ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОР
ОТПАДЪЦИ
Представяне

Януари 2020 г.

Уважаеми партньори,
Благодарим Ви за интереса към нашите инструменти.
За нас е удоволствие да споделим с вас това резюме на Финансов
инструмент за инвестиции в сектор Отпадъци, подкрепен от
Оперативна програма Околна среда 2014-2020.
Ние вярваме, че вашето мнение е важно за успешното прилагане на
нашите продукти. Следователно, ние оставаме на ваше
разположение, за да обсъдим подробно всички коментари или
предложения, които може да имате по отношение на планирания
начин на действие на нашия продукт.
Очакваме с нетърпение да обсъдим тази възможност с вас.
Поздрави,

Екипът на ФМФИБ
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Въведение
Входна информация за Фонд на фондовете

За този документ

▪ Основна дейност - структуриране и управление на финансови

▪ Настоящият документ представя следната информация:

инструменти.

▪ Фонд на фондовете – общо наименование за всички средства,
предоставени за финансови инструменти от Европейските
структурни и инвестиционни фондове през програмния период
2014-2020 г.

▪ Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България ЕАД
(ФМФИБ) – търговското дружество, което управлява средствата.

▪ Към момента Фонд на фондовете разполага със средства с
приблизителен размер от 631 милиона евро, предоставени по
четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките
ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна
среда“ и ОП „Региони в растеж“.
Нашата роля

‒

Представяне на Фонд на Фондовете

‒

Цел на Финансовия инструмент

‒

Индикативни параметри

‒

Представяне на процеса за избор на посредници

Цел на този документ

▪ Да представя обобщение на планираната структура и подход за
прилагане на Финансов инструмент за инвестиции в сектор
Отпадъци.

▪ Освен това, ФМФИБ публикува индикативна техническа
спецификация за финансовия инструмент като основа за
подробни дискусии (виж www.fmfib.bg)

▪ структуриране на финансовите инструменти в съответствие с
целите на ОПОС;

▪ подбор на посредници;
▪ мониторинг и наблюдение на прилагането на инструмента.
Пазарни тестове

▪ С цел да изпълни прозрачно мандата си, както и да приведе
структурите на финансовите инструменти в съответствие с
подходящите пазарни практики, ФМФИБ провежда консултации
със широк кръг заинтересовани страни.
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Представяне на Фонд на фондовете
Финансови инструменти
Национално
Съфинансиране

ЕСИФ

▪ Финансираните от ЕС финансови инструменти са предназначени да
подпомагат крайните получатели чрез пазарно ориентирани
механизми (например заеми, дялови инвестиции и т.н.) като
мобилизират допълнителни средства и експертни познания от
частния сектор

▪ Дизайнът на инструментите предполага револвиране на ресурса,
т.е. повторно използване на публичните средства за същите цели

▪ Предвид техните предимства пред безвъзмездните средства,
нарастваща част от бюджета на Съюза се насочва към финансови
инструменти
Фонд на фондовете
Частни
инвеститори

Финансови
инструменти

Крайни
получатели

▪ Очаква се инструментите да мобилизират частни ресурси, като
Посредници

общия размер на инвестициите в българската икономика, в
следствие на интервенциите на Фонд на фондовете да достигнат
1,4 млрд. евро.

▪ Изпълнението на финансовите инструменти ще бъде възложено на
посредници, подбрани и мониторирани от Фонд на Фондовете.

▪ Предвижда се и директно финансиране на крайни получатели с
проекти в сектора.
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Финансови инструменти

ОПИК

Фонд за ускоряване и
начално финансиране

108 млн. лв.

Възложени два фонда.
Финална оценка за трети

Обхват на Фонд на фондовете

▪ Във Фонд на фондовете са включени общо 18
финансови инструменти;

ОПИК Фонд Мецанин / Растеж

78 млн. лв.

