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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА  

 

относно финансовите инструменти, подкрепени от общия бюджет съгласно 

член 140, параграф 8 от Финансовия регламент към 31 декември 2016 г. 

{SWD(2017) 312 final}  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Със следните фишове се прави обобщение на събраната към 31 декември 2016 г. информация за 

всяка от точките съгласно изискването в член 140, параграф 8 от Финансовия регламент. По-

подробна информация може да бъде намерена в работния документ на службите на Комисията. 

Следва да се отбележи, че докато в член 140, параграф 8, буква к) се изисква съпоставка между 

целевия и постигнатия ефект на лоста, не е определян целеви ефект на лоста за повечето 

финансови инструменти за периода 2007—2013 г. Информацията се ограничава до 

постигнатия ефект на лоста, чието изчисляване е описано в съответния раздел на работния 

документ на службите на Комисията1. На този етап постигнатият коефициент на ефекта на 

лоста в много случаи все още не е окончателен, тъй като броят на крайните получатели 

продължава да се увеличава. За настоящите инструменти целевият ефект на лоста е представен 

заедно с очаквания въз основа на сумата за финансиране на допустимите крайни получатели, 

очаквана като резултат от операциите, които упълномощеният субект вече е подписал с 

финансовите посредници (или крайните получатели). 

                                                            
1  Действащият Финансов регламент и неговите правила за прилагане се нуждаят от единен подход при 

докладването за „ефекта на лоста“. Тъй като разпоредбите, свързани с финансовите инструменти, 

влязоха в сила от януари 2014 г., подходът ще бъде приложен само по отношение на финансовите 

инструменти за периода 2014—2020 г. 
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А. КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

 Механизъм за висок 

растеж и иновационни 

МСП в рамките на CIP 

— 

GIF 

(V.1.1 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„ИКОНОМИЧЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“/„ВЪТРЕШЕ

Н ПАЗАР, 

ПРОМИШЛЕНОСТ, 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

И МСП“ 

Капиталов инструмент 

по Механизма за 

свързване на Европа — 

CEF 

(V. 1.2 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„СЪОБЩИТЕЛНИ 

МРЕЖИ, 

СЪДЪРЖАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИИ“ 

Капиталов механизъм 

за растеж по COSME  

EFG 

(V.1.3 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, 

ПРОМИШЛЕНОСТ, 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВ

О И МСП“ 

Капиталов инструмент 

InnovFin („Хоризонт 

2020“) 

(V.1.4. SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ИНОВАЦИИ“ 

Инвестиции за 

изграждане на 

капацитет за EaSi  

(EaSI CBI)  

2014 г. до 2020 г. 

(V.1.5. SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ТРУДОВА 

ЗАЕТОСТ, 

СОЦИАЛНИ 

ВЪПРОСИ И 

ПРИОБЩАВАНЕ“ 

а) 

Идентификационен/осно

вен акт 

Решение № 1639/2006/ЕО Регламент (ЕС) № 

1316/2010 и Регламент 

(ЕС) № 2015/2010. 

Регламент (ЕС) 

№ 1287/2013 

Регламент (ЕС) 

№ 1291/2013 

Регламент (ЕС) 

№ 1290/2013 

Регламент (ЕС) 

№ 1296/2013 

Регламент (ЕС) 

№ 1296/2013 
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 Механизъм за висок 

растеж и иновационни 

МСП в рамките на CIP 

— GIF 

Капиталов инструмент 

по Механизма за 

свързване на Европа — 

CEF 

Капиталов механизъм 

за растеж по COSME -  

EFG 

Капиталов инструмент 

InnovFin („Хоризонт 

2020“) 

 

Инвестиции за 

изграждане на 

капацитет за EaSi  

(EaSI CBI) 

б) Описание Капиталов инструмент за 

увеличаване на 

предлагането на капитал за 

иновативни МСП в ранен 

етап на развитие и етап на 

разширяване 

 

Капиталов инструмент 

за оптимизиране на 

използването на 

ограничените ресурси 

на CEF за по-малките и 

по-рискови проекти 

Капиталов инструмент, 

който предоставя 

рисков капитал и 

финансиране тип 

„мецанин“ за МСП на 

етапите на 

разширяването и 

растежа 

Капиталов инструмент за 

рисков капитал и 

квазикапиталови 

инвестиции на ранни 

етапи в МСП и в малки 

дружества със средна 

пазарна капитализация, 

чийто основен предмет 

на дейност са научните 

изследвания и 

иновациите 

(включително социални 

предприятия) 

Капиталови инструменти, 

имащи за цел 

изграждането на 

институционалния 

капацитет на 

финансовите посредници 

чрез преки и косвени 

капиталови инвестиции и 

заеми, за да разширят 

още повече своите 

операции както в 

областта на 

микрофинансирането, 

така и в областта на 

социалното 

предприемачество. 

в) Участващи финансови 

институции 
ЕИФ Пряко управление ЕИФ ЕИФ ЕИФ 

г) Общ размер на 

бюджетните задължения 

и плащания 

600,2 млн. евро 

464,5 млн. евро 

100 млн. евро 

0 EUR 

172,9 млн. евро 

56,1 млн. евро 

256,1 млн. евро 

234,1 млн. евро 

12,7 млн. евро 

10,8 млн. евро 

д) Изпълнение С фондове за рисков 

капитал са подписани 43 

споразумения за очаквано 

финансиране от 3,08 млрд. 

евро, предназначени за 516 

допустими МСП 

НП (все още няма 

инвестиции) 

С фондове за рисков 

капитал са подписани 9 

споразумения за 

очаквано финансиране 

от 470,6 млрд. евро, 

предназначени за 64 

допустими МСП 

Подписани са 

споразумения за 

очаквано финансиране в 

размер на 565,1 млн. евро 

за приблизително 300 

допустими МСП 

0 



 

5 

 Механизъм за висок 

растеж и иновационни 

МСП в рамките на CIP 

— GIF 

Капиталов инструмент 

по Механизма за 

свързване на Европа — 

CEF 

Капиталов механизъм 

за растеж по COSME -  

EFG 

Капиталов инструмент 

InnovFin („Хоризонт 

2020“) 

 

Инвестиции за 

изграждане на 

капацитет за EaSi  

(EaSI CBI) 

е) Оценка на 

използването на сумите, 

които са постъпили 

обратно във финансовия 

инструмент 

Над 90 % НП (все още няма 

инвестиции) 

10,9 млн. евро 0,4 млн. евро НП (все още няма 

инвестиции) 

ж) Баланс на 

доверителната сметка
2
 

423,2 млн. евро  НП (все още няма 

инвестиции) 

51,3 млн. евро  229 млн. евро   10,7 млн. евро  

з) Приходи и 

възстановени средства 
53,2 млн. евро — 0,01 млн. евро 0,4 млн. евро НП 

и) Стойност на 

капиталовите 

инвестиции 

333,5 млн. евро  НП 12,2 млн. евро  8,4 млн. евро 0 

й) Обезценки/активирани 

гаранции 
19,9 млн. евро НП 0 НП НП 

к) „Ефект на лоста“ Очакван: 5 

Постигнат: 5,7 

Целеви: 5 до 17 Целеви: между 4 и 6 

Очакван: 2,7 

Постигнат: 0,4 

Очакван: 2,21 

Постигнат: 0,06 

Целеви: 2
3
 

                                                            
2 Включително всички активи: текущи и нетекущи срочни депозити и облигации, капиталови инвестиции и чуждестранни валути, държани по сметките на 

