
 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  

В ПОДКРЕПА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  

ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ 

 

 

София, 20 ноември 2018 г.  



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Кохезионен фонд 

Фонд на Фондовете 

 

 Мисия: устойчиво управление на 
подкрепа чрез финансови 
инструменти, финансирани със 
средства от ЕС ; 

 Основни цели:  

 Ефективно управление на 
финансови инструменти; 

 Осигуряване на икономии от 
мащаба; 

ОПИК 
459 млн. лева 

ОПРР 
369 млн. лева 

ОПРЧР 
70 млн. лева 

ОПОС 
286 млн. лева 

Фонд на 

фондовете 
ФМФИБ ЕАД 

Финансови 

инструменти 

Финансови 

посредници 

Частни 

инвеститори 

Крайни получатели 

Съфинансиране 

~ 2,640 млрд. лева 

ЕФРР КФ ЕЗФРСР 

ЕФМДР ЕСФ ЕСФ/ ИМЗ Бюджет 

Средства от ЕСИФ 
Национално 

съфинансиране 

~ 1.18 млрд. лева 

 Изграждане на експертиза на 
национално ниво; 
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 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. 

 Спомагат за реализиране на 
финансово устойчиви и 
целесъобразни проекти; 

 Стимулират частния сектор за 
участие в публичните политики; 

 По-ефективно използване на 
публичния ресурс; 
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Къде са подходящи ФИ ? 
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ФМФИБ ЕАД 

Търговски банки 

Допустими ВиКО 

Заеми 

Покритие на 

кредитния  

риск 

ФИ за сектор ВиК, управляван от ЕБВР 

до 230,5 млн. евра 

Заеми 

 до 184,5 млн. евра 

Гаранции  

до 46 млн. евра 

Съфинансиране 

Допълнителен лостов ефект чрез 

ресурси от ТБ 

ЕБВР 

Финансови инструменти по ПО 1 Води  

ОПОС 2014-2020 
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Индикативен график 

Сключване 
на ФС между 
УО на ОПОС 
и ФМФИБ  

20 юли 2018 г. 

Сключване 
на ОС с ЕБВР  

4 окт. 2018 г. 
Края на 2018 – 

първо полугодие 
на 2019 г. 

Издаване на 
писма за 

намерение и 
сключване на 

първи договори за 
заем с ВиКО  

 

Сключване 
на ГС с ТБ 

Сключване на 
нови договори 

за финансиране 
и изпълнение   

Първо 
полугодие на 

2019 г. 
2019 - 2021 г. 2023 г. 

Усвояване на заемите от ВиКО 
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Допустими крайни получатели: ВиКО 
 (i) ВиКО е консолидиран 

 (ii) има подписан договор със съответната АВиК 

 (iii) има завършено РПИП, което определя списъка от инвестиции за изпълнение за 
региона.   

Допустими проекти 
 Агломерации с над 10 000 екв. ж. 

 Устойчиви и финансово жизнеспособни 
 

Допустими дейности, които могат да се финансират със средства от ФИ 
 Разходи за проектиране, надзор, СМР за ВиК инфраструктура, машини и 

съоръжения, издаване на разрешителни, управление и публичност на проекти 
финансирани чрез БФП 

 Други допустими дейности, без участието на БФП 
 

Недопустими дейности 
 Вече реализирани инвестиции 

 Ре-финансиране на задължения 

 Мостово финанасиране на БФП 

Допустими КП и допустими дейности 
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Основни параметри на заемите 

Финансов посредник - ЕБВР 

Цел на кредита 
 инвестиции в материални и нематериални активи  

 оборотни средства, необходими за свързани с инвестицията дейности – до 30% 

Траншове  
 от ФМФИБ и от ЕБВР 

Срок на кредита 
 от 1 до 15 години, вкл. гратисен период до 3 години   

Размер на кредита 
 до 15 млн. евро 

Период на усвояване 
 до 31 декември 2023 г. 

Лихвен процент  
 0 % лихва за средствата, предоставени от ФМФИБ 

 пазарна лихва за средствата от ЕБВР 

Обезпечение 
 залог на собствени приходи и банкови сметки 

Такси и комисиони   
 без такси за средствата от ФМФИБ 
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среднопретеглена лихва 
общо по кредита 
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Основни параметри на гаранциите 

Търговски банки 
 партньори на ЕБВР 

 

Гарантирани заеми 
 дългосрочни инвестиционни заеми 

 

Гаранционно покритие 
 до 80% от размера на главницата 

 

Такси 
 без такса за ВиКО 
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Комбиниране на подкрепа с БФП и ФИ 

 Предназначение: за допустими проекти по смисъла на Приоритетна ос 1 
„Води“ на ОПОС 2014-2020 г. 

 За част от допустимите разходи по проектите, финансирани с БФП съгласно 
извършеният анализ разходи-ползи за съответния проект. 

 Инвестициите не трябва да са физически завършени или изцяло осъществени 
към датата на решението за инвестиция. 

 БФП не може да се ползва за изплащане на кредит от ФИ.  

 Кредит от ФИ не може да се ползва за мостово финансиране, т.е. за 
предварително финансиране на разходи, предвидени за БФП. 

 Ясно разграничение между дейности и разходи, финансирани с кредит и с 
БФП. 

 Със средства от кредита и БФП може да се финансира една и съща разходна 
позиция, при условие че сумата от всички форми на комбинирана подкрепа не 
надхвърля общия размер на сумата по съответната разходна позиция. 
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Създаване и цели 
 Създадено по силата на Меморандум за разбирателство между Република България и 

Европейската инвестиционна банка, подписан на 13.12.2016 г. 

 Звено по Плана „Юнкер“ в България (Bulgarian Advisory Platform)  

 Предоставя подкрепа на бизнеса, публичните институции и местната власт при 
подготовката и структурирането на качествени проекти и насочването им към 
съществуващите фондове (ЕФСИ или ЕСИФ) като възможни източници за тяхното 
финансиране.  

 

Как можем да ви помогнем 
 Координация между заинтересованите страни за придвижване на проекти до 

следващи фази в процеса на тяхното финансиране и изпълнение. 

 Информация и съвети относно възможни източници на финансиране и форми на 
комбинирано финансиране. 

 Подкрепа в процеса на идентифициране, подготовка и изпълнение на проектите. 

 Единна точка за контакт по всякакви въпроси свързани с вашите проекти. 

 

 

 

„Звено за координация“ към ФМФИБ 
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„Звено за координация“ към ФМФИБ 

 

  

  Благодаря за вниманието! 

д-р инж. Дочка Василева 

Старши експерт „Стратегически инвестиции“  

+359 2 905 52 39 

d.vassileva@fmfib.bg 

Адрес: 

София 1606 

бул. „Ген. Тотлебен“ 30-32 

bap@fmfib.bg 

www.fmfib.bg  


