БЪЛГАРИЯ
Дейност на Групата на ЕИБ
в България през 2020 г.
• Операциите на Групата на ЕИБ (ЕИБ и ЕИФ) през
2020 г. са подкрепили инвестиции в размер на
443 млн. евро в България

ОТПУСНАТИ ОТ ЕИБ ЗАЕМИ ЗА
БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 20162020 Г.

123

млн. евро

• Подкрепата от страна на Групата на ЕИБ в
България представлява 0,75% от БВП (на 9-то
място сред държавите-членки на ЕС)

• Благодарение на Европейския фонд за

ИНФРАСТРУКТУРА

583

млн. евро
МСП

1,1 млрд.

(в млн. евро)

стратегически инвестиции (ЕФСИ) - основна част
от Плана за инвестиции за Европа - се очаква в
България да бъдат привлечени нови инвестиции
на стойност 4,7 млрд. евро

226

млн. евро
ИНОВАЦИИ

213

млн. евро

ОКОЛНА СРЕДА

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), които заедно образуват Групата
на ЕИБ, подкрепиха инвестиционни проекти за намаляване на несъответствията в регионалното развитие, укрепване на
икономическата конкурентоспособност и подобряване на жизнения стандарт на хората в България.

През 2020 г. отпуснатите
от ЕИБ заеми на
България възлизат на

115 млн. евро.

ЕИФ осигури

328 млн. евро
в нови операции за
финансиране на МСП
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ЕПИДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС: ОТГОВОРЪТ НА
ГРУПАТА НА ЕИБ
Съветът на директорите на банката одобри структурата и бизнес подхода на Европейския гаранционен фонд (ЕГФ) за
справяне с икономическите последици от пандемията от коронавируса. Фондът бе подкрепен от Европейския съюз като
част от цялостния пакет на ЕС за борба с КОВИД-19. Той ще позволи на Групата на ЕИБ да засили своята подкрепа предимно
за малки и средни европейски компании, като осигури до 200 млрд. евро допълнително финансиране.

ФИНАНСИРАНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПЛАН ЗА ЕВРОПА
Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основния стълб на Инвестиционния план за Европа - съвместна
инициатива на Европейската комисия и Групата на ЕИБ, който започна работа през 2015 г. и приключи през 2020 г. Целта
на Инвестиционния план бе да съживи европейската икономика чрез привличане на най-малко 500 млрд. евро като
допълнителни инвестиции за период от пет години. ЕФСИ позволи на Групата на ЕИБ да финансира повече проекти и да
поема по-големи рискове. Към края на 2020 г. се очаква проектите и споразуменията, одобрени в рамките на инициативата,
да привлекат 547 млрд. евро и да подкрепят над 1,4 млн. малки и средни предприятия в целия Европейски съюз. ЕФСИ бе
последвана от InvestEU, новата водеща програма, която ще стимулира инвестициите, иновациите и създаването на работни
места в Европа до края на 2027 г.

От създаването на ЕФСИ до края на 2020 г. проектите,
ползващи гаранции от ЕФСИ,

възлизат на 773млн. евро.