финансовия инструмент 
3 Стойността на целевия ефект на лоста се отнася за предвидените инвестиции за финансовите посредници 
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 Механизъм за висок 

растеж и иновационни 

МСП в рамките на CIP 

— GIF 

Капиталов инструмент 

по Механизма за 

свързване на Европа — 

CEF 

Капиталов механизъм 

за растеж по COSME  

EFG 

Капиталов инструмент 

InnovFin („Хоризонт 

2020“) 

 

Инвестиции за 

изграждане на 

капацитет за EaSi  

(EaSI CBI) 

л) Принос към 

постигането на целите на 

политиката 

Подкрепа за повече от 

1,4 млрд. евро 

финансиране за 484 

допустими МСП;  

 

Подкрепа за инвестиции в 

размер на приблизително 

3,6 млрд. евро; 

 

НП 
 

Очакваният обем на 

дяловите инвестиции в 

64 допустими крайни 

получатели възлиза на 

470,6 млн. евро; 

 Инвестиции в размер 

на 64 млн. евро в 12 

МСП в 7 държави до 

края на 2016 г. 

 

Целевият обем на 

инвестициите в 

предвидени 1500 

допустими крайни 

получатели възлиза на 

2 900 млн. евро;  

Очакваният обем на 

финансирането в 300 

допустими крайни 

получатели възлиза на 

565,1 млн. евро;  

Постигнатият обем на 

финансирането в 8 

допустими крайни 

получатели възлиза на 

15 млн. евро;  

 

Инвестициите от МСП 

възлизат на 

приблизително 15 млн. 

евро. 

 

Очакваният обем от 

16 млн. евро, достъпни за 

инвестиции в 8 до 10 

предвидени допустими 

финансови посредници, 

се очаква да генерира 

около 32 млн. евро 

инвестиции в 

посредниците. 
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Б. ГАРАНЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ 

 Механизъм за 

гарантиране по 

отношение на МСП в 

рамките на CIP — 

SMEG07 

(V.2.1 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ВЪТРЕШЕН 

ПАЗАР, 

ПРОМИШЛЕНОСТ, 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

И МСП“ и 

„ИКОНОМИЧЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“ 

Европейски 

гаранционен механизъм 

за микрофинансиране 

„Прогрес“ — EPMF-G 

(V.2.2 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ТРУДОВА 

ЗАЕТОСТ, 

СОЦИАЛНИ 

ВЪПРОСИ И 

ПРИОБЩАВАНЕ“ 

Пилотен механизъм за 

гарантиране по 

отношение на МСП и 

малки дружества със 

средна пазарна 

капитализация, чийто 

основен предмет на 

дейност са научните 

изследвания и 

иновациите — RSI 

(V.2.5 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция:   „НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ИНОВАЦИИ“ 

Микрофинансиране и 

социални предприятия 

— Гаранции — EaSI-G 

(V.2.3 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ТРУДОВА 

ЗАЕТОСТ, 

СОЦИАЛНИ 

ВЪПРОСИ И 

ПРИОБЩАВАНЕ“ 

Механизъм за 

гарантиране на заеми 

по COSME — МГЗ 

(V.2.4 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, 

ПРОМИШЛЕНОСТ, 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТ

ВО И МСП“
4
 

а) Идентификационен/ 

основен акт 

Решение № 1639/2006/ЕО Решение № 283/2010/ЕС Решение № 1982/2006/ЕО Регламент (ЕС) 

№ 1296/2013 

Регламент (ЕС) 

№ 1287/2013 

б) Описание Гаранционен инструмент 

за подобряване на достъпа 

на МСП до финансиране 

Гаранционен инструмент 

за подобряване на 

достъпа на физическите 

лица и 

микропредприятията до 

микрофинансиране 

Гаранционен инструмент 

за подобряване на достъпа 

на инвестициите в НИРД 

до заемно финансиране 

Гаранционен инструмент 

за насърчаване на 

заетостта и социалното 

приобщаване чрез 

увеличаване на достъпа 

до микрофинансиране и 

подпомагане на 

социалните предприятия 

Инструмент за 

предоставяне на 

гаранции и други 

механизми за поделяне 

на риска с цел 

подобряване на достъпа 

на МСП до 

финансиране 

                                                            
4 Данни, включващи ЕФСИ, за повече подробности вж. работния документ на службите на Комисията документ.  
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 Механизъм за 

гарантиране по 

отношение на МСП в 

рамките на CIP — 

SMEG07 

Европейски 

гаранционен механизъм 

за микрофинансиране 

„Прогрес“ — EPMF-G 

Пилотен механизъм за 

гарантиране по 

отношение на МСП и 

малки дружества със 

средна пазарна 

капитализация, чийто 

основен предмет на 

дейност са научните 

изследвания и 

иновациите — RSI 

Микрофинансиране и 

социални 

предприятия 

— Гаранции — EaSI-

G 

Механизъм за 

гарантиране на заеми 

по COSME — МГЗ 

в) Участващи финансови 

институции 

ЕИФ ЕИФ ЕИФ ЕИФ ЕИФ 

г) Общ размер на 

бюджетните задължения 

и плащания 

649,9 млн. евро 

424,7 млн. евро 

23,6 млн. евро 

22,5 млн. евро 

270 млн. евро 

270 млн. евро 

68,8 млн. евро 

42,2 млн. евро 

375,5 млн. евро 

183,0 млн. евро 

д) Изпълнение Подписани са 70 

споразумения с 52 

финансови посредници за 

23,1 млрд. евро очаквано 

финансиране, подкрепено 

от  

523,4 млн. евро гарантиран 

обем  

Подписани са 36 

споразумения за 

286,48 млн. евро 

очаквано финансиране, 

подкрепено от  

20,96 млн. евро 

гарантиран обем  

35 подписани 

споразумения; 3,3 млрд. 

евро очаквано 

финансиране за 3000 

допустими крайни 

получатели; 2,33 млрд. 

евро постигнато 

финансиране за 4146 

допустими крайни 

получатели  

 

Подписани са 

40 споразумения за 

753,58 млн. евро 

очаквано финансиране 

за 55 815 допустими 

крайни получатели, 

подкрепено от 

59,41 млн. евро 

гарантиран обем 

Подписани са 

40 споразумения за 

157,96 млн. евро 

постигнато финансиране 

за 12 804 допустими 

крайни получатели, 

подкрепено от  

59,41 млн. евро 

гарантиран обем 

Подписани са 67 

споразумения с 61 

финансови посредници 

за 18,9 млрд. евро 

очаквано финансиране 

за около 291 000 МСП    
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 Механизъм за 

гарантиране по 

отношение на МСП в 

рамките на CIP — 

SMEG07 

Европейски 

гаранционен механизъм 

за микрофинансиране 

„Прогрес“ — EPMF-G 

Пилотен механизъм за 

гарантиране по 

отношение на МСП и 

малки дружества със 

средна пазарна 

капитализация, чийто 

основен предмет на 

дейност са научните 

изследвания и 

иновациите — RSI 

Микрофинансиране и 

социални 

предприятия 

— Гаранции — EaSI-

G 

Механизъм за 

гарантиране на заеми 

по COSME — МГЗ 

е) Оценка на 

използването на сумите, 

които са постъпили 

обратно във финансовия 

инструмент 

Над 60 % Всички постъпления са 

били използвани 

64,1 млн. евро НП НП 

ж) Баланс на 

доверителната сметка
5
 

99,6 млн. евро 9,59 млн. евро 181,8 млн. евро
6
 38,8 млн. евро 160,3 млн. евро 

з) Приходи и 

възстановени средства 

21,8 млн. евро 1,0 млн. евро общи 

приходи  

65,9 млн. евро 0,02 млн. евро общи 

приходи 

0,29 млн. евро 

и) Стойност на 

капиталовите 

инвестиции 

НП НП НП НП НП 

                                                            
5 Включително всички активи: текущи и нетекущи срочни депозити и облигации, капиталови инвестиции и чуждестранни валути, държани по сметките на 

