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• Операциите на Групата на ЕИБ (ЕИБ и ЕИФ) 
през 2019 г. са подкрепили инвестиции за 
359 млн. евро

• Подкрепата на Групата на ЕИБ в България 
представлява 0,59 % от БВП (на 13-то място 
сред държавите членки на ЕС)

• Благодарение на участието на 
Европейския фонд за стратегически 
инвестиции - основна част от Плана 
за инвестиции за Европа - се очаква в 
България да бъдат привлечени нови 
инвестиции на стойност 2,7 млрд. евро

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), които заедно образуват Групата на 
ЕИБ, подкрепиха в България инвестиционни проекти за намаляване на различията в регионалното развитие, укрепване на 
икономическата конкурентоспособност и подобряване на жизнения стандарт на хората в България. През 2019 г., отпуснатите 
от ЕИБ заеми в България възлизат на 210 млн. евро. За последните пет години (2015-2019 г.), ЕИБ е отпуснала 1,1 млрд. евро за 
финансиране на проекти в България.

ФИНАНСИРАНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН ЗА 
ЕВРОПА В БЪЛГАРИЯ
Инвестиционният план за Европа (планът „Юнкер”) е една от основните мерки на ЕС за ускоряване на инвестициите 
в Европа и е насочен към създаване на работни места и насърчаване на растежа. Той позволява по-рационално използване и 
комбиниране на новите и съществуващите финансови ресурси. Групата на ЕИБ играе важна роля в този инвестиционен план. 
С гаранции от Европейския фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ), ЕИБ и ЕИФ могат да участват в проекти, свързани с 
по-висок риск и да насърчават участието на частни инвеститори във финансирането на стратегически проекти.

От създаването на ЕФСИ  до края на 2019 г., в България бяха одобрени проекти на стойност 546 млн. евро, които ползват 
гаранции от ЕФСИ, от което се очаква да бъдат привлечени инвестиции в размер на 2,7 млрд. евро. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_de
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Подписани проекти с подкрепата на ЕФСИ в България през 2019 г. 
През 2019 г. ЕИБ подписа заем на стойност 65 млн. евро, предназначен за КЦМ АД, български производител на олово и 
цинк, за финансиране на програмата за технологична модернизация и преоборудване на дружеството. Инвестицията ще 
намали вредното въздействие върху околната среда от производството на КЦМ АД, за да бъдат спазвани бъдещи по-строги 
разпоредби и да се осигурят по-добри условия на труд. В същото време,  ще се подобри ефективното усвояване на ресурсите 
чрез по-масово използване на рециклирани материали и произведената продукция ще се увеличи с 25 %. Дружеството 
осигурява работа на над 1 500 души. 

Миналата година банката отпусна заем от 18 млн. евро за Software Group - глобална технологична компания, която помага 
на доставчиците на финансови услуги да цифровизират тяхната дейност и успешно да се справят с процеса на цифрово 
преобразуване. Това е първата транзакция с елементи на рисков дълг в България. 

През 2019 г. банката на ЕС предостави 47 млн. евро за модернизиране и разширяване на производствените мощности на 
Maspex Group - един от водещите производители на храни и напитки в Централна и Югоизточна Европа. Инвестицията е 
насочена към по-слабо развитите региони в България, Полша и Румъния. Финансирането за производствените мощности 
на компанията в България, възлиза на 3 млн. евро и има за цел модернизиране на производството на храни и напитки и на 
складови бази във Велинград. 

ПОДКРЕПА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ЕИБ предостави заем от 110 млн. евро за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Гърция. Освен това, 
съоръжението установява връзка и с Трансадриатическия газопровод, който преминава в посока Изток-Запад през Северна 
Гърция, като допринася за диверсификацията на енергийните доставки в България и Югоизточна Европа. Това е част от по-
мащабен план за по-добра свързаност на енергийните пазари в съседни страни – в т.ч. Румъния и Унгария – с крайна цел 
повишаване сигурността на доставките от природен газ в региона и на ефективността на мрежите.