Очаква се тези гаранции да привлекат инвестиции в размер на почти 4,7 млрд. евро.
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ПОДКРЕПА НА ЕФСИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 Г.
През 2020 г. ЕИБ и "Бони Холдинг" АД, дружество в агробизнеса с бързи темпове на растеж, подписаха заем за 30 млн. евро
за модернизация на съществуващите съоръжения и за изграждане на нови производствени мощности в Левски, Ловеч,
Пордим, Брестак и Търговище. Проектът цели съществено подобряване на енергийното потребление в компанията, както
и въвеждане на най-добрите стандарти на ЕС и в България в областта на хуманното отношение към животните и опазване
на околната среда по цялата инвестиционна верига на компанията за формиране на стойност в месодобива. Подкрепата от
страна на ЕИБ ще създаде нова заетост и ще спомогне за запазване на съществуващите работни места в селските райони на
България, а това допринася за постигане на целите за регионално сближаване като бъдат подпомогнати по-слабо развити
райони в Европейския съюз.
Наред с това, проектът подпомага нетните заместители на вноса чрез местно месопроизводство със значително по-малък
отпечатък от парникови газове. Той отговаря напълно на политическите цели на ЕС за по-ефективно производство на
хранителни продукти с по-малък екологичен отпечатък върху обработваемата земеделска земя, а това са ключови елементи
на стратегията „От фермата до трапезата“, публикувана наскоро като част от Европейския Зелен пакт.
ЕИБ подписа и допълнителен заем за борба с КОВИД-19 в размер на 25 млн. евро с "Биовет" АД, основното дъщерно
дружество на Huvepharma Group, главен производител на ветеринарно-санитарни продукти, ензими и фуражни добавки.
Допълнителният заем ще позволи приключването на втората част от финансираната от ЕИБ инвестиция - завода за ваксини,
който се намира в Разград, България. Заемът представлява допълнение към първия заем от 100 млн. евро за насърчаване
на разкриването на работни места в по-слабо развитите региони на България и допринася за здравето на гражданите от ЕС,
като се има предвид тясната взаимовръзка между здравето на животните и човешкото здраве, най-вече чрез разработването
и производството на ваксини за животни като алтернатива на антибиотиците.
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ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ В
БЪЛГАРИЯ
ЕИБ и Фонд ФЛАГ подписаха договор за заем на стойност 25 млн. евро за насърчаване на обновлението и възстановяването
на градовете в България. ФЛАГ ще подкрепя инвестиции в модернизиране на градски зелени площи и открити публични
пространства, подобряване на устойчивия градски транспорт и обновяване и реконструкция на обществени сгради
(училища, здравни центрове, административни сгради). Освен това, Фондът ще насочи усилията към модернизиране на
основна дребномащабна общинска инфраструктура (пътна мрежа, питейна вода и канализация) и мерки за приспособяване
към изменението на климата.
Този договор е част от по-широко сътрудничество, което увеличава възможностите за финансиране за градско развитие
по линия на средствата за сближаване. През януари 2020 г. ЕИБ, Фондът на фондовете (“Фонд мениджър на финансови
инструменти в България”) и Фонд ФЛАГ създадоха Българска платформа за консултации и инвестиции в градовете.
Платформата, която се финансира от Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, има за цел да
подпомогне българските общини като координира усилията на партньорите, които предоставят финансиране и консултации,
както на европейско, така и на национално ниво, и да съдейства за съчетаване на европейското финансиране за сближаване
с кредитирането и консултациите от страна на ЕИБ чрез специализирани финансови инструменти и посредници.
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ЗАЕМИ ЗА МСП И ДРУЖЕСТВА СЪС СРЕДНА
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
ЕИБ подписа две финансови споразумения с банка “ ПроКредит ” България на обща стойност от 35 млн. евро за съфинансиране
на малки и средни по размер инвестиции в страната. 40% от заемите с кредитно посредничество са предназначени за проекти
за възобновяема енергия, енергийна ефективност, нисковъглероден транспорт и управление на отпадъците. Благодарение
на заема от ЕИБ, български компании с персонал по-малък от 3 000 служители ще могат да се възползват от подобрен достъп
до дългосрочно финансиране при благоприятни условия.
През 2020 г. ЕИФ привлече 328 млн. евро в нови операции за финансиране на МСП. Така ще бъде осигурено финансиране
за МСП от почти 1,8 млрд. евро, което представлява десетгодишен рекорд. От тази сума 1,2 млрд. евро се предоставят на
МСП, най-вече в отговор на кризата, предизвикана от коронавируса. Подпомагането е под формата на спасителен пакет за
ликвидността с цел справяне със сътресенията и сривовете с ликвидността във веригите за доставки, дължащи се на кризата.
В отговор на кризата от КОВИД-19, Механизмът за документно финансиране на ЕИФ ще мобилизира 800 млн. евро
за МСП в България. Механизмът подкрепя целта на българското Министерство на икономиката за насърчаване на
интернационализацията и диверсификацията на местната икономика и за справяне с предизвикателствата, пред които
са изправени малките предприятия в условията на кризата от коронавируса. Така се осигурява подобрен достъп до
финансиране чрез капиталови облекчения и защита от загуби чрез портфейлна гаранция на финансовите посредници за
портфейли от ново дългово финансиране.
В допълнение, микро, малки и средни предприятия в България ще имат възможността да финансират своя растеж и свои
бизнес планове за развитие, цифрово преобразуване и мерки за възстановяване от кризата, породена КОВИД-19, чрез
заеми с по-гъвкави условия, тъй като ЕИФ и Обединена българска банка (ОББ) се споразумяха да удвоят съществуващото
гаранционно споразумение за нови заеми на ОББ на стойност 400 млн. евро. Гаранциите по заемите се осигуряват от
Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия (COSME), създадена от Европейската комисия за
подобряване на достъпа до финансиране за МСП.
Също така, през 2020 г. ЕИФ осъществи нови капиталови сделки, включващи 12,5 млн. евро във фонда Sofia Angels Ventures първият по рода си фонд на Балканите и Югоизточна Европа в подкрепа на нововъзникналата общност от т.нар. “бизнес ангели”
и тяхната роля като инвеститори във високотехнологични новосъздадени компании. Направена бе решаваща инвестиция от
20 млн. евро във фонд LAUNCHub II, първият голям регионален фонд за рисков капитал със седалище в София. Инвестицията
на ЕИФ бележи ново забележително постижение по отношение на съзряването на местната предприемаческа екосистема.
Също така, през 2020 г. ЕИФ и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха гаранционно споразумение, което позволява на банката
да увеличи своя капацитет за отпускане на заеми на малки и средни предприятия и малки публични дружества в секторите
на културата и творчеството с 10 млн. евро. Това е първата операция на ЕИФ за подпомагане на творческите браншове в
България. Гаранционното споразумение се подпомага от Гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството на
Европейската комисия, който се управлява от ЕИФ. Освен това, се ползва и с подкрепата на ЕФСИ.
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КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА ЕИБ В БЪЛГАРИЯ
България е един от най-големите бенефициенти на консултантски услуги от ЕИБ. Консултантската помощ, предоставяна
от ЕИБ, е разнообразна - от подкрепа за инвестиционни проекти в сектора на транспорта, водите и околната среда
до консултиране на МСП и разработване на финансови инструменти и инвестиционни платформи, които съчетават
Структурните фондове на ЕС с други източници на средства.

