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Програма за развитие на регионите
 Програмата за развитие на регионите е фокусирана върху териториалната цел на
политиката „Европа по-близо до гражданите“ .
 Два основни приоритета – Интегрирано градско развитие и Интегрирано териториално
развитие на регионите.
 Специфични цели на програмата:
• Справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на регионалните различия;
• Увеличаване на икономическия растеж;
• Балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове.
 Инструмент за изпълнение на териториалните стратегии – Интегрирани териториални
инвестиции.

ПРР – Видове мерки
Здравна и социална
инфраструктура

Жилищно
настаняване и
обновяване на
квартали

Образователна
инфраструктура

Културна
инфраструктура

Спортна
инфраструктура

Енергийна
ефективност и
кръгова икономика

Пътна
инфраструктура,
функционални
връзки и пътна
безопасност

Туризъм

Културноисторическо
наследство

Мерки за
насърчаване на
икономическата
активност

Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията
 Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е пряко насочена към
постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и
осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

 Основни приоритети:
I.

Иновации в растеж;

II. Кръгова икономика.

ПКИП – Видове мерки

П1 - Иновации в растеж
Засилване на капацитета за научни изследвания и
иновации и въвеждане на модерни технологии

П2 - Кръгова икономика
Насърчаване на мерките за енергийна
ефективност и намаляване на емисиите на
парникови газове

Засилване на растежа и конкурентоспособността
на МСП, включително чрез производствени
инвестиции

Усвояване на ползите от цифровизация на
гражданите, дружествата и правителствата

Насърчаване на прехода към кръгова икономика

Програма Околна среда
 В Програма Околна среда са идентифицирани приоритети в 5 области – води, отпадъци,
биологично разнообразие, риск и изменение на климата, въздух.
 Специфични цели на програмата:
• Насърчаване на устойчивото управление на водите;
• Насърчаване на прехода към кръгова икономика;

• Засилване на биоразнообразието, „зелена“ инфраструктура в градската среда, намаляване
на замърсяването;
• Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на предотвратяването и
управлението на риска;

• Засилване на биоразнообразието, „зелена“
намаляване на замърсяването.

инфраструктура в градската среда, както и

Програма Образование

Приоритети

Приобщаващо образование и образователна
интеграция
Модернизация и качество на образованието
Връзка на образованието с пазара на труда

Програма за развитие за човешките ресурси

 Програмата за развитие на човешките ресурси е насочена към преодоляване на
предизвикателствата в сферата на пазара на труда както и за подпомагане на социалното
включване на уязвими групи от хора от обществото.
 Основни приоритети:

I.

Насърчаване на заетостта и развитие на уменията;

II. Социално включване и равни възможности.

Национален план за възстановяване и устойчивост

 Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (20212024 г.) от Плана за възстановяване на Европа.
 Основаната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и
социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията.
 В преследването на тази цел правителството групира набор от мерки и реформи, които не просто
да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият, като осигурят
устойчивост на негативни външни въздействия.
 Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на
амбициозните цели на Зелената сделка.

СТАРТ ЪП ЕКОСИСТЕМА

ПРЕДПРИЕМАЧИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ

РАСТЕЖ

КОМУНИКАЦИЯ И ВЗАИМОПОМОЩ

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
 Собствени средства, Семейство и приятели
 Ангелски инвеститори – CEO Bulgaria Angels club

 Фондове за рисково инвестиране ( Venture Capital) – Европейски, Национални, Общински,
Частни
- Фондове за начално инвестиране (SEED, PRE-SEED)
- Фондове за ускорение и растеж (Series A and B)
- Фондове за последващо финансиране (Series C,D,E)

