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ПАЗАРНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПОРТФОЛИО

ПРОДУКТИ

Фонд на фондовете се стреми да мобилизира публични и частни средства за 
постигането на цели и политики чрез пазарно ориентирани решения

2

Банки и 

микрофинансиращи 

предприятия 

МЕНИДЖМЪНТ

Фондове за рисков 

капитал

Стартъпи, МСП и 

големи компании

ОГРАНИЧЕНИ СЪДРУЖНИЦИ НА ФнФ

Общини и 

общински 

дружества

Социални 

предприятия и 

предприемачи в 

неравностойно 

положение

ЛИВЪРИДЖ

Частни 

инвеститори

Международни 

финансови 

институции

Дългови фондове 

за общинска 

инфраструктура

Гаранции и 

кредитиране със 

споделен риск

Фонд мениджъри

Безвъзмездни 

средства за 

инвестиции, 

субсидии и помощ

Земеделски 

производители, 

селски МСП и 

рибарство

МОБИЛИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ
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ОБОСНОВКА НА 
ФИНАНСОВИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ

Преодоляване 
на пазарната 

неефективност

Насърчаване на 
бизнес и 
фискална 

дисциплина

Комбинация на 
публична и 

частна 
експертиза

Рециклиране на 
ограничените 

публични 
средства

Привличане на 
частни средства 
за увеличаване

на ефекта от 
интервенцията

Насърчаване на 
растежа и 

иновациите

Мотивите за използването на финансови инструменти оформят механизъм 
на самоподсилване. ЕС също настоява за тяхното прилагане

МОТИВИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОФОРМЯТ МЕХАНИЗЪМ НА 
САМОПОДСИЛВАНЕ

УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХA Е КОМБИНАЦИЯТА МЕЖДУ ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ, ЧАСТЕН РЕСУРС И КОМПЕТЕНЦИИ



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 -2020 Г.  (МЛН. ЛВ.)  

21 финансови 
посредника

28 споразумения 
за предлагане на 

пазара

1.2 М лв. текущ 
ресурс

15 Финансови 
инструмента

8 мандата

ОКОЛНА СРЕДА ГРАДСКО/ СЕЛСКО РАЗВИТИЕ ФИНАНСИРАНЕ НА МСП СОЦИАЛНА ИКОНОМИКИА



КРЕДИТИ ВОДЕН СЕКТОР 

▪ Инструментът се реализира съвместно с ЕБВР

▪ Публичен ресурс в размер на 266 млн. лв.; допълнително 
финансиране от ЕБВР

▪ Източник на публичния ресурс: Оперативна програма „Околна среда“ 
2014-2020 г., съфинансирана от Eвропейския фонд за регионално 
развитие и Kохезионния фонд на ЕС

▪ Крайни получатели: ВиК оператори



КРЕДИТИ ВОДЕН СЕКТОР 

Цели на инструмента

▪ да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС за допустими проекти на ВиК 
операторите

▪ реконструкция и модернизация на инфраструктурата в сектор "ВиК"
▪ подобряване на околната среда чрез намаляване на загубите на вода
▪ постигане на съответствие със законодателството на ЕС в сферата на околната среда

Тип финансиране

▪ дългосрочни заеми за ВиК оператори, покриващи собственото финансиране по 
инвестиционните проекти подкрепени от ОПОС 2014-2020 (срок за погасяване 15 
години, с до 3 години гратисен период

▪ гаранции за търговски банки и фондове, предоставящи кредити за финансиране на 
допустими проекти на ВиК оператори



КРЕДИТИ ВОДЕН СЕКТОР 

▪ Подписани договори с ВиК Русе, Смолян, Враца,  Стара Загора и 
Бургас

▪ В преговори за финансиране на ВиК Сливен, Шумен и Перник



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР ПО ОПОС 2014-2020

ФМФИБ ЕАД

ФИ за сектор ВиК

Гаранции Заеми 

Покритие на 

кредитния 

риск

Търговски банки

Допустими ВиКО
Допустими ВиКО

Допустими ВиКО

Съфинансиране

Допълнителен лостов ефект чрез 

средства от търговски банки

Заеми

Очакван 

ефект на 

лоста 1.52х

Очакван 

ефект на 

лоста 1.36х

▪ Подписани 5 договора с ВиКО на обща стойност 34.3 млн. 
евро, от които 14.85 млн. евро от ОПОС и допълнително 
привлечено съфинансиране в размер на 19.45 млн. евро 
средства на ЕБВР

▪ Разплатените към момента средства по сключените договори 
за заем са в общ размер на 2.8 млн. евро.

▪ Постигнатият към настоящия момент ефект на лоста на база 
изплатени средства е 2.12х

▪ Очакваният ефект на лоста на база подписани към настоящия 
момент договори е над 2.3х



НАУЧЕНИ УРОЦИ

Научени уроци с оглед успешно реализиране на ФИ по Програма за околна среда през период 2021-2027:

▪ Възможно най-широка формулировка на допустимите дейности

▪ Недопускане на излишни ограничения

▪ Необходимост от оборотни кредити

▪ Необходимост от мерки за укрепване на оперативния и финансов капацитет на ВиКО

▪ Недопускане на канибализация на ФИ от БФП - липса на финансиране на финансово жизнеспособни дейности/проекти чрез 
безвъзмездна финансова помощ



ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г. 

▪ Инвестиции в развитието на кръгова икономика
▪ Финансиране на ВиК сектора
▪ Подкрепа за покупка на електромобилност

▪ Ново поколение фондове за ускоряване и начален капитал
▪ Рисково финансиране дигитализация и иновации
▪ Финансиране на развитието на индустриални зони

▪ Подобряване на градската среда
▪ Финансиране на енергийна ефективност
▪ Развитие на интермодален транспорт

▪ Развитие на социалното предприемачество
▪ Подобряване на работната среда
▪ Подкрепа за студенти и преподаватели

ОКОЛНА 
СРЕДА

РЕГИОНИ

БИЗНЕС

СОЦИАЛНА
ИКОНОМИКА



КАМЕН СЛАВОВ

Съвет на директорите

www.fmfib.bg
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