Програма за съвместна подкрепа на проекти в европейските региони
("JASPERS")
“JASPERS” е инициатива за техническа помощ, управлявана от ЕИБ и съфинансирана от Европейската комисия. “JASPERS” има за
цел подобряване на качеството на инвестициите, подкрепяни от Структурните и инвестиционни фондове на ЕС и Механизма
за свързване на Европа (CEF) в България чрез предоставяне на независими консултации и подкрепа за изграждане на
капацитет на публичните органи и организаторите на проекти, както и независим преглед на качеството на проектите преди
тяхното представяне пред ЕС.
През 2020 г. “JASPERS” изпълни три консултантски задачи в България в подкрепа на сектора на водите и представи един
доклад за последваща оценка на Европейската комисия. През годината “JASPERS” увеличи подкрепата си за българските
власти за планиране и подготовка на серия от проекти, които ще бъдат финансирани в периода 2021 - 27 г. Това се допълва от
подкрепа за по-нататъшното укрепване на капацитета на публичната власт и организаторите на проекти с оглед на бъдещите
изисквания и повишената отговорност.
От 2006 г. по линия на "JASPERS" са изпълнени 133 консултантски задания в публичния сектор в България, като е оказана
подкрепа на 101 проекта с обща инвестиционна стойност над 9 млрд. евро.