Избран посредник

▪ Преобладаващата

част

от

продуктите

вече

са

договорени;
ОПИК Фонд за рисков капитал

ОПИК

Фонд за технологичен
трансфер

ОПИК

Гаранции

ОПИК

Микрофинансиране

49 млн. лв.

59 млн. лв.

137 млн. лв.

29 млн. лв.

Възложен

▪ В момента се провеждат процедури за избор на
финансови посредници за:

Процедура за избор

‒

Портфейлни гаранции за иновации с бюджет 30
млн. евро

‒

Портфейлни гаранции за енергийна ефективност с
бюджет 40 млн. евро

‒

Фонд за технологичен трансфер с бюджет 30 млн.
евро.

‒

Портфейлни гаранции за микрофинансиране с
бюджет 10.6 млн. евро

Процедура за избор…….

Пазарен тест

ОПРЧР

Микрофинансиране

53 млн. лв.

Подписани седем договора

ОПРЧР

Гаранции за
микрофинансиране

17 млн. лв.

В процес на избор

ОПРР

Фонд за градско
развитие

353 млн. лв.

Подписани три
договора

ОПРР

JESSICA

58 млн. лв.

Подписани два договора

ОПОС

Отпадъци

52 млн. лв.

Подготовка

ОПОС

Води

233 млн. лв.

Подписан договор
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Цел на Финансовия инструмент за Инвестиции в сектор отпадъци
▪ Средствата от ОПОС за ФИ са насочени към повишаване на

Цел на ФИ за финансиране по ОПОС

ефективността на предприятия, работещи в сектор „Отпадъци“

▪ Финансовият инструмент е предвиден за кредитиране на
операции, чиято цел е принос за опазване на околната среда
В подкрепа за българския бизнес и по-добра околна среда

▪ Финансовият инструмент има за цел да подкрепи предприятия,
които изпитват затруднения при получаването на заем поради:

Подобряване на ценовите
условия на финансирането

Редуциране на
изискванията за
обезпечение

‒

Липса на достатъчно обезпечениe

‒

По-висок кредитен риск

‒

Възпиращи ценови условия на финансирането

‒

Ограничен брой специализирани субекти на пазара

Принос за опазване на
околната среда

▪ Накратко, обхватът на дейността на Финансовите посредници
включва:
Общини и
общински
предприятия

Юридически лица със
стопанска цел,
независимо от
размера им

Организации
с
нестопанска
цел

‒

Създаване и мониторинг на портфейл от допустими кредити

‒

Управление на кредити в неизпълнение

‒

Поддържане на адекватна информация и предоставяне на
необходимите отчети

‒

Осигуряване съответствието с приложимите европейски и
национални разпоредби

‒

Прилагане на правилата за минимална помощ (De minimis)
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Индикативни параметри на кредита

Вид

Размер и Валута

Инвестиционно и оборотно финансиране

По договорка и съобразно регулацията на съответния режим на държавни
помощи

Срок

240 месеца, включително гратисни периоди

Цена

Редовна лихва: средно претеглен лихвен процент предвид дела на безлихвеното
финансиране на ФМФИБ и съфинансирането от посредника, предоставено на
пазарни нива. Не са приложими такси към крайния получател за ресурса от
ФМФИБ

Обезпечение

Държавна помощ

Обезпеченията и условията по тях следва да отразяват по-благоприятните
условия на финансирането в резултат на споделянето на риска с ФМФИБ

ФИ се изпълнява в съответствие с приложимите правила за държавна помощ
(вж. възможните варианти по-долу)
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Варианти за споделяне на риска
▪ ФМФИБ обмисля прилагането на два различни подхода за
прилагане на финансовия инструмент, както следва:

▪ Финансиране от ФМФИБ съвместно с ФП, като по този начин
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФМФИБ

ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

средствата ще достигнат
посредничеството на ФП

до

крайния

получател

чрез

▪ Финансиране на Крайния получател директно от ФМФИБ

КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ

КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ
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Механизъм за споделяне на риска
▪ Условията на Инструмента ще бъдат уредени чрез договор между
посредника и ФМФИБ