Публично финансиране на стартъпи – Българска Фондова Борса

ФОНДОВЕ ЗА РИСКОВО ИНВЕСТИРАНЕ
 Фондове за начално инвестиране
- New Vision 3 – Капитал 37,4 м. лв. – Фонд на фондовете, Частен капитал, 100 х. – 1 м. Евро
- Morningside Hill Capital Management – Капитал 38,5 м. Евро
- Иновейшън Капитал – Капитал 15,6 м. Евро , ФФ, Частен капитал, 25 х. - 1 м. Евро
- Витоша Венчър Партнерс – Капитал 26 м. Евро , ФФ, Частен капитал, 25 х. - 1 м. Евро
- Иновейшън Капитал – Капитал 15,6 м. Евро , ФФ, Частен капитал, 25 х. - 1 м. Евро
 Фондове за начално финансиране, ускорение и растеж
- София Ейнджълс Венчърс– Капитал 25 м. лв. , ЕИФ, Частен капитал, 100 х. – 200 х. Евро
- Eleven Ventures– Капитал 25 м. лв. , ЕU, Частен капитал, 25 х. – 200 х. Евро
- Launchub Ventures – Капитал 44 м. Евро. , ЕИФ, Частен капитал, 500 х. – 2 м. Евро
- София Ейнджълс Венчърс– Капитал 25 м. лв. , ЕИФ, Частен капитал, 100 х. – 200 х. Евро
- NEVEQ 3 –Jeremie, Частен капитал, Диапазон на инвестиране 300 х. – 1,5 м. Евро
 Фондове за последващо финансиране и растеж
- Импетус Капитал– Частен капитал, 500 х. – 5 м. Евро
- Емпауър Капитал – Капитал 21 м. Евро. , Jeremie, Частен капитал, 3 м. – 25 м. Евро
- Постскриптум Венчърс, Рослин Капитал, Армада, Black Peak –ЕСИФ, Частен капитал,1 – 5 м. Евро

ФИНАНСИРАНЕ СЪС ЗАЕМЕН КАПИТАЛ
 Фонд мецанин/растеж - Капитал 75.3 м. лв. – Фонд на фондовете
 Портфейлни гаранции с таван за загубите – Капитал 137 м. лв. – Фонд на фондовете
 Финансиране на малкия бизнес - Капитал 29.3 м. лв. – Фонд на фондовете
- Микрофонд – кредити 10 х.– 25 х. евро
- СИС Кредит – кредити 10 х. – 25 х. евро

Банкови програми
- Уникредит Булбанк – Диапазон 200 х. – 300 х. евро
Сегмент BEAM на Българска Фондовa Борса – Източник на набиране на капитал за стартъпи

БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ И АКСЕЛЕРАТОРИ
 БГ Фондове за рисков капитал – Илевън, Витоша Венчър Партнърс, Иновейшън Акселератор
 ЕС – Climate KIC, Climate Launchpad

 Световни акселератори в България – Founder INSTITUTE
 Корпоративни акселератори и фондове – Райфайзен банк, Сирма Груп
 Общински програми– Инвест София Ейджънси
 Програми по предприемачество в Образователни институции

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО




Публично-частните партньорства („ПЧП“) могат да бъдат ефективен инструмент за
изпълнението на операции, които гарантират постигането на целите на
публичната политика чрез обединяване на различни форми на публични и частни
ресурси. - Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година.
„публично-частни партньорства“ представляват форми на сътрудничество между
публичноправните организации и частния сектор, чиято цел е да се подобри
ефективността на инвестициите в инфраструктурни проекти или други видове
операции, които предоставят публични услуги чрез поделяне на рисковете,
обединяване на опита и познанията на частния сектор или осигуряване на
допълнителни източници на капитал

ФОРМИ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
 Класическа – Закон за концесиите, “Чл. 1 С този закон се урежда публично-частното партньорство,
при което икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от
публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за услуги.“ При концесиите се
наблюдава споделяне на риска между Възложителя и Изпълнителя.
 Други форми на ПЧП – могат да се реализират в рамките на Регламент (ЕС) № 651/2014 на
Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с
вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора Текст от значение за ЕИП.
Същият макар и да борави с друга терминология се доближава до същността на концесията. Така
споделянето на риска представлява интензитет на помощта, който отразява приноса на частния и
публичния оператор. Т.е. аналогия на споделения риск.

РЕГИОНАЛЕН ВОДЕН ПЧП
ПРОЕКТ ПЛЕВЕН. ПОКАНА ЗА
ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС https://www.mrrb.bg/bg/regionalen-voden-pchpproekt-pleven-pokana-za-izrazyavane-na-interes/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА
РАБОТНИЯ ПЛАН ЗА 2019 Г. НА
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО
"БИОТЕХНОЛОГИЧНИ
ПРОИЗВОДСТВА"https://op.europa.eu/de/publication-detail//publication/f200335c-56a6-11e9-a8ed01aa75ed71a1/language-bg/format-HTML