Споразумение за консултантска подкрепа за проекти (PASSA)
Целта на Програмата за консултантска подкрепа за проекти е да предоставя консултантска помощ на организаторите на
проекти с цел ускоряване на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС. Тя комбинира познанията на служителите от
ЕИБ и независими консултанти за подпомагане на изпълнението на проекти и изграждането на капацитет. Експертите от
ЕИБ работят ръка за ръка с организаторите на стратегически и комплексни проекти, като предоставят специализирани, а не
готови консултантски продукти.
Екип на PASSA на ЕИБ подпомага Столична община при изграждането на комбинирана топлоелектрическа централа. С този
стратегически проект ще завърши разработването на интегрираната система за управление на отпадъците в града, като
София постепенно ще се превърне в зелен и иновативен град.
Освен това, ЕИБ оказва помощ на България и при подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа на страната.
Почти 1,5 млн. души ще се възползват от подобрени услуги за пречистване на отпадъчни води, а 220 000 жители на България
ще получат по-качествено водоснабдяване. Екипът на PASSA на ЕИБ помага на българския Управляващ орган с технически
консултации за проекти на стойност почти 1 млрд. евро, предназначени за сектора на водите в цялата страна.

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ)
ЕКЦИВ представлява партньорство между ЕИБ и Европейската комисия, което е част от част от Плана за инвестиции за
Европа и осигурява единна точка на достъп до комплексен пакет от консултантска и техническа помощ. Консултантският
център е особено важен за държавите, участващи в процеса на сближаване, където се усеща най-голяма необходимост
от подкрепа за изграждане на капацитет при определянето, подготовката и изпълнението на проекти. С постепенното
преминаване от безвъзмездна помощ към финансови инструменти и инвестиционни платформи, Консултантският център
помага на България да извърши тази сложна промяна.
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Тази година Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси даде съгласие за оказване на помощ на Бургас
при подготовката на проект за изграждане на първата детска болница в България. Центърът ще помогне за изготвяне на
предпроектното проучване и идейните проекти за болницата. Новата болница ще използва технологии с нулеви емисии и ще
бъде свързана с Бургаската университетска болница.
Експертите от Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси оказват помощ и на Старозагорския район
за оценка на пазарния потенциал и проучване на възможността за изграждане на лаборатория за поддръжка на виртуална
реалност, в която ще се извършва научно-изследователска и развойна дейност като се насърчава сътрудничеството между
инвеститори, университети и иновативни отрасли. Консултантският център помогна за разработването на финансов модел
за генериране на устойчиви приходи и привличане на допълнителни източници на финансиране, като гарантира, че проектът
е жизнеспособен, финансово устойчив и осигурява икономически, социални и образователни ползи.
От своето създаване през 2015 до края на 2020 г. Центърът е обработил 117 заявки от България - от запитвания за
информация до заявки за техническа помощ, финансиране или и двете. От тях, 106 заявки бяха за конкретни проекти, 63 - от
частния сектор, като 22 бяха одобрени за цялостна консултантска помощ. Консултантският център предостави подкрепа
и за операции на Фонда на фондовете, както и в областта на околната среда, ефективното усвояване на ресурсите, по-чист
транспорт, иновации, МСП и други.
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БЪЛГАРИЯ
ЦЯЛОСТНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ГРУПАТА НА ЕИБ ПРЕЗ 2020 Г.
МСП и
предприятия
със средна
капитализация

Околна среда

16,82

млрд. евро

Иновации

Инфраструктура

30,56

млрд. евро

млрд. евро

Финансиране
от ЕИФ

Общо
финансиране от
Групата на ЕИБ*

Финансиране
от ЕИБ

14,43

14,99

млрд. евро

Зелено
финансиране

40%

12,87

от цялото
финансиране

млрд. евро

План за инвестиции за Европа
Проектите, одобрени от Групата на
ЕИБ възлизат на стойност

102,8 млрд. евро

76,8

млрд. евро

66,09

млрд. евро

Европейски фонд за
стратегически инвестиции
(ЕСФИ) в България
Одобрени 773 млн. евро, които се очаква да
привлекат инвестиции на стойност
почти 4,7 млрд. евро
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Бруно Хойер
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* Общото финансиране от Групата на ЕИБ изключва известно припокриване поради съвместни ангажименти от страна на ЕИБ и ЕИФ.
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