финансовия инструмент 
6 Моля, имайте предвид, че цифрата е включена също в механизма за финансиране с поделяне на риска. 
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 Механизъм за 

гарантиране по 

отношение на МСП в 

рамките на CIP — 

SMEG07 

Европейски 

гаранционен механизъм 

за микрофинансиране 

„Прогрес“ — EPMF-G 

Пилотен механизъм за 

гарантиране по 

отношение на МСП и 

малки дружества със 

средна пазарна 

капитализация, чийто 

основен предмет на 

дейност са научните 

изследвания и 

иновациите — RSI 

Микрофинансиране и 

социални 

предприятия 

— Гаранции — EaSI-

G 

Механизъм за 

гарантиране на заеми 

по COSME — МГЗ 

й) Обезценки/активирани 

гаранции 

292,6 млн. евро 12,1 млн. евро 14,7 млн. евро 0,55 млн. евро 4,8 млн. евро 

к) „Ефект на лоста“ Очакван: 44 

Постигнат: 40 

Целеви: 6,67 

Очакван: 12,1 

Постигнат: 9,98 

Очакван: 12 

Постигнат: 8,5 

Целеви: 5,5 

Очакван: 11 

Постигнат: 2,3 

Целеви: 20 до 30 

Очакван: 32,9 

Постигнат: 9,7 

л) Принос към 

постигането на целите на 

политиката 

Подкрепа от 21,1 млрд. 

евро ново финансиране, 

достигащо до 385 772 

МСП с 469 269 заема; 

Подкрепа за инвестиции в 

размер на 30,9 млрд. евро; 

23 обхванати държави 

създадени/запазени 

385 772 работни места. 

Подкрепа от 235,63 млн. 

евро нови микрокредити, 

достигащи до 19 713 

допустими крайни 

получатели с 20 980 

заема; 

Подкрепа за инвестиции 

в размер на 336,5 млн. 

евро;  

18 обхванати държави — 

членки на ЕС; 

подкрепени 37 038 

работни места. 

подкрепа от 2,3 млрд. евро 

нови заеми за 

финансиране, достигащи 

до 4 146 допустими крайни 

получатели;  

Подкрепа за инвестиции в 

размер на почти 4,7 млрд. 

евро; 

17 обхванати държави. 

Подкрепа за 157,9 млн. 

евро ново финансиране, 

достигащо до 12 804 

крайни получатели 

Подкрепа за 

инвестиции в размер на 

225,6 млн. евро; 

20 обхванати държави. 

 

Подкрепа за 5,5 млрд. 

евро ново финансиране, 

достигащо до 143 344 

крайни получатели 

Подкрепа за 

инвестиции в размер на 

7,8 млрд. евро; 

21 обхванати държави. 
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 МСП и малки дружества със 

средна пазарна капитализация 

(Инструмент за кредитни 

услуги за 

научноизследователска и 

развойна дейност) в рамките 

на „Хоризонт 2020“ — 

InnovFin SMEG 

(V.2.6 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ИНОВАЦИИ“
7
 

Механизъм за гарантиране 

за секторите на културата и 

творчеството — CCSGF 

(V. 2.7 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„СЪОБЩИТЕЛНИ 

МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИИ“ и 

„ОБРАЗОВАНИЕ, 

МЛАДЕЖ, СПОРТ И 

КУЛТУРА“ 

Механизъм за гарантиране 

на студентски заеми 

(програма „Еразъм+“) — 

МГСЗ 

(V.2.8 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„ОБРАЗОВАНИЕ, 

МЛАДЕЖ, СПОРТ И 

КУЛТУРА“ 

Инструменти за частно 

финансиране за енергийна 

ефективност — PF4EE 

(V.2.9 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ДЕЙСТВИЯ 

ПО КЛИМАТА“ 

а) Идентификационен/основен акт Регламент (ЕС) № 1291/2013 и 

Регламент (ЕС) № 1290/2013 

Регламент (ЕС) № 1295/2013 Регламент (ЕС) № 1288/2013 Регламент (ЕС) № 1293/2013 

б) Описание Гаранционен инструмент за 

подобряване на достъпа до 

рисково финансиране на МСП, 

свързани с НИРД, и малки 

дружества със средна пазарна 

капитализация 

Гаранционен инструмент за 

укрепване на 

конкурентоспособността на 

сектора на културата и 

творчеството, подкрепящ 

заеми от финансови 

институции за МСП, 

осъществяващи дейност в 

сектора на културата и 

творчеството. 

Гаранционен инструмент за 

подкрепа на мобилността, 

равнопоставеността и 

високите постижения чрез 

заеми за мобилност на 

студенти за обучение за 

магистърска степен 

Гаранционен инструмент 

(пилотна инициатива), 

предназначен да предоставя 

достъп до адекватно и 

достъпно търговско 

финансиране за допустими 

инвестиции за енергийна 

ефективност (EE) 

в) Участващи финансови 

институции 

ЕИФ ЕИФ ЕИФ ЕИБ 

                                                            
7 Данни, включващи ЕФСИ, за повече подробности вж. работния документ на службите на Комисията документ. 
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 МСП и малки дружества със 

средна пазарна капитализация 

(Инструмент за кредитни 

услуги за 

научноизследователска и 

развойна дейност) в рамките 

на „Хоризонт 2020“ — 

InnovFin SMEG
8
 

Механизъм за гарантиране 

за секторите на културата и 

творчеството — CCSG 

Механизъм за гарантиране 

на студентски заеми 

(програма „Еразъм+“) — 

МГСЗ 

Инструменти за частно 

финансиране за енергийна 

ефективност — PF4EE 

г) Общ размер на бюджетните 

задължения и плащания 

534,5 млн. евро 

478,2 млн. евро 

14,8 млн. евро 

5,98 млн. евро 

115,7 млн. евро 

21,2 млн. евро 

70,0 млн. евро 

19,1 млн. евро 

д) Изпълнение 109 подписани споразумения със 

71 финансови посредници; 

Очаквано финансиране от 

8,6 млрд. евро за около 24 000 

МСП и дружества със средна 

пазарна капитализация; 

Постигнато финансиране от 

1,94 млрд. евро за 5682 МСП и 

дружества със средна пазарна 

капитализация; 

НП Подписани са 6 

споразумения за 160,0 млн. 

