Европейска инвестиционна банка

ЕИБ в България през 2018 г.
През 2018 г. финансирането, осигурено от Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) за България, достигна 103 млн. евро. За изминалите пет години (2014-2018
г.) банката е осигурила средства в размер на 1,5 млрд. евро за инвестиционни
проекти, важни за икономическото развитие на България. Дейността на ЕИБ в
България обхваща всички определящи стопански сектори - от инфраструктура в
транспорта, съобщенията, енергетиката и околната среда до производство и
услуги, в т.ч. подкрепа за малки и средни предприятия с помощта на местни
финансови институции и изграждане на основана на знанията икономика.

Финансиране по Инвестиционния план за Европа в България
Инвестиционният план за Европа (планът “Юнкер”) е една от основните дейности на ЕС за

насърчаване на инвестициите в Европа, като по този начин се създават работни места и се насърчава
растежа. За тази цел новите и съществуващите финансови ресурси ще се използват по-

рационално. Групата на ЕИБ изпълнява важна роля в този инвестиционен план. С гаранциите
от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ЕИБ и Европейският
инвестиционен фонд (ЕИФ) могат да поемат по-висок рисков дял в проектите, като насърчават
участието на частни инвеститори.

От създаването на ЕФСИ до края на 2018 г. одобрените проекти, ползващи гаранции от ЕФСИ
в България, възлизат на 420 млн. евро, което се очаква да привлече инвестиции в размер на
1,8 млрд. евро.
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Подкрепа за предприятия с цел насърчаване на стратегическата
инфраструктура
През 2018 г. ЕИБ предостави заем от 14 млн. евро на „Агрия Груп Холдинг” АД за финансиране
на изграждането на ново пристанищно съоръжение в близост до пристанище Варна за
съхранение, обработка и износ на зърно, растителни масла и слънчогледово брашно в района
на Белослав. Новото съоръжение ще се използва най-вече за съхранение и износ на
продукцията на организатора на проекта, но заедно с това ще обслужва подобни операции и
на други производители и износители в региона.
Проектът допринася за развитието на широкопрофилен възел на Трансевропейската
транспортна мрежа (TEN-T), като подобрява капацитета и ефективността на свързаната
верига за доставки, подкрепя устойчивия транспорт чрез насърчаване на морския транспорт
като алтернатива на други видове транспорт с интензивни въглеродни емисии и подпомага
устойчив икономически растеж и развитие на по-слабо развит регион.

Подкрепа за общинската инфраструктура
През изминалата година банката на ЕС предостави заем от 22 млн. евро на Столична община,
предназначен за изграждането на линия 3 - втория етап на софийското метро. Този проект
включва двупосочна метро линия с дължина 3,8 км, четири метростанции и железопътна
спирка за връзка с националната железопътна мрежа на последната метростанция. Новата
линия на метрото ще увеличи капацитета на пътниците в обществения транспорт, ще насърчи
прехода към по-екологично съобразен транспорт и ще намали задръстванията по
съществуващата транспортна мрежа. Очаква се проектът да подобри достъпа в градската
среда и качеството на живот.

Софийското метро

ЕИБ отпусна на Столична община 67 млн. евро за подпомагане на изграждането и
въвеждането в експлоатация на нова комбинирана топло- и електроцентрала за
топлофикационната мрежа на София, управлявана от “Топлофикация”. Новата инсталация за
комбинирано производство на енергия е предназначена за дневна преработка на над 100 т
гориво, получавано от отпадъци от завода за механично- биологична преработка в София.
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Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води

Консултантски услуги на ЕИБ в България
България е един от най-големите бенефициенти на консултантски услуги от ЕИБ.
Консултативната помощ, предоставяна от ЕИБ, е разнообразна - от подкрепа за
инвестиционни проекти в сектора на транспорта, водите, околната среда до консултиране на
МСП и разработване на финансови инструменти и инвестиционни платформи, съчетаващи
Структурните фондове на ЕС с други източници на средства. Консултантските услуги в
България се предоставят главно чрез JASPERS (Програма за съвместна подкрепа на проекти
в европейските региони), Звеното за консултантски услуги по проекти (PASU), Европейския
консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), Европейския експертен център за
ПЧП (EPEC), Консултантски услуги за финансови инструменти (FIA) и Консултантски услуги
InnovFin (IFA).
От 2006 г. JASPERS е подкрепил изпълнението на много български инвестиционни проекти,
чиято обща стойност възлиза на над 5,5 млрд. евро за 30 големи проекта, с привлечени
безвъзмездни средства от ЕО от около 3,9 млрд. евро Като допълнение към вече
завършените проекти, в момента JASPERS изпълнява 28 активни задачи в България. Всички
негови действия са за подкрепа на проекти, които са от решаващо значение за страната,
особено в сектора на транспорта и околната среда. През 2018 г. JASPERS предостави помощ
на железопътната компания за средносрочна оценка на проекти по Механизма за свързване
на Европа (CEF). Също така, JASPERS продължава да подпомага резерв от проекти за
регионално водоснабдяване и канализация за всички консолидирани регионални
водоснабдителни компании в България (повече от половината от територията на страната),
въз основа на регионалните общи устройствени планове (чието развитие също бе подкрепено
от JASPERS). Ще бъдат подготвени петнадесет регионални проекта като необходимите
инвестиции за тях възлизат на 1 млрд. евро.

