУН

Оценка от
МЗ/УО и
Решение за
БФП

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Сключване на
договор за
БФП
Сключване на
договор с ФГР

ПО6
Заявлението се
разглежда от УО
на ОПРР
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БФП за проекти по ПО 6 „Регионален туризъм“

 Максималният размер на БФП в
общите проектни разходи е до 85%
 БФП покрива само СМР и
консервационно-реставрационни
работи
 Разходи за оборудване, само ако
разходите за СМР и КРР са по-малки
от предвидената БФП
Кандидатства се пред ФП, като се
представят:
 бизнес план;
 информация за проведено
обществено обсъждане и отчитане на
резултатите при подготовката на
проекта;
 документи за одобрение на
интервенциите върху обекта съгласно
чл. 83 и 84 от ЗКН от МК (НИНКН);
 документи съгл. изискванията на ФП.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

В заявлението за финансиране се посочва:
 обхват на проекта;
 допустими дейности и разходи;
 източници на финансиране, в т.ч. средства
от ФГР, БФП, самоучастие, други средства;
 принос към индикаторите по ПО 6;
 други ключови параметри на инвестицията.
ФП извършва оценка на проекта и БП за:
 параметри на БП и жизнеспособност;
 допустимост на дейности и разходи за
финансиране чрез ФИ
 кредитоспособност на КП и обезпечения
 съответствие с правилата за държавни
помощи за подкрепата чрез ФИ
 принос към индикаторите на ОПРР
ФП определя размера на кредита и
недостига на финансиране, който да се
допълни с БФП.
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Механизъм за комбиниране на БФП и ФИ

Стъпка 1.
Подаване на
проект към
ФП

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 КП подава пред ФП проектно предложение, придружено с бизнес план (БП)
 Проектът съдържа обща информация за дейностите и очаквания принос за
постигане на индикаторите, заложени в програмата, в т. ч. описание на
разходите, които ще бъдат финансирани.

 Установява се съответствие на дейностите по проекта с допустимите по
програмата и Инвестиционната стратегия на ФИ;
 Оценява се финансовата жизнеспособност на проекта;
Стъпка 2.
Оценка на
 Проверява се съответствието на КП, проекта и търсеното финансиране с
проектно
приложимия режим за държавни помощи по отношение на ФИ;
предложение  Проверява се правен статут на КП, свързани лица, вид и размер на обезпечения,
и БП от ФП
собственост и наличие на тежести на предложените обезпечения и т.н.
 Дефинират се параметри на подкрепата чрез ФИ, в т.ч. лихви и такси, срок за
усвояване, срок за изплащане, гратисен период и др.

 Ако проектът има потенциал за генериране на приходи, но той не е достатъчен,
Стъпка 3.
ФП изготвя становище за необходим размер на БФП.
Структура на
финансиране  Ако оценката на БП показва, че проектът може да се финансира изцяло със
заем, се преминава към подписване на договор за заем за финансиране на
на проекта
проекта.
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Механизъм за комбиниране на БФП и ФИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 КП подава одобреното от ФП проектно предложение в УО чрез ИСУН 2020.
 УО извършва преглед и оценка на проектното предложение относно:
Стъпка 4.
 допустимост на дейности и разходи, които могат да се финансират с БФП;
Оценка от УО
 съответствието с правилата за държавни помощи относно БФП;
 други приложими изисквания.

 УО издава решение за предоставяне на БФП, като:

Стъпка 5.
Решение за
подкрепа с
БФП

 определя максимална сума на БФП в абсолютна стойност и като дял на
подкрепата спрямо общия бюджет на проекта;
 посочва допустимите дейности и разходи за финансиране чрез БФП;
 изготвя договор за предоставяне на БФП;
 изпраща покана на бенефициента за подписване на договора.

Стъпка 6.
УО на ОПРР и бенефициентът подписват договор за предоставяне на БФП по
Подписване
на договор за ОПРР 2014-2020
БФП
Стъпка 7.
ФП и КП подписват договор за предоставяне на подкрепа чрез ФИ, който отразява
Подписване
всички параметри на подкрепата чрез ФИ и условията за плащане на средствата от
на договор за
ФП към КП.
ФИ
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ДИМИТЪР ЧЕРКЕЗОВ, РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО „ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ“

София 1606
бул. „Ген. Тотлебен“ 30-32, ет. 4
Т: +359 2 801 40 50
office@fmfib.bg
www.fmfib.bg
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