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 През юни 2015 г. Съветът за координация и управление на средствата от ЕС взе 

решение за включване на България в Инициативата за МСП, а с Решение № 422 на 

Министерския съвет от 09.06.2015 г., Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ към МИ е определена за Управляващ орган. Проектът на 

програма е разработен и изпратен официално на Европейската комисия на 31.07.2015 г. 

С Решение С(2015) 6948 от 12.10.2015 г., оперативната програма е одобрена от ЕК.  

 Инициативата за МСП е съвместна инициатива на Европейската комисия и 

Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни 

предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е бързо увеличение 

на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз за постигане на значително 

въздействие върху стимулирането на финансирането за МСП, икономическия растеж и 

създаването на работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ) към инструментите на ниво ЕС. 

  Финансирането по програмата е в размер на 102 000 000 евро от Европейския 

фонд за регионално развитие, като не се изисква национално съфинансиране и такова 

не е предвидено. 

 В рамките на ОП ИМСП е предвидено изпълнението на една операция: 

финансов инструмент за неограничени гаранции за покриване на кредитния риск по 

заеми, лизингови плащания или гаранции за МСП. Загубите в създадения портфейл от 

ново финансиране ще бъдат покривани от издаваните от ЕИФ гаранции, до 60 % от 

всеки кредит, без лимит на покритие в портфейла. Загубите ще бъдат гарантирани със 

средства по ОП ИМСП, Европейския съюз чрез програма „Хоризонт 2020“, и ресурсите 

на групата на ЕИБ. Очаква се индикативният размер на портфейла от дългово 

финансиране, който следва да се генерира по този финансов инструмент, да достигне 

600 млн. евро. 

 В периода октомври-декември бяха проведени преговори с Европейския 

инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия по 

споразумението за финансиране и споразумението между кредиторите относно 

изпълнението на приложимия по програмата финансов инструмент.  

 През 2016 г. след подписване на двете споразумения и ратифицирането им от 

Народното събрание, предстои структурирането на финансовия инструмент, стартиране 

избора на финансови посредници и начало на предлагането на кредити на МСП през 

третото тримесечие на годината. 
 