евро очаквано финансиране 

за 11 500 допустими крайни 

получатели, подкрепено от 
25,9 млн. евро гарантиран 

обем 

НП (6 крайни получатели; 6 

подписани споразумения) 

е) Оценка на използването на 

сумите, които са постъпили 

обратно във финансовия 

инструмент 

1,89 млн. евро НП НП НП 

                                                            
8 Данни, включващи ЕФСИ, за повече подробности вж. работния документ на службите на Комисията документ. 
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 МСП и малки дружества със 

средна пазарна капитализация 

(Инструмент за кредитни 

услуги за 

научноизследователска и 

развойна дейност) в рамките 

на „Хоризонт 2020“ — 

InnovFin SMEG
9
 

Механизъм за гарантиране 

за секторите на културата и 

творчеството — CCSG 

Механизъм за гарантиране 

на студентски заеми 

(програма „Еразъм+“) — 

МГСЗ 

Инструменти за частно 

финансиране за енергийна 

ефективност — PF4EE 

ж) Баланс на доверителната 

сметка
10

 

467 млн. евро 5,67 млн. евро 15,9 млн. евро 17,99 млн. евро  

з) Приходи и възстановени 

средства 

2,17 млн. евро 0 EUR 0,1 млн. евро 0,006 млн. евро 

и) Стойност на капиталовите 

инвестиции 

НП НП НП НП 

й) Обезценки/активирани 

гаранции 

2,3 млн. евро 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

к) „Ефект на лоста“ Целеви: 9 

Очакван: 9,6 

Постигнат: 2,2 

Целеви: 5,7 Целеви: 5,7 

Очакван: 1,4 

Постигнат: 0,03 

Целеви: 8 

Постигнат: 13 

л) Принос към постигането на 

целите на политиката 

Подкрепа за 1944 млн. евро нови 

заеми за финансиране, 

достигащи до 682 крайни 

689 млн. ново целево 

финансиране за културата и 

творческия сектор. 

3,1 млн. евро вече отпуснато 

финансиране за 247 

студенти по магистърски 

Целевото финансиране от 

ЕИБ възлиза на 430 млн. 

евро, а свързаната с 

енергийната ефективност 

                                                            
9 Данни, включващи ЕФСИ, за повече подробности вж. работния документ на службите на Комисията документ. 
10 Включително всички активи: текущи и нетекущи срочни депозити и облигации, капиталови инвестиции и чуждестранни валути, държани по сметките на 

финансовия инструмент 



 

14 

получатели; 

Подкрепа за инвестиции в 

размер на 2,8 млрд. евро; 

 

програми; 

Подпомагане на 

транснационалната 

мобилност за студенти по 

магистърски програми. 

целева инвестиция на около 

540 млн. евро; 

Също така се предвижда 

пилотен опит за възможна 

модернизация 

  



 

15 

В. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА 

 Механизъм за 

финансиране с 

поделяне на риска - 

RSFF 

(V.3.1 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ИНОВАЦИИ“ 

Инструмент за 

кредитни услуги за 

научноизследователска 

и развойна дейност в 

рамките на „Хоризонт 

2020“ — InnovFin 

(V.3.2 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ИНОВАЦИИ“ 

Дългов инструмент за 

поделяне на риска по 

Механизма за свързване 

на Европа — CEF DI 

(V. 3.3 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„МОБИЛНОСТ И 

ТРАНСПОРТ“, 

„ЕНЕРГЕТИКА“, 

„СЪОБЩИТЕЛНИ 

МРЕЖИ, 

СЪДЪРЖАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИИ“ 

Инструмент за 

финансиране на 

природен капитал — 

NCFF 

(V.3.4 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ОКОЛНА 

СРЕДА“/„ДЕЙСТВИЯ 

ПО КЛИМАТА“ 

Инициатива за МСП 

(V.3.5 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„ИКОНОМИЧЕСКИ И 

ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ“, „НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ИНОВАЦИИ“, 

„ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, 

ПРОМИШЛЕНОСТ, 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

И МСП“, 

„РЕГИОНАЛНА И 

СЕЛИЩНА 

ПОЛИТИКА“, 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ И 

РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

а) Идентификационен/ 

основен акт 

Решение 

№ 1982/2006/ЕО 

Регламент (ЕС) 

№ 1291/2013 и 

Регламент (ЕС) 

№ 1290/2013 

Регламент (ЕС) 

№ 1316/2013 

Регламент (ЕС) 

№ 1293/2013 

Регламенти (ЕС) 

№ 1287/2013, № 1291/2013 

и № 1303/2013 



 

16 

 Механизъм за 

финансиране с 

поделяне на риска — 

RSFF 

Инструмент за 

кредитни услуги за 

научноизследователска 

и развойна дейност в 

рамките на „Хоризонт 

2020“ — InnovFin 

Дългов инструмент за 

поделяне на риска по 

Механизма за свързване 

на Европа — CEF DI 

Инструмент за 

финансиране на 

природен капитал — 

NCFF 

Инициатива за МСП  

 

б) Описание Дългов финансов 

инструмент, насочен 

към подобряване на 

достъпа до рисково 

финансиране за 

крайните получатели за 

научни изследвания, 

развитие и иновации 

Дългов финансов 

инструмент, насочен 

към подобряване на 

достъпа до финансиране 

на дълга за крайните 

получатели за 

инвестиции в НИРД 

Инструмент за поделяне 

на риска за 

заеми/гаранции/облигации 

за проекти, предназначени 

за улесняване на 

финансирането на 

инфраструктурни проекти 

Инструмент за 

поделяне на риска за 

финансиране на 

инвестиции в 

природния капитал, 

генериращи приходи 

Инструмент за поделяне 

на риска за допълване и 

възползване от 

взаимодействията между 

съществуващите 

национални и европейски 

програми за подпомагане 

на МСП, създаващ 

допълнително 

финансиране за МСП 

в) Участващи финансови 

институции 

ЕИБ ЕИБ ЕИБ ЕИБ ЕИБ, ЕИФ 

г) Общ размер на 

бюджетните задължения и 

плащания 

960,7 млн. евро 

960,7 млн. евро 

796 млн. евро 

786 млн. евро 

688,7 млн. евро 

479,4 млн. евро  

50 млн. евро 

11,7 млн. евро 

23,3 млн. евро
11

 

19,3 млн. евро 

                                                            
11 Цифрите се отнасят само до „Хоризонт 2020“ и МГЗ по COSME, не е включен приносът на ЕФРР (вж. работния документ на службите на Комисията за повече 

подробности). 
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 Механизъм за 

финансиране с 

поделяне на риска — 

RSFF 

Инструмент за 

кредитни услуги за 

научноизследователска 

и развойна дейност в 

рамките на „Хоризонт 

2020“ — InnovFin 

Дългов инструмент за 

поделяне на риска по 

Механизма за свързване 

на Европа — CEF DI 

Инструмент за 

финансиране на 

природен капитал — 

NCFF 

Инициатива за МСП  

 

д) Изпълнение Подписани са 

споразумения за 

11,3 млрд. евро 

очаквано финансиране 

за 114 допустими 

крайни получатели. 

Постигнатото 

финансиране за 112 

допустими крайни 

получатели възлиза на 

10,2 млрд. евро; 

Подписани са 

споразумения за 

5,9 млрд. евро очаквано 

финансиране за 97 

допустими крайни 

получатели. 

Постигнатото 

финансиране за 72 

допустими крайни 

получатели възлиза на 

3,5 млрд. евро; 

Проекти по слети 

инструменти — LGTT и 

PBI (подписани 

споразумения на стойност 

13,8 млрд. евро за 11 

крайни получатели); 1 

транспортен проект (по 

предишен инструмент 

LGTT) рефинансиран, 1 

споразумение за гаранция, 

сключено с банка 

(ноември 2016 г.), в 

размер на 150 млн. евро, 

по който обаче все още 

няма нови инвестиции. 

