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Теза: За успех и скоростта на зеления преход на МСП 

са нужни гъвкави условия на финансиране



NextGeneration EU – уникална инвестиционна програма за силна и 
трансформирана европейска икономика

Make it 
Green

Make it 
Digital

Make it 
Equal

Make it 
Strong

Make it 
Healthy

Водещи са инвестициите в екологични 
технологии, технологии и модели на 
зеления преход, зелен транспорт и ЕЕ на 
сгради;
опазването на природата и 
биоразнообразието.
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NextGenEU – Recovery and Resilience Facility –
Национален план за възстановяване и устойчивост 
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Четири стълба с приоритет към позеленяване, в % 

Свързана България Справедлива България Иновативна България Зелена България

Нисковъглеродна икономика Биоразнообразие Устойчиво земеделие

6,217 млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми
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Приоритетно направление Зелена България – в унисон с 
политиките на ЕС и идеите за декарбонизация

Европейски регулации

Д
и

р
е

кт
и

ва
 2

0
1

4
/9

5
/Е

С • Директива за 
нефинансово 
оповестяване                                                                                                                 

-> Отнася 
се за големи 
фирми

Р
е

гл
ам

е
н

т 
(Е

С
) 

2
0

2
0

/8
5

2 • Регламент за 
ТАКСОНОМИЯТА

->Въвежда 
класификационна 
система от 
екологично-
устойчиви 
икономически 
дейности

Р
е

гл
ам

е
н

т 
(Е

С
) 

2
0

1
9

/2
0

8
8 • Регламент за 

оповестяване на 
устойчиво 
финансиране

->Отнася се 
за „финансови 
участници“  и 
„финансови 
съветници“ 
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Финансовата система като проводник на зелената идея (1 от 2)

Международни финансови институции
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EIF – currently designing the next generation of 
portfolio guarantees 

The Sustainability Guarantee

EIB

The climate bank of EU

Focus on ESG

Share risk

Aligned with the scope 
of the EU Taxonomy 

Green transition of SMEs, 
Small Mid-caps and 
private individuals



Финансовата система като проводник на зелената идея (2 от 2)

План за действие на ЕБО за устойчиви финанси –
промяна в модела за кредитиране на търговските банки
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Интегриране на 
ЕСУ факторите в 
оповестяването 

Интегриране на ЕСУ 
факторите в 

управлението на риска 
и в стратегическия 

процес

Включване на 
рискови тегла за 

„зелени“ 
експозиции

ЕСУ сценарии и 
стрес-тестове –
методика, 
количествени и 
качествени 
критерии

Стрес-тестове 
за климата и 

сценарии



# Вярваме в малките
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Значимост на МСП сегмента за постигане на 
устойчивост

МСП формират основна част от икономиката на България,
като:

• представляват 99.8% от всички предприятия в България

• създават 65% от добавената стойност и

• 75% от работните места в страната, но

• имат най-ниската средна производителност в ЕС

• 3.5 пъти повече енергийни
ресурси за производство на
единица БВП от средния
енергиен разход в ЕС

• Неравностойно положение на
МСП спрямо корпоративни
клиенти – ресурси (човешки и
финансови)

• Нужда от
индивидуален
подход на
банките



МСП могат да участват в зелен и устойчив преход

Запознати ли сa МСП с новите 
зелени регулации и промените, 
които те налагат за бизнеса?

Да
19,7%

Отчасти
45,1%

Не
35,2%

Степен на информираност по 
сектори: 
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Селско, горско и рибно стопанство

Индустрия

Услуги

35,9%

14,5%

21,2%

41,0%

49,5%

42,0%

23,1%

35,9%

36,7%

Да Отчасти Не



Нужда от нов модел за кредитиране на 
зелени проекти 

Промяна в рисковия 
апетит на банките за 
зелени проекти чрез 
споделяне на риска с 

МФИ и държавата

9

Нови по-облекчени 
условия при 

финансиране на 
зелени проекти

ESG оценка  и Impact 
investing; Принципа на 
пропорционалността 

за МСП

Регулярен и 
навременен 

анализ на пазарни 
несъвършенства

По-широка роля за банки



Идентифицирани бариери

Структуриране на новите финансовите инструменти за най-добро проникване 
в сегмент МСП
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Най-чести мотиви за отказ 
на финансиране: 44,7% -
недостатъчното 
обезпечение; липса на 
платежоспособен съдлъжник -
17,6% и на самоучастие -
16,1%.
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МСП имат нужда от допълнителни облекчения и гаранционните механизми 
за успешно изпълнение на заложените проекти в НПВУ Зелена България

Най-често срещани мотиви за отказ при инвестиционно финансиране на проекти по програми
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Обезпечение

Финансов 
риск

Самоучастие



Благодаря за вниманието!


