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РЕЗЮМЕ

„Фонд мениджър на Финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) е финансова институция,
собственост на българската държава, представлявана от министъра на иновациите и растежа. Фондът на фондовете
управлява финансовите инструменти, предвидени за изпълнение по програми, съфинансирани от европейски
структурни и инвестиционни фондове. Основните дейности на дружеството са съсредоточени към преодоляване на
пазарната неефективност и постигане на социално и икономическо въздействие, посредством осигуряването на
подобрен достъп до финансиране на частния и публичния сектор.
Целта на доклада е да представи обобщен преглед на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на
загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19“ по Програма “Възстановяване“, включително и
основни статистики свързано с изпълнението му на база предварителни данни към 2Q 2022г.
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ГАРАНЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТ ПО ПРОГРАМА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ I)

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ГАРАНЦИОННИЯ ИНСТРУМЕНТ
ПАРАМЕТРИ НА ИНСТРУМЕНТА
❑
АКЦЕНТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО*

BGN 163.6M
РАЗМЕР НА ИЗДАДЕНАТА ГАРАНЦИЯ

❑

BGN 453.6M
ДОГОВОРЕН РАЗМЕР НА КРЕДИТИ С
КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ

BGN 396.6М
ИЗПЛАТЕНИ НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ
КЪМ 30.06.2022, ОТ КОИТО BGN 19.6M
СА ПОГАСЕНИ

❑

BGN 167.6M за предоставяне на гаранционен лимит на
банки партньори от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“
(ОПИК),
съфинансирана
от
Европейския фонд за регионално развитие, по Приоритетна
ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Целта на инструмента е преодоляването на последствията
от COVID-19, посредством предоставяне на финансов ресурс
на българските МСП за текущи нужди от ликвидност и за
инвестиции за репозициониране и разширяване на
дейността
Гаранцията по Програма „Възстановяване“ покрива 50% от
кредитния риск на банките партньори, произтичащ от
създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити, с
покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален
кредит

УСЛОВИЯ НА ГАРАНТИРАНИТЕ КРЕДИТИ
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

Значително улеснен достъпът до бизнес кредити за
българските МСП с минимум тригодишна история
Финансиране без изисквания за материални обезпечения, с
изключение
на
лични
гаранции,
предоставени
от
собствениците
Одобрение и усвояване в съкратени срокове;
Възможност за дванадесетмесечен гратисен период по
главницата
Достъп до дългосрочно кредитиране до 84 месеца
Намаляване на административната тежест за клиента до
минимум
Финансиране до BGN 3M, но не повече от 70% от приходите на
предприятието за 2019г. или 2020г. (по-високата стойност) и
при съобразяване с разпоредбите, приложими съгласно
Програмата минимални /държавни помощи;

1079
ПОДКРЕПЕНИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ
ПОСРЕДСТВОМ 1130 КРЕДИТА

БАНКИ ПАРТНЬОРИ

BGN 35.8M
ДОПЪЛНИТЕЛНО САМОУЧАСТИЕ НА
КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ
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ПРЕГЛЕД НА ПОРТФЕЙЛА
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Гаранционният инструмент стартира през второто полугодие на 2020г.
Юни 2021г. Условията на инструмента са изменени в съответствие с
Програма „Възстановяване“, обявена от правителството на Република
България
Декември 2022г. Периодът на включване приключва
Март 2022г. Допълнителни BGN 9.7М средства са предоставени на
разположение на банките партньори в допълнение към BGN 157.9М на
инструмента, а Периодът на включване е удължен до 30.06.2022г.
Юни 2022г. Периодът на включване приключва

Поради големия интерес към Възстановяване I, през Май 2022г. BGN 96.2М
нов допълнителен ресурс е предоставен на разположение на банки
партньори за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлна гаранция
с таван на загубите по „Програма Възстановяване“ (Възстановяване II), със
сходни параметри, със средствата от ОПИК по линия на REACT-EU,
Приоритетна ос „Възстановяване на МСП“