ЗАЕМИ ЗА МСП И ДРУЖЕСТВА СЪС СРЕДНА
КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
През 2019 г. ЕИБ подписа споразумение за кредитно посредничество с Raiffeisen Leasing България, чиято стойност възлиза 
на 20 млн. евро. Финансовата институция ще отпуска кредити от средствата на ЕИБ, предназначени за МСП и предприятия 
със средна капитализация за проекти в областта на селското стопанство, енергетиката, търговията и услугите, в това число 
и туризма. През 2019 г. около 400 МСП и предприятия със средна капитализация са ползвали заеми от ЕИБ, а в България са 
подкрепени 11 000 работни места.
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През изминалата година ЕИФ в България осигури 134 млн. евро за шест нови операции, които бяха насочени към набиране на 
567 млн. евро за МСП. В същото време, ЕИФ учреди първия нов фонд за капиталови инвестиции в страната по инициативата 
InvestBG Equity с общ размер на средствата от 75 млн. евро за подкрепа на бързо развиващи се местни предприятия. Близо 3 
400 предприятия се възползваха от дейността на ЕИФ в България, която подкрепи около 68 000 работни места.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА ЕИБ В БЪЛГАРИЯ
ЕИБ осигурява консултантска помощ в България, най-вече чрез Програмата за съвместна подкрепа на проекти в европейските 
региони („Джаспърс”), Споразумението за консултантски услуги по проекти  (PASSA), Европейския консултантски център по 
инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), Консултантски услуги за финансови инструменти (FIA) и Европейския експертен център за 
ПЧП (EPEC). 

България е един от най-големите бенефициери на консултантски услуги от ЕИБ. Консултантската 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. 

Програма за съвместна подкрепа на проекти в европейските региони („Джаспърс») 
„Джаспърс” е инициатива за техническа помощ, управлявана от ЕИБ и съфинансирана от Европейската комисия. „Джаспърс” 
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, както и независима оценка на качеството на проекти преди тяхното представяне пред ЕС. 

През 2019 г. „Джаспърс” изпълни 10 консултантски задачи в България (седем проекта за водоснабдяване и три транспортни 
задачи), и подготви два доклада за последваща оценка за Европейската комисия. През изминалата година Европейската 
комисия одобри един голям проект, подпомаган от „Джаспърс” - проекта за изграждане на междусистемна газова връзка 
между Гърция и България (съфинансиран от ЕИБ) с обща стойност на инвестициите от 240,2 млн. евро и  33,15 млн. евро 
безвъзмездна помощ.

Досега подкрепата включва широк кръг от експертни области във всички бизнес направления и сектори на „Джаспърс”. Към 
днешна дата, „Джаспърс” е изпълнила 129 консултантски задачи за българските власти, като е подкрепила 98 проекта със 
стойност на направените инвестиции от над 9 млрд. евро

Консултантска подкрепа по проекти (PAS)
Целта на Програмата за консултантска подкрепа по проекти е да предоставя консултантска помощ за организатори на 
проекти с цел подобряване на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС. Тя съчетава познанията на служителите от 
ЕИБ и консултанти от трети страни, за да се подпомогне изпълнението на проекти и изграждането на капацитет. Експертите 
от ЕИБ работят ръка за ръка с организаторите на стратегически и сложни проекти, като предоставят специализирани 
консултантски продукти, с които пазарът не разполага.

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 
ЕКЦИВ е партньорство между ЕИБ и Европейската комисия, което  е част от Плана за инвестиции за Европа и предлага единен 
портал  за достъп до комплексен пакет от консултантска и техническа помощ. Консултантският център е особено важен в 
държавите, участващи в процеса на сближаване, за които подкрепата за изграждане на капацитет за откриване, 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  този труден 
преход във финансовата култура.

До декември 2019 г. Центърът обработи 94 заявки за консултантска помощ от България - от информационни запитвания до 
искания за техническа помощ, финансиране или съчетание от двете. От тях, 82 искания бяха за конкретни проекти, 51 - от 
частния сектор и 17 бяха одобрени за получаване на цялостна консултантска помощ. Подкрепа от Центъра бе предоставена 
и за операции на Фонда на фондовете, околна среда, ефективно усвояване на ресурсите, МСП и други области.
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ЦЯЛОСТНО ФИНАНСИРАНЕ НА ГРУПАТА НА ЕИБ ПРЕЗ 2019 Г.

Финансиране от ЕИБ  

63,12 млрд. евро
Финансиране от ЕИФ 

10,2 млрд. евро
Общо финансиране от  

Групата на ЕИБ* 

72,09 млрд. евро

Околна среда 

16,52 млрд. евро

МСП и предприятия със средна 
капитализация  

25,52 млрд. евро 

Иновации   

14,44 млрд. евро

Инфраструктура 

15,61 млрд. евро

Климат 

31 % от цялото 

финансиране

План за инвестиции за Европа 
Проектите на ЕФСИ, одобрени от Групата на 

ЕИБ, възлязоха на

84,2 млрд. евро

План за инвестиции за Европа

Инвестиции, свързани с ЕФСИ 

458 млрд. евро
92 % от заложените 

500млрд. евро
 * Данните за общото финансиране на Групата на ЕИБ изключват малко припокриване поради съвместните ангажименти на ЕИБ и ЕИФ. 

Снимки: КЦМ АД
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