Март 2019 г.

страница 3/6

Европейска инвестиционна банка

През 2018 г. с подкрепата на JASPERS от ЕК бяха одобрени 4 значителни инвестиционни
проекта за обща инвестиция от 1,23 млрд. евро и безвъзмездна помощ от 882 млн. евро. Тези
проекти подкрепят важни инвестиции в железниците, градския транспорт и инфраструктурата
за спешна медицинска помощ в България. През 2018 г. JASPERS действаше активно при
завършване на консултантската помощ по проекта за подготовката на газопровода за
природен газ между Гърция и България, с обща стойност около 240 млн. евро.
Звеното за консултантски услуги по проекти (PASU) осигурява гъвкава и целенасочена
консултантска подкрепа по проекти, предоставяна от ЕИБ на държавите-членки. То се
финансира от ЕСИФ с цел подобряване на степента и качеството на усвояване на средствата
от ЕСИФ чрез по-добро управление, привличане и използване на инвестициите. В България
звеното се занимава предимно с помощ, предоставяна за изпълнението на проекти,
подготовката на стратегически документи и изграждането на институционален капацитет.
ЕКЦИВ е партньорство между ЕИБ и ЕК, което предлага единна точка на достъп до
комплексен пакет от консултантска и техническа помощ . Консултантският център е особено
важен в държавите, участващи в процеса на сближаване, където се признава, че подкрепата
за изграждане на капацитет за определяне, подготовка и изпълнение на проекти е от
първостепенна необходимост. С постепенното преминаване от безвъзмездни помощи към
финансови инструменти и инвестиционни платформи, Консултантският център помага на
България да направи тази предизвикателна промяна във финансовата култура. ЕИБ утвърди
своето местно присъствие със създаването на специализиран офис на ЕКЦИВ, който бе
открит през септември 2017 г. в София.
До януари 2019 г. Центърът обработи 79 заявки за консултантска помощ от България - от
информационни запитвания до искания за техническа помощ, финансиране или комбинация
от двете. От тях 65 искания бяха за конкретни проекти, 35 - от частния сектор и 10 бяха
потвърдени за цялостна консултантска помощ.
Във връзка с отдел “Консултации за финансови инструменти” (FIA), през август 2017 г.
беше подписано специално споразумение за консултантски услуги по ЕКЦИВ за
структуриране и развитие на Платформа за инвестиции в градоустройството в България. По
тази рамка FIA предоставя подкрепа на Българския Фонд на фондовете (ФнФ) за
разработване на негови финансови инструменти (ФИ) за градско развитие, базирани на
ЕСИФ. Тази подкрепа беше предоставена във връзка с изпитването за нестабилни пазари в
банковия сектор и избора на мениджъри на финансови инструменти. През септември 2018 г.
бяха подписани споразумения между ФнФ и избраните мениджъри на ФИ, което позволи на
трите фонда за градско развитие да започнат своята работа.
Европейския експертен център за ПЧП (EPEC) е уникална мрежа за експертни познания,
чиято мисия да подкрепя публичния сектор за постигане на стабилни публично-частни
партньорства (ПЧП). България е член на EPEC посредством Министерството на финансите и
участва в дейностите на мрежата на EPEC. EPEC подпомага Службата за подкрепа на
структурните реформи (SRSS), която финансира консултативна програма за ПЧП за Съвета
на министрите и Министерството на финансите, провеждана от Световната банка.
Консултантски услуги InnovFin (IFA), съвместна инициатива на ЕИБ и ЕО в рамките на
“Хоризонт 2020“, има за цел да подобри пригодността за финансиране на проектите и
предоставя стратегически проучвания, които не са за конкретни проекти, а са свързани с
предизвикателствата относно достъпа до финансиране, пред които са изправени
инвестициите в НИРД. Понастоящем IFA предоставя консултации за проекти във връзка с
инвестиции в софтуер и разработване на хардуер на стойност 30 млн. евро, с цел
идентифициране на подходящи възможности за финансиране, включително финансиране на
дълг или рисков капитал.
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Европейски инвестиционен фонд
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е специализираното поделение на ЕИБ, което предоставя
решения за рисково финансиране на финансови посредници в подкрепа на МСП и дружества със
средна капитализация, и насърчава иновацията в Европа. През 2018 г. бяха ангажирани над 10 млрд.
евро в подкрепа на стопанската дейност, благодарение на което ще бъдат привлечени
допълнителни капитали на стойност близо 43,7 млрд. евро.
ЕИФ ангажира общо 3,5 млрд. евро за дялове в 155 сделки с дялово участие във фондове на ранен
етап от развитието и на етап растеж, които се очаква да привлекат 19 млрд. евро. В сферата на
гаранциите, ЕИФ задели 6,5 млрд. евро по 151 операции, което подейства като катализатор и
генерира 23,9 млрд. евро под формата на нови заеми за МСП. Подкрепата на ЕИФ за микропредприятия и социални предприятия възлиза на 95 млн. евро, като общата сума на заемите
надхвърля 864 млн. евро. В резултат на това, през 2018 г. от ЕИФ бе осигурена подкрепа за над 285
000 МСП и дружества със средна капитализация и за запазване на близо 2,75 млн. работни места.
Предвид успешното изпълнение на инициативата JEREMIE, през изминалата година ЕИФ и
Министерството на икономиката постигнаха договореност за внедряване на 2 нови финансови
инструмента в България с постъпления, генерирани от операциите по JEREMIE. Гаранционният
механизъм за документарно финансиране ще използва до 30 млн. евро от върнатите средства за
нова гаранция за търговско финансиране, за да се подпомогне международния профил и
диверсификацията на българската икономика, като общият обем на заемите се очаква да достигне
200 млн. евро. Капиталовата програма InvestBG ще използва върнати средства от JEREMIE и
собствени ресурси на ЕИФ, за да ангажира до 110 млн. евро във фондове за рисков капитал и частни
акционерни фондове, които инвестират в България и пряко да съфинансира български предприятия.
След рекордна година, ЕИФ продължи да подкрепя МСП в България, като отпусна общо 78 млн.
евро през 2018 г. чрез 4 нови гаранционни операции и 1 нов фонд за рисков капитал, насочени към
осигуряване на общо дългово и капиталово финансиране в размер на общо 168 млн. евро.
Като цяло, през 2018 г. чрез дейността на ЕИФ в България над 3 000 малки и средни предприятия
получиха финансиране за близо 408 млн. евро.
За допълнителна информация: www.eif.org/bulgaria.

