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С по-тъмен цвят са обозначени по-големите
инвестиции, свързани с БВП

Одобрените в България
дейности по Европейския фонд
за стратегически инвестиции
(ЕФСИ) в рамките на плана
„Юнкер“ в момента възлизат  
на 419 милиона евро.
Това се очаква да доведе  
до инвестиции от  
1,8 милиарда евро.

ПЛАНЪТ „ЮНКЕР“
В БЪЛГАРИЯ
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„Биовет“ (подписан през януари 2018 г.)
„Биовет“ е глобална компания, работеща в сферата на здравето на 
животните, със седалище в София, България. ЕИБ предоставя заем в размер 
на 100 милиона евро в рамките на плана за инвестиции, за да финансира 
увеличение на производствените нива и научноизследователската и 
развойна дейност (НИРД). Проектът по ЕФСИ включва създаването на 
две нови съоръжения: ферментационна инсталация в Пещера в Южна 
България и нов завод в Разград в Североизточна България за производство 
на ваксини за животни. Проектът също така ще даде възможност на 
компанията да осъществява научноизследователска и развойна дейност в 
областта на микробиологията и да разработи нови продукти като ваксини 
и ензими, както и да подобри и формулира процесите. В резултат на това 
финансиране, в селските райони на България ще бъдат създадени 210 
работни места.
•  Финансиране от ЕФСИ: 100 милиона евро
• Общо очаквани инвестиции: 212 милиона евро

ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНОВАЦИИ

Пет одобрени проекта* получават финансиране на стойност 298 милиона евро от 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) чрез Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ). То се очаква да доведе до инвестиции от 715 милиона евро.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен и включва само избран брой проекти.  
За пълния списък с проектите, моля, посетете www.eib.org/efsi/efsi-projects.

Енергетика - Социална инфраструктура - Транспорт - Цифрови 
технологии - Cелско стопанство - Околна среда и ефективност 
на ресурсите - Научноизследователска, развойна и иновативна 
дейност - Малки и средни предприятия

ПРОЕКТИ
*  Проектите за инфраструктура и иновации включват дейности, подкрепящи инвестициите в повече от една страна - затова те също  

може да са посочени в информационните бюлетини за други държави.



Посредниците включват: Райфайзенбанк, СИБАНК и ПроКредит Груп.

ФИНАНСИРАНЕ НА МСП
В рамките на ЕФСИ, Европейският инвестиционен фонд одобри 11 споразумения
с финансови посредници (банки, фондове и др.). Финансирането възлиза на
120 милиона евро и се очаква да доведе до инвестиции от 1,1 милиарда евро. 
6 660 по-малки компании или стартиращи фирми ще се възползват от тази подкрепа.

Информацията на тази страница не е част от официалното отчитане на ЕИБ за ЕФСИ, затова трябва да се приема като временна
и неодитирана.

Kloshar Bags  

Kloshar Bags е все още неналожила се модна марка в София, България. След 
като основателите  Деян и Наталия стартираха компанията, марката бързо 
привлече интерес в социалните медии и наложи разширяване на бизнеса, 
което увеличи необходимостта от инвестиции в материали и логистика. Те 
получиха заем от институция за микрофинансиране, който се гарантира 
от ЕИФ съгласно плана за инвестиции. Заемът позволи на Kloshar Bags да 
пусне свой собствен онлайн магазин и да разшири екипа си, като сега вече 
продава чантите си на клиенти от целия свят, от Съединените щати до 
Южна Корея.

„Карад“
„Карад“ е малко предприятие, което внася и продава селскостопански 
машини в България. Когато решава да разшири своята дейност, „Карад“ 
успява да получи заем от СИБанк, подкрепен от плана за инвестиции, за да 
подобри своята инфраструктура и да внася повече машини. В „Карад“ 
работят 11 души.
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РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВСИЧКИ 28 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ДО МОМЕНТА

*  Одобрени от ЕИБ: 52,7 милиарда евро  
Одобрени по ЕИФ: 16,8 милиарда евро

ОДОБРЕНО 
ФИНАНСИРАНЕ 

ПО ЕФСИ*

От които са 
подписани 

договори за

€50,3 
милиарда

€69,5 милиарда €371,2 милиарда

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ОДОБРЕНИ ПО ЕФСИ ПРОЕКТИ
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Околна среда и ефективност 
на ресурсите

Социална 
инфраструктура 

Енергетика

Малки и средни 
предприятия

Научноизследователска, 
развойна и иновативна дейност

Цифрови  
технологии

Транспорт €500 милиарда
Цел до 2020 г.

€315 милиарда
Цел до средата на 2018 г.

€371,2
милиарда

 