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРЕДИТИТЕ
❑
❑
❑
❑

От BGN 453.6M договорени с крайни получатели средства BGN 86.0M
(19%) са за инвестиционни кредити, а BGN 367.7М (81%) са за оборотно
финансиране;
С инвестиционни кредити са подкрепени повече микро предприятия, а с
оборотни средства повече малки предприятия
Средният размер на кредит е BGN 402 хил. - най-малкият е BGN 5 хил., а
най-големия BGN 3.6M (преди ограничението до BGN 3.0M)
10% от кредитите падежират до 12 месеца, 32% до 36 месеца, 76% до 60
месеца и 94% до 84 месеца

Инвестиционни кредити
Микро

Средно

16%

24%
46%

Малко

Оборотни кредити

39%

30%

45%
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СЕКТОРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
% ОТ ДОГОВОРЕНИ КРЕДИТИ ПО СЕКТОР*:

49%

Търговия (G)
BGN 223.3M кредити / 517 КП (46%)

17%

Преработваща промишленост (C)
BGN 76.3M кредити / 196 КП (17%)

13%

Строителство (F)
BGN 58.0M кредити / 104 КП (9%)

5%

Транспорт, складиране и площи (H)
BGN 23.6M кредити / 86 КП (8%)

4%

Хотелиерство и ресторантьорство (I)
BGN 18.9M кредити / 66 КП (6%)

ДЕТАЙЛЕН ПРЕГЛЕД ПО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
❑

❑

❑

❑

Други сектори по код по КИД
BGN 53.4M кредити / 160 КП (14%)

12%

* В съответствие със секторите по КИД-2008 (NACE Rev. 2)

По програмата са подкрепени КП с 254 уникални основни
икономически дейности (по четирицифрен код по КИД) в различните
сектори по КИД-2008, като преобладаващото финансиране е насочено
към най-засегнатите от пандемията COVID-19 сфери, като транспорта,
туристическо-развлекателният
бранш
и
търговията,
заради
приложените противоепидемични мерки.
По брой най-много КП са с основна дейност Товарен автомобилен
транспорт
(64бр),
следвани
от
Търговия
на
дребно
в
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия (40бр), Строителство на жилищни и нежилищни
сгради (37бр), Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни
материали (30бр), Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и
необработен тютюн (30бр) и Дейност на ресторанти и заведения за
бързо обслужване (28бр).
Относно общите обеми на кредитите BGN 28.2M са за предприятия с
дейност Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен
тютюн, BGN 22.4M за Строителство на жилищни и нежилищни сгради,
BGN 15.2M за Неспециализирана търговия на едро, BGN 14.9M за
Товарен автомобилен транспорт, BGN 14.6M за Търговия на едро с
твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, BGN 13.0M за
Търговия на едро с химични вещества и продукти и BGN 12.4 за Хотели
и подобни места за настаняване.
От BGN 83.2M договорени през 2022г. най-много КП са с основна
дейност Товарен автомобилен транспорт (12бр), следвано от Търговия
на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (10бр) и
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни
продукти (9бр). Същото показва, че средствата по Програма
„Възстановяване“ адресират ефективно нуждите на пазара, в това
число са и успешно насочени и към предприятия опериращи в
секторите засегнати от нахлуването на Русия в Украйна.
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РЕГИОНИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ОБЛАСТИ НА ИНВЕСТИЦИИ (В BGN):

ПО ОБЛАСТ (NUTS3)
❑
17бр. (12.6М)

58

9бр. (3.3М)

37бр. (17.5М) 5бр. (0.6М)

10бр. (7.9М)

24бр. (10.1М)

29бр. (13.9М)
17бр. (2.4М)

11бр. (2.9М)
19бр. (3.8М)

31бр. (12.0М)

❑
90бр. (30.6М)

15бр. (8.2М)

86бр. (20.8М)

11бр. (4.3М)

262бр. (146.9М)

❑

22бр. (7.0М)

15бр. (4.2М)

97бр. (37.2М)
39бр. (24.6М)

15бр. (5.2М)

133бр. (34.9М)

14бр. (1.5М)
30бр. (11.3М)
37бр. (9.3М)

40бр. (16.4М)
6бр. (0.3М)

7бр. (2.8М)