▪ Средствата на Фонда ще бъдат предоставени на един или няколко

26 милиона евро

Оперативно
споразумение

Възнаграждение
за управление

посредника. ФМФИБ обмисля възможността за разделяне на
сумата на лотове в зависимост от получената обратна връзка в
настоящия процес

▪ Бюджетът на инструмента е 26 милиона евро, който ще подкрепи
нов портфейл от кредити в размер на 28.6 милиона евро

Финансов
посредник

▪ Инструментът ще финансира портфейл от кредити, при които до
90% от всеки кредит се финансира от Фонд на фондовете

▪ Минимум 10% се осигуряват на пазарни цени, за всеки кредит, от
избрания посредник (кредитна или финансова институция)
Съфинансиране
мин. 10 %

Портфейл от
минимум
28.6 милиона
евро

▪ Конкретният размер на съфинансирането ще бъде обект на
предложение от страна на посредника. В зависимост от
получената обратна връзка в настоящия процес, ФМФИБ би могъл
да предостави възможност на посредниците да предлагат
различен размер съфинансиране за различни рискови групи
кредитопoлучатели

▪ ФМФИБ

има възможност да заплаща на посредниците
възнаграждение за управление, чийто размер ще бъде обект на
предложение

▪ ФМФИБ има възможност да предостави средствата си като
безлихвено финансиране. В зависимост от получената обратна
връзка в настоящия процес, цената на ресурса на ФМФИБ би могла
да е обект на предложение от страна на посредника

▪ Постъпленията (включително загубите) от всеки кредит се
разпределят при равни условия и пропорционално на осигуреното
финансиране между ФМФИБ и посредника
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Някои допустими за финансиране дейности

Допустими за финансиране проекти
❑

Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за повторна употреба, вкл. осигуряване на
съоръжения и техника за целите на дейността

В центровете може да се осъществяват дейности като разглобяване/сглобяване,
почистване, ремонтни дейности боядисване и др. на битови отпадъци (напр.
мебели, велосипеди, дрехи, кожени изделия, домакински съдове, дървени
дограми, килими, щори и др.).
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Някои допустими за финансиране дейности

Допустими за финансиране проекти
❑ Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

Възможни са различни технологични варианти за
предварително третиране на смесените битови отпадъци, като
основното съображение е намиране на оптимално решение за
съчетаване на механизация, оборудване и ръчен труд.

Примерно оборудване, съоръжения и елементи, които се включват в площадката за предварително третиране са: челен товарач, буферна зона
за входящ отпадък, лентови транспортьори (конвейри), вибрационно сито, магнитен сепаратор, зона за първично сортиране, зона за ръчно
сортиране, клетки/ контейнери за сортирани отпадъци, балираща машина, система за стабилизиране на органичната отпадъчна фракция,
кантар на вход и др.

Някои допустими за финансиране дейности
❑

❑

Проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за разделно събрани биоразградими и/или зелени
отпадъци;

Осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и техника (например специализирана мобилна техника за раздробяване и
нарязване, контейнери за разделно събиране) за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, включително
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специализирани автомобили за разделно събиране на биоразградими отпадъци.

Някои допустими за финансиране дейности

❑ Проекти за проектиране и въвеждане на иновативни технологии за разделно събиране на битови отпадъци

Иновативните проекти могат да се отнасят до оптимизиране на всички
процеси, свързани с разделното събиране, включително оптимизиране на
процесите и времето за транспортиране на отпадъците; иновации по
отношение съдовете за събиране; дигитализиране на процесите и др.

❑ Проекти за проектиране и строителство на инсталации за рециклиране на разделно събрани битови отпадъци,
различни от биоразградими включително и осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за
разделно събиране
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Например – стъкло, пластмаса, метал, хартия

Някои допустими за финансиране дейности
❑

Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на строителни отпадъци, включително доставка на съоръжения и
оборудване.