НП (все още няма 

операции) 

НП — все още 

е) Оценка на използването 

на сумите, които са 

постъпили обратно във 

финансовия инструмент 

476 млн. евро бяха 

заделени за Инструмента 

за кредитни услуги за 

научноизследователска и 

развойна дейност в 

рамките на „Хоризонт 

2020“ — InnovFin 

6 млн. евро бяха 

заделени за Инструмента 

за кредитни услуги за 

научноизследователска и 

развойна дейност в 

рамките на „Хоризонт 

2020“ — InnovFin  

НП (все още няма 

инвестиции) 

НП (все още няма 

инвестиции) 

НП (все още няма 

инвестиции) 

ж) Баланс на 

доверителната сметка
12

 

712,3 млн. евро
13

  698 млн. евро 492,9 млн. евро 10,25 млн. евро НП 

                                                            
12 Включително всички активи: текущи и нетекущи срочни депозити и облигации, капиталови инвестиции и чуждестранни валути, държани по сметките на 

финансовия инструмент 
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 Механизъм за 

финансиране с 

поделяне на риска — 

RSFF 

Инструмент за 

кредитни услуги за 

научноизследователска 

и развойна дейност в 

рамките на „Хоризонт 

2020“ — InnovFin 

Дългов инструмент за 

поделяне на риска по 

Механизма за свързване 

на Европа — CEF DI 

Инструмент за 

финансиране на 

природен капитал — 

NCFF 

Инициатива за МСП  

з) Приходи и възстановени 

средства 

476 млн. евро 31,5 млн. евро 13,4 млн. евро НП  НП 

и) Стойност на 

капиталовите инвестиции 

НП (все още няма 

инвестиции) 

НП (все още няма 

инвестиции) 

НП (все още няма 

инвестиции) 

НП (все още няма 

инвестиции) 

НП (все още няма 

инвестиции) 

й) Обезценки / активирани 

гаранции 

10,7 млн. евро 91,43 млн. евро НП НП 0,8 млн. евро  

к) „Ефект на лоста“ Целеви: 5 до 6,5 

Очакван: 12 

Постигнат: 10,6 

Целеви: 12,5 

Очакван: 7,5 

Постигнат: 4,5 

Целеви: 6 до 15 

Очакван: 22,6 

Постигнат: 20,1 

Целеви: 2 до 4 Целеви: 7 

Очакван: 7 

Постигнат: 3,2 

л) Принос към постигането 

на целите на политиката 

Подкрепа за 10,2 млрд. 

евро ново финансиране 

за риск, предназначено 

за 112 допустими 

крайни получатели; 

Подкрепа за инвестиции 

в размер на 20,4 млрд. 

евро; 

25 обхванати държави. 

Подкрепа за 3,5 млрд. 

евро ново финансиране 

за риск, предназначено 

за 72 допустими крайни 

получатели; 

Подкрепа за инвестиции 

в размер на 10,2 млрд. 

евро; 

23 обхванати държави. 

Подкрепа за инвестиции в 

размер на 13,8 млрд. евро; 

7 обхванати държави. 

 

 

 

Целево финансиране от 

120 до 240 млн. евро за 

насърчаване на 

биологичното 

разнообразие и 

адаптирането  

към изменението на 

климата.  

Ще бъде генерирано 

целево финансиране от 

5723 млн. евро за всички 

испански региони 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
13 Моля, имайте предвид, че предоставената цифра не включва частта за RSI (181 млн. евро). 
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Г. СПЕЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ МЕХАНИЗМИ 

 Европейски гаранционен механизъм 

за микрофинансиране „Прогрес“ — 

FCP-FIS 

(V.4.1 SWD) 

Отговорна генерална дирекция: 

„ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ 

ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ“  

Европейски фонд 2020 г. — Marguerite 

(V.4.2 SWD) 

Отговорна генерална дирекция: 

„МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ“ 

Европейски фонд за енергийна 

ефективност — EEEF 

(V.4.3 SWD) 

Отговорна генерална дирекция: 

„ЕНЕРГЕТИКА“ 

а) Идентификационен/основен акт Решение № 283/2010/ЕС Регламент (ЕО) № 680/2007 и 

Решение C(2010)941 

Регламент (ЕС) № 1233/2010 

б) Описание Некорпоративна съсобственост на 

ценни книжа и други допустими 

активи, насочена към увеличаване на 

достъпа до микрофинансиране 

Общоевропейски фонд за дялово участие, 

който има за цел да подкрепя успешни 

дългосрочни инфраструктурни инвестиции в 

ЕС в транспорта, енергетиката и сектора на 

възобновяемите енергийни източници 

Специализиран инвестиционен фонд 

(SICAV SIF) за инвестиране в проекти 

за енергийна ефективност, 

възобновяема енергия и чист градски 

транспорт 

в) Участващи финансови 

институции 

ЕИФ (управляваващо дружество) 

ЕИБ (съинвеститор) 

Съинвеститори: Франция (CDC), 

Италия (CdP), Германия (KfW), 

Испания (ICO) и Полша (PKO), както и ЕИБ 

ЕИБ (упълномощен субект, 

инвеститор), Deutsche Bank 

(инвестиционен мениджър, 

инвеститор), CDP (инвеститор) 

г) Общ размер на бюджетните 

задължения и плащания 

80 млн. евро 

80 млн. евро 

80 млн. евро 

43,7 млн. евро 

146,3 млн. евро 

116,2 млн. евро 

д) Изпълнение 

 

 

 

Подписани са 50 споразумения за 

402,3 млн. евро очаквано финансиране 

за над 60 062 допустими крайни 

получатели. 

 Очаквано финансиране от 710 млн. евро 

под формата на капитал (на равнище фонд 

„Marguerite“) за 20 до 30 проекта; В момента 

се финансират 12 проекта с общ размер на 

собствения капитал от 455 млн. евро на ниво 

фондове (собствен капитал на ниво проект: 

1,8 млрд. евро) 

Очаквано финансиране от 237 млн. 

евро под формата на капитал (на 

равнище ЕФЕЕ) за 20 до 30 проекта; 

Следва да се отбележи, че EEEF е 

отворен за нов инвеститори и може 

допълнително да се увеличи 
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 Европейски гаранционен механизъм 

за микрофинансиране „Прогрес“ — 

FCP-FIS 

Европейски фонд 2020 г. — Marguerite  Европейски фонд за енергийна 

ефективност — EEEF  

е) Оценка на използването на 

сумите, които са постъпили 

обратно във финансовия 

инструмент 

НП НП НП 

ж) Баланс на доверителната 

сметка
14

 

НП НП 8 млн. евро  

з) Приходи и възстановени 

средства 

0 EUR (от гледна точка на бюджета) 

Забележки:  

3,5 млн. евро приходи през 2016 г. и 

16,8 млн. евро общи приходи 

15,1 млн. евро възстановени средства 

през 2016 г. и 24,8 млн. евро общи 

приходи 

0 EUR Приходи през 2016 г.: 4,5 млн. евро 

(неодитирана стойност) 

 

и) Стойност на капиталовите 

инвестиции 

Нетна стойност: 75,1 млн. евро Нетна стойност: 54 млн. евро Нетна стойност: 97,1 млн. евро 

й) Обезценки/активирани 

гаранции 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 

к) „Ефект на лоста“ Целеви: 2,83 

Очакван: 5,02 

Постигнат: 2,95 

Постигнат: 42 Постигнат: 2,2 

                                                            
14 Включително всички активи: текущи и нетекущи срочни депозити и облигации, капиталови инвестиции и чуждестранни валути, държани по сметките на 

финансовия инструмент 
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л) Принос към постигането на 

целите на политиката 

Подкрепа от 236,06 млн. евро ново 

финансиране, достигащо до 32 428 

допустими крайни получатели с 35 241 

микрокредита; 

Подкрепа за инвестиции в размер на 

337,2 млн. евро; 

16 обхванати държави — членки на ЕС. 