ЕИБ накратко
ЕИБ е институцията на ЕС за дългосрочно кредитиране, чиито акционери са всички държави членки
на ЕС. Банката предоставя дългосрочно финансиране на обосновани проекти, като подпомага
растежа, заетостта, регионалното сближаване и мерките в областта на климата в Европа и по света.
През 2018 г. нейното общо финансиране възлиза на 55,6 млрд. евро.
За да осигури максимален ефект, ЕИБ съчетава средствата от ЕС със свои заеми и предоставя
технически и финансови консултации.
Чрез работата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), ЕИБ подпомага
икономическото възстановяване на Европа. До края на 2018 г. Групата на ЕИБ осигури 70,4 млрд.
евро по ЕФСИ, като привлече инвестиции в размер на 375,5 млрд. евро, или 75% от набелязаната
цел от 500 млрд. евро.
Благодарение на операциите на ЕФСИ, към края на 2018 г. потенциалните инвестиции от Групата
на ЕИБ в България възлизат на 1,8 млрд. евро. ЕИФ одобри 11 операции на ЕФСИ като общото
участие на ЕИФ възлиза на 120 млн. евро.
Дейността на ЕИБ по света е отражение на външната политика на ЕС. ЕИБ развива най-активна
дейност в страните на пред-присъединителен етап и съседните на ЕС страни на Изток и на Юг.
Наред с това, Европейската инвестиционна банка работи и със страните от Африка, Карибския и
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Тихоокеанския басейн, Азия и Латинска Америка и подпомага развитието на местния частен сектор,
социалната и икономическата инфраструктура и проекти в областта на климата.
Ние сме финансово независими и основната част от кредитния ресурс бива привличан на
международните капиталови пазари чрез облигационни емисии.

Цялостно финансиране на Групата на ЕИБ през 2018 г.
Общо финансиране

64,2 млрд.

евро от Групата на ЕИБ.

До края на 2018 г. Групата на ЕИБ одобри

70,4 млрд. евро за
ЕФСИ предназначени за над 1 000

финансови операции, които се очаква да
привлекат инвестиции за 375 млрд. евро от
създаването на ЕФСИ.

13,5 млрд. евро

23,3 млрд. евро

12,25 млрд. евро за

15,15 млрд. евро за околна
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За връзка с пресата:
Душан Ондрейчка (Dušan Ondrejička)
Ръководител на пресслужбата
Тел.: +352 4379-83334
Имейл: d.ondrejicka@eib.org

Подкрепата от Групата на ЕИБ за
иновации и умения включва
образователна и цифрова инфраструктура
подпомагане на основна инфраструктура в
транспорта, енергетиката и градската
инфраструктура.

Представителство в София
Ул. “Московска” №9, София 1000
Андреас БЕЙКОС
Ръководител на представителството
Тел.: +359 290 77 900
Имейл: sofia@eib.org
Гише „Информация"
Тел.: +352 4379-22000
Факс: +352 4379-62000
Имейл: info@eib.org
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помощ на Групата на ЕИБ за МСП и
предприятия със средна капитализация
– най-големия досега обем.
среда по проекти в подкрепа на
ефективното усвояване на ресурси и
устойчивост.

Прес секратариат
Тел.: +352 4379-21000
Факс: +352 4379-61000
Имейл: press@eib.org
www.eib.org/press
www.eib.org
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