❑

Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура към описаните по-горе допустими за финансиране дейности (напр.
електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти

❑

Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел събиране, синтезиране, разпространение и
прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, добри практики и/или управленски подходи в областта на управлението на
отпадъците, както и въвеждане на нови технологии и организиране на информационни кампании, насочени към предотвратяване
образуването на отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци („zero waste“ society).

Приложими режими на държавна помощ

Непомощ,
Опция 1

▪ ФМФИБ и посредникa инвестират при еднакви условия (pari passu), като посредникът осигурява не
по-малко от 30% от средствата във всеки кредит

▪ Финансирането от ФМФИБ и от посредника е на еднаква, пазарна цена
▪ Режимът е възможно най-лекия по отношение на администриране

Непомощ,
Опция 2

▪ Специфичен режим на непомощ, приложим към определени КП и проекти, т.е. (1) финансиране на
проекти, свързани с упражняване на публични правомощия от страна на кредитополучателя; (2)
финансиране на кредитополучатели работещи като законен монопол; (3) финансиране на проекти с
чисто местно въздействие

▪ В такива случаи,. ФМФИБ може да предостави до 90 % от средствата по кредита

DE MINIMIS

▪ Специфичен режим за предоставяне на минимална помощ в размер до 200 хиляди евро, на
кредитополучател, за период от три години

▪ Размерът на помощта се изчислява на база условията на кредита и се «натрупва», т.е. Прибавя се към
всички помощи получени под този режим от сътоветното дружество (напр. БФП, други кредити...)

▪ Режимът добавя изисквания към допустимостта и задължения за посредника по администриране

ОРГО
Стартъп
компании

▪ Режим принципно за рискови инвестиции в стартъп компании, с бизнес история до седем години
▪ Могат да се подкрепят средни до големи проекти с размер на инвестицията до 15 милиона евро.
Принципно е възможна асиметрия по отношение на възвращаемостта

▪ Режимът въвежда допълнителни изисквания към допустимост и администриране на помощта

ОРГО
други
компании

▪ Режимът е сходен на предходния, но цели инвестиции в зрели комании
▪ Основната разлика е размера на допустимото финансиране от ФМФИБ (т.е. до 40%, спрямо 60% в
предходния случай
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Приложими режими на държавна помощ

ОРГО
Рециклиране

▪ Специфичен режим за държавна помощ за проекти в управлението на отпадъци
▪ Максималната помощ се изчислява и определя на база общата инвестиция и вида предприятие (от
35% до 70% от разходите)

▪ Добавя стриктни изисквания към допустимост и администриране от страна на посредника

ОРГО
Местна ИНФРА

▪ Специфичен режим за финансиране на местна инфраструктура, която следва да отговаря на
определени изисквания

▪ Биха могли да бъдат подкрепени съществени по размер инвестиции (до 10 млн. евро помощ)
▪ Режимът въвежда съществени изисквания към допустимост и администриране

Съфинансиране спрямо режимите на държавна помощ

НЕПОМОЩ
Съфинансиране

Максимално
финансиране от
ФМФИБ
Цена на частното
съфинансирането
Цена на ФМФИБ
финансирането

Опция 1

Опция 2

До 70%

До 90%

ОРГО
DE
MINIMIS

До 90%

Стартъп до
седем
години

Други
фирми

Рециклиране

ОРГО
Местна
ИНФРА

До 60%

До 40%

До 90%

До 90%

ОРГО

Пазарни нива съгласно ценовата политика/ предложението на финансовия посредник
Пазарни
нива

Мин. 0%

Мин. 0%

Мин. 0%

Мин. 0%

Мин. 0%

Мин. 0%
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Описание на процеса за избор
▪ След приключването на това проучване на пазара, екипът на ФМФИБ ще публикува покана за
участие

Финални
оферти

▪ ФМФИБ прилага двуетапна процедура, включваща етап на подбор и фаза на възлагане,
включително с ограничени преговори с кандидатите