Подкрепа от 455 млн. евро ново 

финансиране под формата на капитал за 12 

проекта (крайни получатели); 

Подкрепа за инвестиции общо в размер на 

5,4 млрд. евро (капитал и дългово 

финансиране); 

9 обхванати държави. 

Подкрепа от 121 млн. евро ново 

финансиране под формата на капитал 

за 11 проекта, което представлява 

инвестиция от общо 224 млн. евро. 
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Д. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В СТРАНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА НА РАЗШИРЯВАНЕ 

 Механизъм за гарантиране по WB 

EDIF
15

 — GF WB 1 

(V.5.1 SWD) 

Отговорна генерална дирекция: 

„ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И 

ПРЕГОВОРИ ЗА 

РАЗШИРЯВАНЕ“ 

Механизъм за гарантиране II по 

WB EDIF
16

 — GF WB 2 

(V.5.2 SWD) 

Отговорна генерална дирекция: 

„ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И 

ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“ 

Фонд за разширяване на 

предприятията — ENEF
17

 

(V.5.3 SWD) 

Отговорна генерална дирекция: 

„ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И 

ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“ 

а) Идентификационен/основен акт Регламент (ЕО) № 1085/2006 на 

Съвета 

Регламент (ЕО) № 231/2014 Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета 

б) Описание Гаранционен инструмент за създаване 

на условия за появата и развитието на 

иновационни МСП с голям потенциал 

в Западните Балкани 

Пряко продължение на GF WB EDIF 

1; Гаранционен инструмент за 

създаване на условия за появата и 

развитието на иновационни МСП с 

голям потенциал в Западните Балкани 

Капиталов инструмент за финансиране 

на развитието и разрастването на вече 

съществуващи МСП в Западните 

Балкани 

в) Участващи финансови институции ЕИФ ЕИФ ЕИФ (попечител) 

ЕБВР, DEG, OeEB 

г) Общ размер на бюджетните задължения 

и плащания 

21,9 млн. евро 

21,9 млн. евро 

17,5 млн. евро 

10 млн. евро 

11 млн. евро 

10,4 млн. евро 

                                                            
15  Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF). 

16  Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF). 

17  По WB EDIF. 
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 Механизъм за гарантиране по WB 

EDIF
18

 — GF WB 1 

Механизъм за гарантиране II по 

WB EDIF
19

 — GF WB 2 

Фонд за разширяване на 

предприятията — ENEF
20

 

д) Изпълнение Подписани са 6 споразумения с банки 

за очаквано финансиране от 

117,9 млн. евро за крайни получатели 

Очаквано финансиране: 107 млн. евро   Очаквано финансиране от (прибл.) 

97 млн. евро под формата на капитал 

(на равнище фонд „ENEF “) за прибл. 

15 крайни получатели постигнато 

финансиране: 475 млн. евро за 3 крайни 

получатели. 

е) Оценка на използването на сумите, 

които са постъпили обратно във 

финансовия инструмент 

0,003 млн. евро НП НП 

ж) Баланс на доверителната сметка
21

 19,34 млн. евро 9,6 млн. евро 9,79 млн. евро  

з) Приходи и възстановени средства 0,02 млн. евро 0 EUR НП 

и) Стойност на капиталовите инвестиции НП НП 1,22 млн. евро  

й) Обезценки/активирани гаранции 0,51 млн. евро  0 EUR 0 EUR 

к) „Ефект на лоста“ Целеви: 7 

Постигнат: 5,4 

Целеви: 4 до 5,2 

Очакван: 6,1 

Целеви: 10 

Очакван: 8,8 

                                                            
18 Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF). 

19 Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF). 

20 По WB EDIF. 

21Включително всички активи: текущи и нетекущи срочни депозити и облигации, капиталови инвестиции и чуждестранни валути, държани по сметките на 

финансовия инструмент 
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Постигнат: 0,4 

л) Принос към постигането на целите на 

политиката 

117,9 млн. евро постигнато 

финансиране за 1430 крайни 

получатели. 

Все още няма данни (6 операции с 

финансови посредници (банкови) в 

процеса на подготовка).  

Подкрепа от 4,75 млн. евро ново 

финансиране за 3 крайни получатели. 

 

 Фонд за иновации в 

предприятията — ENIF
22

 

(V.5.4 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА 

СЪСЕДСТВО И 

ПРЕГОВОРИ ЗА 

РАЗШИРЯВАНЕ“ 

Европейски фонд за 

Югоизточна Европа — 

EFSE 

(V.5.5 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА 

СЪСЕДСТВО И 

ПРЕГОВОРИ ЗА 

РАЗШИРЯВАНЕ“ 

Фонд „Екология за растеж“ 

— GGF 

(V.5.6 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА 

СЪСЕДСТВО И 

ПРЕГОВОРИ ЗА 

РАЗШИРЯВАНЕ“ 

Заем за възстановяване на 

МСП за Турция — RSL 

(V.5.7 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: „ПОЛИТИКА 

ЗА СЪСЕДСТВО И 

ПРЕГОВОРИ ЗА 

РАЗШИРЯВАНЕ“ 

а) Идентификационен/основен акт Регламент (ЕО) № 1085/2006 

на Съвета 

Регламент (ЕО) № 1085/2006 

на Съвета 

Регламент (ЕО) № 1085/2006 

на Съвета 

Регламент (ЕО) № 1085/2006 

на Съвета 

б) Описание Капиталов инструмент за 

финансиране на ранен етап на 

иновативни МСП на 

Западните Балкани 

Публично-частно 

партньорство за подпомагане 

развитието на частния сектор 

в района на разширяване чрез 

подкрепа за МСП 

Иновационен фонд, който да 

предостави финансиране за 

проекти за енергийна 

ефективност и възобновяема 

енергия в Югоизточна Европа 

и Турция 

Инструмент за съвместно 

финансиране за смекчаване 

на въздействието на кризата 

и подпомагане на МСП с цел 

развитие на турската 

икономика 

в) Участващи финансови 

институции 

ЕИФ (попечител) 

ЕБВР, KfW 

ЕИФ (попечител) 

Други инвеститори 

(напр. ЕБВР, KfW, ЕИБ) 

ЕИФ (попечител) 

Съинвеститори (например 

ЕИБ, ЕБВР и KfW) 

ЕИБ (партньор за поделяне 

на риска) 

Halkbank, Akbank 

                                                            
22  По WB EDIF. 
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 Фонд за иновации в 

предприятията — ENIF 

Европейски фонд за 

Югоизточна Европа — 

EFSE 

Фонд „Екология за растеж“ 

— GGF 

Заем за възстановяване на 

МСП за Турция — RSL 

г) Общ размер на бюджетните 

задължения и плащания 

21,2 млн. евро 

21,2 млн. евро 

87,68 млн. евро 

87,68 млн. евро 

38,6 млн. евро 

38,6 млн. евро 

30 млн. евро 

30 млн. евро 

д) Изпълнение Очаквано финансиране от 

50 млн. евро под формата на 

капитал (на равнище фонд 

„ENIF“); постигнато 

финансиране: 1,18 млн. евро 

(за 5 крайни получатели)   

Дял на ЕС в размер на 

113,7 млн. евро, заделени за 

фонд EFSE постигнато 

финансиране: 120 695 

отпуснати заема в Югоизточна 

Европа и 702 790 заема, 

отпуснати от декември 2005 г. 

