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ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020

ЦЕЛИ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Подобряване на достъпа до финансиране за 
създаване и развитие на стартиращи и 
социални предприятия с висок рисков профил.
Подкрепа на социалното предприемачество.
Насърчаване на предприемачеството сред 
уязвими групи.

ТИП ФИНАНСИРАНЕ И ПРЕДИМСТВА

Инвестиционен или оборотен кредит.
Срок за погасяване до 10 години.
За придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на 
предприятието или самонаетото лице; за други разходи, свързани с основната стопанска дейност.
Облекчени условия - по-нисък лихвен процент, по-малки изисквания за обезпечения, възможност за гратисен период.
Допълнителни облекчения във връзка с мерки за преодоляване на кризата от COVID-19.

МИКРОКРЕДИТИРАНЕ
СЪС СПОДЕЛЕН РИСК

ПОРТФЕЙЛНА ГАРАНЦИЯ 
С ТАВАН НА ЗАГУБИТЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

23.9 
млн. лв.

6 
млн. лв.



МИКРОКРЕДИТИРАНЕ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК

Бюджет: 
23.9 млн. лв. публичен ресурс (общ размер на кредитния портфейл - 
30 млн.лв.) 

Стартиращи предприятия (<5 г. от регистрация)
Социални предприятия

ФнФ предоставя безлихвено съфинансиране в кредити към крайни 
получатели: 

от 5 000 лв. до 48 895 лв. 
до 10 години срок за погасяване

Тип финансиране

За целите на процедурата като определение за Социално предприятие се използва обхвата на дефиницията, посочена 
в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно 
Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за 
създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес”.



ПОРТФЕЙЛНА ГАРАНЦИЯ С ТАВАН НА ЗАГУБИТЕ ЗА МИКРОКРЕДИТИРАНЕ

Бюджет: 
6 млн. лв. публичен ресурс (очакван обем на кредитите за крайни 
получатели - 30 млн.лв.) 

Стартиращи предприятия* (<5 г. от регистрация)
Социални предприятия

ФМФИБ предоставя гаранция, с която покрива риска от 
неизпълнение на кредити, отпуснати на крайни получатели:

от 97 791 лв. 
до 10 години срок за погасяване

Тип финансиране

*Лицата следва да са ангажирани лично с управлението на стартиращото предприятие, 
вкл. да бъде управляващ и да притежава поне 50% от капитала на микропредприятието



1 2 3

РЕЗУЛТАТИ И ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ ПО ОПРЧР

а) в съответствие със своя учредителен договор, устав 
или друг
правен документ за създаването му, има за основна 
цел постигането на измеримо, положително социално 
въздействие, а не генерирането на печалба за своите 
собственици, членове и акционери, и което:

(i)   предоставя услуги или стоки, които генерират 
социална
възвръщаемост  и/или 

(ii)  използва метод за производство на стоки или 
услуги, които въплъщават неговата социална цел;

б) използва своята печалба на първо място   за 
постигане на основната си цел и е въвело 
предварително определени процедури и правила
относно всяко разпределяне на печалба между 
акционери и собственици, което гарантира, че 
това разпределяне не накърнява основната цел; и

в) се управлява по предприемачески, отчетен и 
прозрачен начин, по-специално чрез включване 
на работници, клиенти  и заинтересовани
страни, засегнати от стопанската му дейност.

Социално предприятие може да бъде цялата 
организация, но е допустимо в едно съществуващо 
предприятие да бъде обособена структура, 
отговаряща на посочените условия, т.е.

Предприятие, което
•   към момента на кандидатстване има обособена
структура, осъществяваща социална дейност и 
действаща като социално предприятие и
•   води отделна счетоводна аналитичност за тази 
структура е допустим краен получател, 
независимо, че трите условия за социално 
предприятие не са изпълнени за цялото 
предприятие, а само за част от него.

„Социалното предприятие“  е предприятие, независимо от правната му форма, което кумулативно отговаря на следните условия:

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 
С КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ 
ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ

212
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЪС 
СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

13
ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕСУРС ЗА 

САМОНАЕТИ ЛИЦА, УЯЗВИМИ ГРУПИ И 
СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПО 

„МИКРОКРЕДИТИРАНЕ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК“

700 ХИЛ. ЛВ.



ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ ПО ОПРЧР

Договорени средства:
50 000 лв. (3 договора)
Инвеститор: 
............................
Описание на инвестицията: 
Оборотни средства за 
текущи разходи по 
дейности на фондацията - 
реализиране на успешни 
практики в сферата на 
социалното 
предприемачество, 
иновациите в 
здравеопазването за хора 
със зрителни увреждания и 
насърчаването на диалога 
и взаимодействието между 
граждани, бизнес, държава 
и НПО сектор.

ФОНДАЦИЯ “СИНЕРГИА”

www.synergia-foundation.org

Договорени средства:
28 981,78 лв. 
Инвеститор: 
............................
Описание на инвестицията: 
Оборотни средства за 
ремонт на офис, реклама, 
доработка и поддържане на 
сайта на платформата за 
свързване на работодатели 
с хора с увреждания и лица 
в пенсионна възраст за 
приобщаването им към 
пазара на труда. 

РАБОТОСПОСОБНИ.БГ

www.работоспообни.бг

Договорени средства:
48 500 лв. (2 договора)
Инвеститор: 
............................
Описание на инвестицията: 
Реализиране на проект 
“djanahconnect” - жив 
превод на телефонни 
обаждания чрез жестов 
език, текстови субтитри или 
синтезиран глас.

ФОНДАЦИЯ “ЗАСЛУШАЙ СЕ”

www.https://deaf.bg/

Договорени средства:
30 000 лв. 
Инвеститор: 
............................
Описание на инвестицията: 
Оборотни средства за 
текущи разходи по 
дейности на фондацията за 
създаване на условия и 
обучение по индивидуални 
програми на деца със 
специални образователни 
потребности с оглед 
цялостно развитие на 
способностите и 
социалните им умения.

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
АСОЦИАЦИЯ ЗА 
ПЕРСОНАЛИЗИРИНА 
МЕДИЦИНА”

www.angelicchildrenfoundation.
wordpress.com/



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021-2027

ПРИОРИТЕТ 1 „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ“
€ 357  М

ПРИОРИТЕТ 2 „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“
€ 288,68 M

СЦ (i) Развитие и 
засилване на капацитета 
за научни изследвания и 

иновации и на 
въвеждането на модерни 

технологии

СЦ (ii) Усвояване на 
ползите от цифровизация 

на гражданите, 
дружествата, 

изследователските 
организации и 

публичните органи

СЦ (iii) Насърчаване на 
устойчивия растеж и 

конкурентоспособността 
на МСП и създаване на 

работни места, 
включително чрез 
производствени 

инвестиции

СЦ (i) Насърчаване на 
енергийната ефективност 

и намаляване на 
емисиите парникови 

газове

СЦ (vi) Насърчаване на 
прехода към кръгова и 

ресурсоефективна 
икономика

Дългов ФИ 
за заеми и гаранции

за енергийна 
ефективност в 
предприятията 

комбиниран с БФП

€ 133,26 M 

Дългов ФИ
за заеми и гаранции за 

 ресурсна ефективност в 
предприятията 

комбиниран с БФП

€ 155,43 M 

Дялов фонд за ранен 
етап Pre-seed/seed

€ 22,14 M

Дялов фонд за ранен 
етап Seed/startup

€ 26,57 M

Дялов фонд за рисков 
капитал Venture capital

€ 26,57 M

Дялов фонд за растеж 
Scaleup/growth

€ 35,42 M

Дългов ФИ за ИТИ*
€ 36,05 M

Nurture I4.0    
 Дялов фонд комбиниран 

с БФП   
€ 52,32 M

Achieve I4.0    
 Дялов фонд  комбиниран 

с БФП 
€ 41,8 M

Expand I4.0 
ФИ за гаранции 

€ 48,21 M

Дялов фонд 
„Иновации в 

предприятията“
€ 34,12 M

Дългов ФИ 
за рисково финансиране 

за иновации
€ 33,86 M



БЛАГОДАРЯ!

КАМЕН СЛАВОВ
ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ

office@fmfib.bg www.fmfib.bg +359 877 04 64 67