ФМФИБ ще направи преглед
на предварителните оферти и
ще проведе преговори с
ограничен обхват с всички
кандидати, преминали първия
кръг

След приключването на
пазарния тест, ФМФИБ ще
допълни условията, ще изготви
пълен пакет Документи и ще
публикува покана за уастие

Всички заинтересовани страни
биха могли да подадат
заявление за участие

Предв.
оферти и
преговори

Подбор

Заявления
за участие

След преговорите
всички оференти ще
бъдат поканени да
представят
окончателни оферти,
които ще бъдат
оценени въз основа на
предварително
определени критерии
за възлагане

Старт на
процеду
рата

Пазарен
тест

ФМФИБ ще оцени кандидатите и покани онези,
които отговарят на предварително зададени
критерии за допустимост, да подават
предварителни оферти (обикновено за тази цел
разрешаваме поне един месец)
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Ограничение на отговорността
Мнение. Препоръка. Съвет

Информация от трети страни

Този документ (“Документът”), изцяло или частично, не трябва да се
разглежда като становище, инвестиционна препоръка или препоръка, нито
като съвет да процедира или не с която е да разглеждана трансакция или
друг начин на действие.

При изготвянето на този документ използвахме информация и документи,
предоставени от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност”, както и информация, достъпна от обществено
достъпни източници.

Съгласно приложимите разпоредби, изборът на финансови посредници за
прилагането на финансовите инструменти по ОПИК е предмет на успешно
приключване на официална тръжна процедура и решение на компетентните
органи на ФМФИБ.

Не сме се опитвали да установим надеждността на гореспоменатите данни
чрез справки или анализи и следователно не поемаме отговорност за
такава информация.

Промяна в регулации
Информацията, предоставена в настоящия Документ, се основава на редица
закони и други нормативни актове, както национални, така и европейски, в
сила от датата на неговото изготвяне. Промените в приложимите регламенти
могат да направят Документа, изцяло или частично, остарял или
неприложим.
ФМФИБ не поема отговорност спрямо трети страни във връзка с такива
промени, изменения, както и по отношение на тълкувания на закона или на
други правни документи по отношение на която и да е юрисдикция. ФМФИБ
не поема никаква отговорност или отговорност за каквито и да било
разходи, щети, загуби или разходи, направени от която и да е страна,
произтичащи от използването или разчитането на този Документ.

Ограничение на отговорността
Всяка информация, която предоставяте, ще бъде използвана единствено
за целите на пазарните консултации в контекста на изискванията на Закона
за обществените поръчки ("ЗОП"). Термините и понятията, използвани в
това представяне, имат същото значение, както в примерната техническа
спецификация на Финансовия инструмент. Предоставената информация се
счита от ФМФИБ за индикативна и не предизвиква задължение към Вас
или ФМБИБ.

Във връзка с изискванията на чл. 44 от ЗОП, ФМФИБ си запазва правото да
публикува получената обратна връзка, без да споменава конкретна
организация, която заедно с въпросите от наша страна и да промени
индикативната техническа спецификация (ако е приложимо).

Разпространение
Този Документ е изготвен единствено за целите, посочени тук, и не трябва
да се използва за други цели. Нито той, нито неговото съдържание трябва да
се реферират или цитират изцяло или частично в никакъв правен документ
без нашето предварително писмено съгласие. Този документ е
предназначен за публикуване, но не трябва да бъде възпроизвеждан или
разпространяван без предварително изрично съгласие на ФМФИБ.

19

Данни за контакт:
Фонд Мениджър на финансови инструменти в България EАД
1606 София, България
бул. Тотлебен 30/32

Права
Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД е българско акционерно
дружество, собственост на българската държава, представлявана от Министерството на
финансите.

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД лого и логото на Оперативна
програма „Околна среда” са собственост на съответните организации.
Всички права запазени