на обща стойност 4,3 млрд. 

евро.   

Дял на ЕС в размер на 

38,6 млн. евро, отпуснат за 

фонд GGF, с очаквано 

финансиране от 411,7 млн. 

евро и постигнато 

финансиране от 429,9 млн. 

евро за 16 701 крайни 

получатели. 

299,6 млн. евро вече 

предоставено финансиране 

за 265 крайни получатели 

е) Оценка на използването на 

сумите, които са постъпили 

обратно във финансовия 

инструмент 

НП НП НП НП 

ж) Баланс на доверителната 

сметка
23

 

19,6 млн. евро  НП НП 18,06 млн. евро 

з) Приходи и възстановени 

средства 

НП НП НП 18,06 млн. евро 

и) Стойност на капиталовите 

инвестиции 

0,44 млн. евро  116,7 млн. евро (на равнище 

EFSE) 

39,3 млн. евро (на равнище 

GGF) 

НП 

                                                            
23 Включително всички активи: текущи и нетекущи срочни депозити и облигации, капиталови инвестиции и чуждестранни валути, държани по сметките на 

финансовия инструмент 
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 Фонд за иновации в 

предприятията — ENIF 

Европейски фонд за 

Югоизточна Европа — 

EFSE 

Фонд „Екология за растеж“ 

— GGF 

Заем за възстановяване на 

МСП за Турция — RSL 

й) Обезценки/активирани 

гаранции 

0 EUR 0 EUR НП няма 

к) „Ефект на лоста“ Очакван: 2 

Постигнат: 0,06 

Постигнат: 49 Целеви: 10,7 

Очакван: 12,6 

Постигнат: 11,1 

Целеви: 10 

Постигнат: 10 

л) Принос към постигането на 

целите на политиката 

Очаквано финансиране от 

50 млн. евро под формата на 

капитал (на равнище фонд 

ENIF); постигнато 

финансиране: 1,18 млн. евро 

(за 5 крайни получатели)   

Подкрепа за 4,3 млрд. евро 

ново финансиране за 702 790 

крайни получатели; 

EFSE е международен модел 

за микрофинансиране (вж. 

работния документ на 

службите на Комисията). 

429,9 млн. евро постигнато 

финансиране за 16 701 крайни 

получатели 

1 548 436 MWh/г., годишни 

икономии на енергия; 

Намаляване на емисиите на 

CO2 с 389 434 тона/годишно. 

299,6 млн. евро ново 

финансиране за 265 

допустими крайни 

получатели, предназначено 

за разкриването на 4000 нови 

работни места. 
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Е - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ПОЛИТИКАТА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО, И ДЪРЖАВИТЕ ПО 

ИСР 

 Механизъм за 

инвестиции по 

линия на 

добросъседството 

— NIF 

(V.6.1 SWD) 

Отговорна 

генерална 

дирекция: 

„ПОЛИТИКА ЗА 

СЪСЕДСТВО И 

ПРЕГОВОРИ ЗА 

РАЗШИРЯВАНЕ“ 

Механизъм за 

инвестиции в Централна 

Азия — IFCA и 

механизъм за инвестиции 

в Азия — AIF 

(V.6.2 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ“ 

Инструмент за 

инвестиции в 

Латинска 

Америка — LAIF 

(V.6.3 SWD) 

Отговорна 

генерална 

дирекция: 

„МЕЖДУНАРОД

НО 

СЪТРУДНИЧЕС

ТВО И 

РАЗВИТИЕ“ 

Подкрепа за 

Инструмента за 

FEMIP 

(V.6.4 SWD) 

Отговорна 

генерална 

дирекция: 

„ПОЛИТИКА ЗА 

СЪСЕДСТВО И 

ПРЕГОВОРИ ЗА 

РАЗШИРЯВАНЕ“ 

GEEREF 

(V.6.5 SWD) 

Отговорна 

генерална 

дирекция: 

„МЕЖДУНАРОД

НО 

СЪТРУДНИЧЕС

ТВО И 

РАЗВИТИЕ“ 

 

Тематично съчетаване 

(ElectriFI, AgriFI, 

изменение на климата) 

(V.6.6 SWD) 

Отговорна генерална 

дирекция: 

„МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ“ 

а) 

Идентификационен

/основен акт 

Регламент (ЕО) 

№ 1638/2006 

Регламент (ЕС) 

№ 232/2014 

Регламент (ЕС) 

236/2014 

Регламент (ЕО) 

№ 1905/2006 

Регламент (ЕС) 

№ 233/2014 

Регламент (ЕС) 

№ 236/2014 

Регламент (ЕО) № 

1905/2006 

Регламент (ЕС) 

№ 233/2014 

Регламент (ЕС) 

№ 236/2014 

Регламент (ЕО) 

№ 1638/2006 

Регламент (ЕО) 

№ 1905/2006 

Регламент (ЕС) № 

233/2014 

Регламент (ЕС) 
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 Механизъм за 

инвестиции по 

линия на 

добросъседството 

— NIF 

Механизъм за 

инвестиции в Централна 

Азия — IFCA и 

механизъм за инвестиции 

в Азия — AIF 

Инструмент за 

инвестиции в 

Латинска 

Америка — LAIF 

Подкрепа за 

Инструмента за 

FEMIP 

 

GEEREF 

 

Тематично съчетаване 

(ElectriFI, AgriFI, 

изменение на климата) 

б) Описание Инструмент за 

насърчаване на 

инвестиции с 

акцент върху 

енергетиката, 

транспорта, 

околната среда, 

МСП и социално-

икономическото 

развитие 

IFCA: Инструмент за 

насърчаване на инвестиции 

и възлови инфраструктури 

с акцент върху 

енергетиката и околната 

среда 

AIF: Инструмент за 

насърчаване на инвестиции 

и ключови инфраструктури 

с акцент върху 

изменението на климата, 

„зелените“ инвестиции, 

МСП 

Инструмент, който 

има за цел 

насърчаването на 

инвестициите и 

инфраструктури в 

сектори като 

транспорта, 

енергетиката, 

околната среда и 

социалния сектор в 

Латинска Америка 

Инструмент за 

осигуряване на 

капитал за частния 

сектор при условия, 

които не са налични 

на местно равнище 

Механизъм за 

финансиране, 

чиято цел е да се 

насърчават 

проекти за 

енергийна 

ефективност и 

възобновяема 

енергия чрез 

регионални 

фондове за дялово 

участие 

ElectriFI има за цел да 

преодолее пропуските в 

структурирането и 

финансирането на 

инвестициите, като 

подобри достъпа до 

чисти, надеждни и 

достъпни 

електроенергийни и 

енергийни услуги по 

целия свят. Основната 

цел на AgriFI е 

развиването на 

приобщаващи и 

устойчиви вериги за 

създаване на стойност, 

основани на селското 

стопанство. Действията 

в областта на 

изменението на климата 

са насочени към 

разработването на 

местни стратегии за 

климата в планове за 

действие, бюджети и 

инвестиционни проекти.  
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 Механизъм за 

