
Финансиране от ЕИБ:

472miljoona евро

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ПЛАНА „ЮНКЕР“ ЗА БЪЛГАРИЯ?

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) може да се използва за 
финансиране на проекти в областта на:

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Очаква се да стимулират общо 
инвестиции в размер на 

ПОНАСТОЯЩЕМ БЪЛГАРИЯ Е НА 4
позиция по инвестиции по линия на ЕФСИ спрямо БВП на страната

Брой МСП, които ще се възползват от подобрен 
достъп до финансиране:

9 970
Следващата ни цел е да достигнем 

мобилизиране на инвестиции в размер на 

500
милиарда евро

в ЕС до края на 2020 г

Брой одобрени проекти и споразумения за 
МСП:

21
Към септември2019 г. планът „Юнкер“  

е довел до мобилизиране на 

433,2
милиарда евро

допълнителни инвестиции в целия ЕС

План за инвестиции за Европа 
СЕПТЕМВРИ2019

Цифровизация

Социален сектор

Енергетика

Транспорт Малки предприятия Регионално развитие

Биоикономика Научни изследвания, развойна 
дейност и иновации 

Околна среда и 
ресурсна ефективност 

„ЮНКЕР“ ПЛАН
В БЪЛГАРИЯ

2,4 млрд. евро



ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПЛАНА „ЮНКЕР“

Освен мобилизирането на значителни инвестиции планът „Юнкер“ подкрепя и 
организаторите на проекти и помага за създаването на резерв от качествени проекти в 
Европа. Две инициативи предлагат големи възможности за организаторите на проекти и 
инвеститорите. Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси 
предоставя съобразена с нуждите консултантска подкрепа за подготовка и разработване 
на инвестиционни проекти в ЕС. Европейският портал за инвестиционни проекти 
предлага услуга за намиране на съответствие между качествени проекти в ЕС и 
потенциални инвеститори от цял свят.

Повече информация относно предизвикателствата и възможностите за инвестиции в 
България може да се намери в този доклад за страната.

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.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

План за инвестиции за Европа 
СЕПТЕМВРИ 2019

„ЮНКЕР“ ПЛАН
В БЪЛГАРИЯ

Услуги в областта на цифровата трансформация: 
SOFTWARE GROUP 
Със заем от 18 млн. евро се подкрепят плановете на българската технологична компания 
Software Group за разширяване на нейната дейност в световен мащаб. Software Group 
помага на доставчиците на финансови услуги да цифровизират бизнеса си. Компанията 
управлява процеса на цифрова трансформация на клиентите си, като им помага да повишат 
ефективността на своята дейност. Software Group използва финансовата помощ за 
инвестиции в иновации и увеличаване на персонала си. 

Пристанищен терминал за зърно: 
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ
С помощ от ЕС Агрия Груп Холдинг изгражда ново съоръжение близо до пристанище 
Варна, в района на Белослав. Със заем от 14  млн. евро се финансира изграждането на 
съоръжение, което ще бъде използвано за съхранение, обработка и износ на зърно, 
растителни масла и слънчогледов шрот. Капацитетът на новото съоръжение ще бъде 1 
млн. тона зърно годишно. 

Стартиращо модно предприятие: 
KLOSHAR BAGS
Kloshar Bags е стартиращо модно предприятие от София. След създаването на компанията 
марката бързо набира популярност в социалните медии, така че скоро нейните създатели 
решават да разширят дейността си. За това са нужни повече инвестиции в материали и 
логистика. Те получават заем от институция за микрофинансиране, който е гарантиран от 
Европейския инвестиционен фонд и плана „Юнкер“. Заемът дава възможност на Kloshar Bags 
да създаде свой онлайн магазин и да увеличи персонала си. В момента компанията изнася 
чантите си за клиенти от цял свят — като се започне от САЩ и се стигне до Южна Корея.

https://eiah.eib.org/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-bulgaria_bg.pdf
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects



