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I. Програма InvestEU
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▪ Програма InvestEU е с период на действие 2021 - 2027г., планирана, като основен

инструмент на ЕК за подкрепа на инвестиции и осигуряване на достъп до финансиране на

ниво ЕС за стимулиране на възстановяването, екологичния растеж, заетостта и

благосъстоянието в цяла Европа.

▪ Програмата InvestEU включва:

❖ Фонд InvestEU, приемник на ЕФСИ и настоящите централно управлявани финансови

инструменти;

❖ Консултантски център InvestEU (Advisory hub), който замества Европейски

инвестиционен консултантски център (EIAH) и настоящите централизирани инициативи

за техническа помощ;

❖ Портал InvestEU, приемник на портала за европейски инвестиционни проекти;

▪ Компоненти на Политика на InvestEU включват:

❖ Устойчива инфраструктура

❖ Научни изследвания, иновации и цифровизация

❖ Малки и средни предприятия

❖ Социални инвестиции и умения



I. Ролята на ББР в Програма InvestEU
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▪ Чрез Програмата InvestEU, гаранцията на ЕС е отворена и за национални насърчителни

банки и международни финансови институции, различни от групата на ЕИБ. В този случай

бюджетната гаранция, предоставяна от програмата, ще се прилага чрез избрани финансови

партньори или „Партньори по изпълнението“.

▪ ББР разглежда възможността да стане Партньор по изпълнението на програма InvestEU на

ЕК в България

▪ Банката е преминала оценка на съответствието от независим одитор, с оглед осигуряване

нужната увереност на ЕК, че банката разполага със системи, правила и процедури за

изпълнение, равностойни на тези на Комисията.

▪ ББР е предприела всички необходими действия, за да отговори на изискванията за Партньор

по изпълнението, и е в процес на комуникация и координация със съответните компетентни

институции (Главни дирекции на ЕК, отговорни за прилагане на програмата InvestEU), с цел

подготовка на най-подходящи за пазара финансови продукти и стратегии за прилагането им и

осигуряване на по-благоприятни условия по финансиране.

▪ Към момента ББР е в процес на подготовка за подаване на заявление за интерес по

Компонент на политика 1 „Устойчива инфраструктура“ и Компонент на политика 3 „МСП “.



I. Ролята на ББР по Програма InvestEU
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III. Структура на гаранционния финансов инструмент

• Гаранция без таван на загубите • Гаранция с таван на загубите
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ББР
(срещу гаранционна такса)

ФП

До 80%

покритие на ниво кредит

Мин. 20%

на ниво кредит

ФП ФП

ББР
(срещу гаранционна такса или 
покриване на административни 

разходи)

Таван на 
загубите до 50%

Таван на 
загубите до 25%

Мин. 20%

на ниво кредит

▪ Финансов посредник (ФП) следва да създаде нов портфейл от кредитни сделки, който следва да е

едновременно хомогенен и диверсифициран. ФП следва да прилага стандартните си процедури по

отношение на оценка на риска на крайните получатели и оценка на операциите.

▪ Одобрените от ФП дългови сделки се включват автоматично в гарантираният портфейл след

представяне на искане за включване, без извършване на предварителен контрол за допустимост от

страна на ББР.

Алтернативни структури
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IV. Допустими крайни получатели

Компонент 1  
„Устойчива 

инфраструктура“

Организации по 
оползотворяване на 

опаковки, 
притежаващи 

разрешение по ЗУО

Предприятия, които 
рециклират 
строителни 

отпадъци

Предприятия, които 
отделят в 

отпадъчните си води 
приоритетни и 

приоритетно опасни 
вещества

Проекти за 
инвестиции в 

електрозарядни 
станции и 

електромобили

Домакинства и 
районни 

топлоцентрали;

ВиК Холдинг, 

регионални ВиК 
оператори

Дружества, 
изграждащи 

експериментална 
инфраструктура за 

алтернативни горива

Предприятия в сектор 
Туризъм и 

ресторантьорство
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IV. Допустими крайни получатели

Компонент 3 
„МСП“

Предприятия с 
висок растеж

Предприятия, 
преминали етапа 
на проучване и са 
в изпълнение на 

своя бизнес модел

(Scale ups)

Предприятия в 
приоритетните 

сектори на 
НСМСП

Договори с 
гарантиран 
резултат

(ESCO компании)

Предприятия, в 
областта на 

научните 
изследвания, 
иновациите и 

цифровизацията 

Микро, малки и 
средни 

предприятия, 
малки дружества 

със средна 
капитализация
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V. Допустими дейности

Компонент 1  „Устойчива инфракструктура“

▪ Изграждане на съоръжения

за оползотворяване на

утайки с производство на

енергия на регионален

принцип;

▪ Инсталиране на соларни

съоръжения на ПСОВ/ПСПВ;

▪ Други дейности свързани с

енергийни спестявания;

▪ подобряване и разширяване на

системите за разделно събиране

на отпадъците от опаковки;

▪ инвестиции в областта на

строителните отпадъци, които не

са резултат от собствената

дейност на финансираното

предприятие;

▪ Инвестиции в и за

преустановяване заустването на

приоритетно опасни и

приоритетни вещества;

▪ рециклиране на хранителни

отпадъци в сектор туризъм и

ресторантьорство;

Отпадъци и други дейностиВоди
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V. Допустими дейности

Компонент 3 „МСП“

▪ Засилване на дейността на предприятията, разширяване на производството или

подобряване на предоставяните услуги;

▪ Интернационализация;

▪ Въвеждане на нови или подобряване на съществуващите технологии, продукти,

процеси и/или организационни модели в предприятията;

▪ Подобряване прилагането на цифрови технологии в предприятията;

▪ Прилагане на зелени технологии или съответно предлагане на зелени продукти

(услуги) от предприятията.

Предложеният от съответния финансов посредник портфейл следва да включва

поне два вида от посоченото допустимо финансиране и допустим краен

получател, спазвайки изискването финансираното предприятие да бъде МСП или

малко дружество със средна капитализация.
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VI. Видове финансиране и параметри на индивидуална 
сделка

Размери и срок на финансиране

Максималният размер на

финансиране може да варира от 7,5

до 15 млн. eвро на индивидуална

основа, в зависимост от приложимия

режим на държавна помощ.

Максималната продължителност на

индивидуална допустима сделка е до

120 месеца.

Размери и срок на финансиране

Максималният размер на

финансирането може да варира от 7,5

до 100 млн. eвро на индивидуална

основа в зависимост от приложимия

режим на държавна помощ.

Максималната продължителност на

индивидуална допустима сделка е до

180 месеца.

Допустими форми на финансиране, предоставяни на Крайни получатели:

▪ Инвестиционно финансиране;

▪ Оборотно финансиране и револвиращи кредити;

▪ Лизинги;

▪ Всякакво търговско и дългово финансиране.

Компонент 3 „МСП“Компонент 1  „Устойчива 
инфракструктура“
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VII. Процедура на избор на Финансов посредник

▪ Финансов посредник се избира в съответствие с принципите на прозрачност,

равно третиране и чрез конкурентна и недискриминационна процедура по

избор, обоснована от естеството на инструментите, отчитаща финансовите и

оперативни възможности на кандидатите, която е равностойна на приложимата

от Комисията спрямо избора на Партньор по изпълнението.

▪ ББР ще проведе избор на партньори, при прилагане на следните основни

стъпки:

- Проверка на съответствие с предварително определени формални критерии,

вкл. липса на основания за отстраняване и за съответствие с изискванията за

допустимост на финансовите посредници;

- оценка на финансовия и оперативен капацитет на кандидатите, включително

и провеждане на изследване и анализ (due diligence);

- оценка на портфейла, който ще бъде създаден в изпълнение на финансовия

инструмент;

- преговори и класиране;

- сключване на договори;
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