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JEREMIE и други финансови инструменти 
на Европейския инвестионнен фонд  



Програма 

• Какво е Европейски инвестиционен фонд 

• Инициативата JEREMIE в България 

• Продуктите на Българска банка за развитие 

• Други продукти създадени чрез ЕИФ 

• Други инвестиционни фондове 

 

 



Европейски инвестиционен фонд  

• Мисията на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е да подкрепя 
европейските микро, малки и средни предприятия (МСП), като работи за 
подобравяне достъпа им до финансиране.  

• ЕИФ разработва и финансира фондове за предоставяне на дялов капитал и 
гаранционни инструменти, които са специално насочени към този сегмент на 
пазара – МСП. С тази си роля, ЕИФ подпомага за постигане целите на ЕС в 
подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойна дейност, 
предприемачество, засилване на икономическия растеж и заетостта. 

• Общите нетни вложения на ЕИФ във фондове за дялово участие са в размер 
на над 6 млрд. евро към края на 2011 г. С инвестиции в над 370 фонда, ЕИФ е 
водещ играч на европейския пазар на дялов капитал, особено в сегмена на 
високите технологии и този на предприятие намиращи се в ранен етап от 
своето развитие.  

• Към края на 2011 г портфейла на ЕИФ от предоставени гаранции възлиза на 
над 7,6 милиарда евро инвестирани в приблизително 220 операции, което 
позиционира организацията, като един от големите гаранционни фондове за 
МСП заеми в Европа. 
 



JEREMIE 

• Фондове за дялов капитал 

– Фонд за начално финансиране 

– Фонд за рисков капитал 

– Фонд за Съфинансиране 

– Мецанин Фонд 

• Дългови продукти 

– Фонд за рисков капитал 

• Гаранционни продукти 

– Гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми 

 



Каква е разликата между дългово и 
дялово финансиране  

• Дълговото финансиране е заем: 
– Договорена лихва 

– Договорени срокове 

– Изискване за обезпечение 

– Колкото по-висок е дълга, толкова по-скъп става 

• Дяловото финансиране е продажба на част от 
компанията 
– Инвеститора участва при разпределение на печалбата 

– Инвеститора може да препродава дяла си 

– Инвеститора споделя риска 

– Следваща дялова инвестиция не е по-скъпа 

 



Фонд за начално финансиране 
JEREMIE 

• Фаза на акселерация: 

– Изчистване на концепцията 

– Прототип или бета версия 

– Менторство 

•  Начално финансиране за успешно 
преминалите акселерацията и други 
подходящи бизнеси 

– Осигуряване на капитал за ускорен растеж 

 

 



• Капитал: 9 млн. Евро 
• Цел: около 120 

инвестиции 
• Размер на 

инвестициите: 30,000-
200,000 Евро 

• Фокус: ИКТ 

• Капитал 12 млн. Евро 
• Цел: около 200 

инвестиции 
• Размер на 

инвестициите: 25,000-
200,000 Евро 

Фонд за начално финансиране 
JEREMIE – Финансови посредници 



Фонд за рисков капитал 
JEREMIE 

• Дялови инвестиции в МСП с висок 
потенциал за растеж 
– Фаза на ранно развитие 

– Дейност в сектора на високите технологии 

– Насърчаване на иновациите 

• Размер на фонда 30 млн. Евро 

• Финансов посредник: Neveq Capital Partners 

• Максимална инвестиция: 1.5 млн. 
Евро/година 



Мецанин Фонд 
JEREMIE 

• Комбиниран дългов-дялов инструмент 

– Установени компании търсещи разрастване 

– Стабилно пазарно присъствие и парични 
потоци 

• Начин на работа: 

Инвеститор 

Компания Растеж 

Изплащане на 
заема 

Инвеститорът 
придобива дял 

Кредит  

Дялово обезпечение 

План за 
развитие 

Успешно 
развитие 

Неуспешно развитие 



Финансиране чрез споделяне на риска 

• Предоставяне на нисколихвени заеми за МСП 

• Общ бюджет 300 млн. Евро 

• Намаляване на лихвените нива с поне 50% 

• Срок на погасяване: 10г. 

• Възможност за гратисен период – 1/3 от срока, 
но не повече от 24 месеца 

• Размер на кредитите: от 10 хил. до 4 млн. лв. 



Финансиране чрез споделяне на риска 

• Банки предлагащи кредити по програмата 
за нисколихвено финансиране  



Гаранции покриващи загуби по 
портфейл от заеми 

• Предоставяне на преференциални заеми за 
МСП: 

– Намелени лихвени нива 

– Намалени такси 

– Намалено обезпечение 

• Общ бюджет 392 млн. Евро 

• Размер на кредитите: от 10 хил. до 3 млн. 
лв. 



Финансиране чрез споделяне на риска 

• Банки предлагащи кредити по програмата 
за нисколихвено финансиране  



Кредити от БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА 
РАЗВИТИЕ 

• Програма „ПАРТНЬОРИ“ - по-добри условия от средните 
за пазара: по-дълги срокове, гратисен период, по-
изгодна цена, структуриране на кредита според 
нуждите на клиента. 

Размер на 
кредита: 

250 хил. – 3 млн. 

Гратисен период: 
24 месеца  

Лихва за 
оборотни 

средства – 6-7% 

Лихва за 
инвестиционно 
финансиране – 

7-7,5% 

Обезпечение 
120% 

Самоучастие: 
25% 



Кредити от БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА 
РАЗВИТИЕ 

• Кредит „За Развитие“ -  инвестиционно финансиране, 
кредитна линия и линия за издаване на банкови 
гаранции в рамките на един продукт и един договор с 
банката. 

Размер на 
кредита: 

500 хил. – 5 млн. 

Гратисен период: 
12 месеца  

До 50% за 
банкови 

гаранции или 
оборотни 
средства 

Лихва за 
инвестиционно 
финансиране – 

6,5-8% 

Обезпечение 
120% 

Самоучастие: 
25% 



Кредити от БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА 
РАЗВИТИЕ 

• Инвестиционни кредити 

– 7-9% годишна лихва 

• Кредити за оборотни средства 

– 6-8% годишна лихва 

• Кредити за рефинансиране на задължения 
към други кредитори  

• Кредитни линии за издаване на банкови 
гаранции и акредитиви 



Микрофинансиращата институция 
ДЖОБС ЕАД (на ББР) 

• Кредит за оборотни средства 

• Кредит за инвестиции (придобиване на ДА) 



Микрофонд АД 

• Бизнес кредит микрофикс 

• Кредит оборот 

• Кредит за земеделски производители 

• Кредит за стартиращ бизнес 



Други инвестиционни фондове 

• Global Finance 
 

• New Europe Venture Equity 
 

• Bedminster Capital 
 

• SigmaBleyzer 
 

• CSIF 
 

• Advance Equity  
 

• Balkan Accession Fund 
 

• GED 
 

• Genesis 
 

• East Fund Management 

 
• 7L Capital Partners 

 
• Capital Connect 

 
• Euroventures 

 
• Mezzmanagement 

 
• Mid Europa 

 
• Enterprise investors 

 
• ARX Equity Partners 

 
• 3TS Capital Partners 

 
• Argus Capital 

 

• Innova Capital 
 

• MCI Management SA 
 

• Riverside 
 

• ORESA Ventures 
 

• Bancroft 
 

• Advent International 