По
област
на
инвестиции
най-много
инвестиции са направени в София град (32%)
от 23% от всички КП, следвано от Бургас (8% и
9% от КП), Пловдив (8% и 12% от КП), Варна
(7% и 8% от КП) и Стара Загора (5% и 3% от
КП). 5% от финансиранията са били за
предприятия в София област, представляващи
8% от КП.
По област на регистрация най-много
инвестиции са направени от предприятия от
София град (35%), следвано от Пловдив (8%),
Варна (8%), Бургас (8%) и Стара Загора (5%
КП).
За София град, с най-много средства са
финансирани
предприятия
с
основна
икономическа дейност Други специализирани
строителни
дейности,
некласифицирани
другаде (BGN 9.1M) и 13 КП с дейност
Строителство на жилищни и нежилищни
сгради, за Пловдив Търговия на едро с месо и
месни продукти (BGN 3.6М) едно предприятие,
а като брой Товарен автомобилен транспорт
(6 КП), за Варна Строителство на жилищни и
нежилищни сгради (BGN 3.1М), а като брой
Търговия на дребно в неспециализирани
магазини предимно с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия (7 КП), за Бургас
Търговия на едро с твърди, течни и
газообразни горива и подобни продукти (BGN
4.5М), а като брой Дейност на ресторанти и
заведения за бързо обслужване (8 КП)
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ДОГОВОРЕНИ КРЕДИТИ (MBGN)

БИЗНЕС НАГЛАСИ
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Нови кредити (общо) *

2022

НИВА НА КРЕДИТИРАНЕ

❑

2020

Гарантирани кредити (Възстановяване I)

* По данни на БНБ (разлика обеми по нов бизнес и обеми по нов бизнес по предоговорени
кредити и кредити за рефинансиране (нефинансови предприятия без овърдрафти)

❑
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По данни на БНБ може да бъде заключено, че с гаранцията
по Възстановяване I са гарантирани около 3% от
новоотпуснатите кредити (и с голяма вероятност до 10% от
кредити до BGN 1.5M) за периода януари 2021г.- юни 2022г.
Програмата е допринесла значително за кредитирането на
МСП сектора в България, като доказателство за това е и
високата корелация между новите обеми кредити в
страната и договорените кредити по Гаранционния
инструмент

2021
Бизнес климат**

jun

10%

may

40

apr

400

mar

60

feb

15%

jan

60

nov

600

dec

80

oct

20%

sep

80

jul

800

aug

100

jun

25%

may

100

apr

1000

mar

120

feb

30%

jan

120

dec

1200

2022
Гарантирани кредити (Възстановяване I)

** Общ показал на бизнес климата по данни на НСИ (100% - положителен/ - 100% негативен)

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БИЗНЕСА
❑

❑

След силно негативни нагласи за бизнес климата в страната
през 2Q 2020г., същият се е повишил, до голяма степен под
влиянието на антикризисните мерки на правителството, в това
число и Програма „Възстановяване“. Стартирането на
Гаранционния
инструмент
съвпада
с
процеса
на
възстановяване на БВП, като МСП сектора (и неговото
финансиране) е допринесъл за този процес.
Инструментът се характеризира със силно въздействие, чрез
ефективната си подкрепа за почти всички сектори на
икономиката на страната, а неговата успешност е
манифестирана от значителния интерес, както на крайните
получатели, така и на кредитните институции, които го
изпълняват.
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ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
МНЕНИЕ. ПРЕПОРЪКА. СЪВЕТ
Нищо в съдържанието на този документ, в неговата цялост или
отделните му части, не следва да се възприема като мнение,
препоръка, препоръка за инвестиция или съвет във връзка с
осъществяването или не на каквато и да е трансакция, сделка
или друго действие.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
При подготовката на този документ, са използвани информация
и данни, достъпни от публични източници и трети страни. „Фонд
мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (ФМФИБ)
не приема отговорност във връзка с тази информация и данни.

www.fmfib.bg

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА
Този документ е подготвен единствено за целите, дефинирани в
него и не следва да се използва за никакви други цели.
Цитирането и референциите към документа в неговата цялост
или отделни негови части в документи с правно съдържание е
възможно само след изрично писмо съгласие от страна на
ФМФИБ. Този документ е предназначен за публикуване, но не
следва да бъде възпроизвеждан или разпространяван без
изричното, писмено съгласие на ФМФИБ.