инвестиции по 

линия на 

добросъседството 

— NIF 

Механизъм за 

инвестиции в Централна 

Азия — IFCA и 

механизъм за инвестиции 

в Азия — AIF 

Инструмент за 

инвестиции в 

Латинска 

Америка — LAIF 

Подкрепа за 

Инструмента за 

FEMIP 

 

GEEREF 

 

Тематично съчетаване 

(ElectriFI, AgriFI, 

изменение на климата) 

в) Участващи 

финансови 

институции 

(водещи финансови 

институции за 

инструменти по 

ИСР) 

ЕИБ, ЕБВР, CEB, 

NIB, NEFCO, AFD, 

KfW, AECID, 

SIMEST 

ЕИБ, ЕБВР, KfW, AFD EИБ, AFD, AECID, 

KfW 

ЕИБ ЕИФ (попечител) 

ЕИБ, 

AFD, FMO, KfW, 

PROPARCO 

г) Общ размер на 

бюджетните 

задължения и 

плащания 

1678,64 млн. евро 

757,17 млн. евро 

349 млн. евро 

(IFCA: 166 млн. евро 

AIF: 183 млн. евро) 

132 млн. евро 

(IFCA: 82 млн. евро 

AIF: 50 млн. евро) 

305 млн. евро 

305 млн. евро 

Елемент във 

връзка с 

изменението на 

климата: 

17,3 млн. евро 

15,8 млн. евро 

224 млн. евро 

224 млн. евро 

81,1 млн. евро 

79,5 млн. евро 

270,3 млн. евро 

34,9 млн. евро 

д) Изпълнение 16,95 млрд. евро 

одобрено 

финансиране за 

123 проекта. 

 

4,1 млрд. евро общо 

финансирани инвестиции, 

от които е одобрено 

финансиране в размер на 

2672 млн. евро (285 млн. 

евро вноска от ЕС — IFCA 

143 млн. евро, AIF 142 млн. 

евро - + 2387 млн. евро — 

IFCA 605 млн. евро, AIF 

1782 млн. евро) чрез 

европейските финансови 

институции за 46 проекта 

(IFCA: 22, AIF: 24).  

7,5 млрд. евро общо 

финансирани 

инвестиции, от 

които е одобрено 

финансиране в 

размер на 3946 млн. 

евро (274 млн. евро 

вноска от ЕС +  

3672 млн. евро) 

чрез европейските 

финансови 

институции за 33 

проекта. 

 

33,1 млн. евро бяха 

отпуснати за 

операции за 

техническа помощ; 

180,3 млн. евро 

финансиране, 

отпуснато за 28 

операции с рисков 

капитал за проекти 

на обща стойност от 

почти 4,4 млрд. евро; 

Съфинансиране от 

ЕИБ с 2,3 млрд. евро. 

222 млн. евро 

очаквано 

финансиране за 

допустими 

проекти; 

постигнато 

финансиране: 

148 млн. евро за 

84 проекта.  

  

все още не е наличен; 

първи договор, сключен 

по линия на ElectriFI на 

европейските финансови 

институции за развитие, 

за инвестиране на 

2,5 млн. щатски долара в 

конвертируеми 

облигации в проект в 

Хаити. 
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 Механизъм за 

инвестиции по 

линия на 

добросъседството 

— NIF 

Механизъм за 

инвестиции в Централна 

Азия — IFCA и 

механизъм за инвестиции 

в Азия — AIF 

Инструмент за 

инвестиции в 

Латинска 

Америка — LAIF 

Подкрепа за 

Инструмента за 

FEMIP 

 

GEEREF 

 

Тематично съчетаване 

(ElectriFI, AgriFI, 

изменение на климата) 

е) Оценка на 

използването на 

сумите, които са 

постъпили обратно 

във финансовия 

инструмент 

НП НП НП НП НП НП 

ж) Баланс на 

доверителната 

сметка
24

 

Вж. подробности 

за 10 различни 

доверителни 

сметки в работен 

документ 2 на 

службите на 

Комисията, раздел 

6.1 

MIFA „Дългов фонд“ (по 

линия на IFCA и AIF): 

9,23 млн. евро 

НП 45,37 млн. евро  73,58 млн. евро 30,3 млн. евро 

з) Приходи и 

възстановени 

средства 

0 EUR НП НП 13,7 млн. евро НП НП 

и) Стойност на 

капиталовите 

инвестиции 

SANAD: 8,76 млн. 

долара 

EFSE: 4,80 млн. евро  

GGF: 9,94 млн. 

евро 

9,23 млн. евро 

(MIFA, вж. по-горе) 

НП 81,4 млн. евро 

 

72,3 млн. евро НП 

                                                            
24 Включително всички активи: текущи и нетекущи срочни депозити и облигации, капиталови инвестиции и чуждестранни валути, държани по сметките на 

финансовия инструмент 
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 Механизъм за 

инвестиции по 

линия на 

добросъседството 

— NIF 

Механизъм за 

инвестиции в Централна 

Азия — IFCA и 

механизъм за инвестиции 

в Азия — AIF 

Инструмент за 

инвестиции в 

Латинска 

Америка — LAIF 

Подкрепа за 

Инструмента за 

FEMIP 

 

GEEREF 

 

Тематично съчетаване 

(ElectriFI, AgriFI, 

изменение на климата) 

й) 

Обезценки/активир

ани гаранции 

0 EUR НП НП 8,9 млн. евро НП НП 

к) „Ефект на 

лоста“ 

Целеви: 4—5 

Очакван: 6,48 

Постигнат: 9,1 

Целеви: 4—5 

Постигнат: 14,4 

(IFCA: 6,9 — AIF: 22,2) 

Целеви: 4—5 

Постигнат: 27,5 

Постигнат (2007—

2014 г.): 6,0 

Постигнат (2014 г.): 

26,8 

Целеви: 2,7 

Постигнат: 2,7 

(на равнище фонд 

на фондовете — 

равнище на първа 

вноска) 

Целеви ElectriFI: 7,4  

Целеви AgriFI: 7,8 

л) Принос към 

постигането на 

целите на 

политиката 

Подкрепа за 

инвестиции в 

размер на 

29,22 млрд. евро 

(общо разходи за 

проекти); 

122 финансирани 

проекта, 

представляващи 

16,95 млрд. 

постигнато 

финансиране. 

Подкрепа за инвестиции в 

размер на 4,1 млрд. евро 

(IFCA: 970 млн. евро, 

AIF: 3152 млн. евро); 

 

17 обхванати държави 

(IFCA: 5, AIF: 12). 

Подкрепа за 

инвестиции в 

размер на повече 

от 7,5 млрд. евро; 

11 обхванати 

държави. 

Подкрепа за 

инвестиции в 

размер на почти 

4,4 млрд. евро; 

6 обхванати 

държави. 

148 млн. евро ново 

финансиране, 

инвестирани в 11 

регионални фонда 

за дялово участие 

или корпоративни 

фонда; Подкрепа 

за 

инвестиции/проек

ти в размер на 

приблизително 

3 млрд. евро. 

Потенциалната 

инвестиция, свързана с 

предложенията, 

останали досега в 

рамките на ElectriFI на 

европейските финансови 

институции за развитие, 

възлиза на 26,6 млн. 

евро, при инсталирана 

мощност от 38,3 MW. 
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