Стълб. 1: Иновативна България
Компонент 3: „Интелигентна индустрия“
Програма
за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни
територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG)

I.Бенефициенти:






Министерство на икономиката;
ЕИБ като фонд мениджър на „Фонд на фондовете“;
Общини;
Индустриалните зони, паркове, сходни територии и техните оператори;
Инвеститори и техни клъстери/обединения.

II.Допустими дейности:
1.Изграждане на инфраструктура на индустриалните зони, паркове и сходни
територии:
1.1.Довеждаща инфраструктура: изграждане на елементи на външна
техническа инфраструктура до границите на парка, зоната, сходна територия.
1.2.Зелена и иновативна инфраструктура: създаване на иновативни,
устойчиви и екологични възможности за индустриалните производства в
индустриалните зони, паркове, сходни територии. Инвестициите, включват:
 Минимум 30% от използваната електроенергия да е от ВЕИ за новообособените
паркове, както и минимум 30% от използваната електроенергия да е от ВЕИ за
новоизграждащите се производства в съществуващите паркове;
 Поставяне на фотоволтаици за собствена консумация;
 Изграждане на свързаност между индустриалните производства, която им
позволява да търгуват в реално време с излишна енергия от ВЕИ;
 Рециклиране на водата посредством съвременни методи за намаляване на
замърсяването – 100% за новообособените и 100% за всички новоизграждащи се
производства в съществуващите паркове;
 Създаване на зарядни станции за електромобили.
1.3. Специализирана инфраструктура: създаване на центрове за обучение
на служители в началните фази на квалификация, осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер,
лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията.
1.4.Социална инфраструктура: детска градина или дневен център за деца,
общежития за работници в предприятията в парка;
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Социалната инфраструктура ще се изгражда в режим „непомощ“ от общината, в
която се намира индустриалната зона, парк или сходна територия, като ще бъдат
спазени изискванията за общодостъпно ползване и изграждане по реда на ЗОП и ще
стане нейна собственост след въвеждане в експлоатация. Инфраструктурата ще бъде
достъпна за всички съществуващи и потенциални ползватели.
Специализирана и социална инфраструктура ще се изграждат след доказана
необходимост от такава, обоснована надлежно от кандидатите.
2. Скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация: Дейности по
привличане, осигуряване на условия и задържане на стратегически инвеститори- до 15%
от стойността на бюджета по програмата. Безвъзмездна финансова помощ, включително
преотстъпване на корпоративен данък за определен период от време, разходи за
възстановяване на социално-осигурителни плащания на работодателя за новоназначени
служители по проекта за определен период от време, частично възстановяване на
разходи за обучение на новоназначени служители и др.;
3. Подготовка на терени за инвестиция или прилежащи терени за достъп до
площадката;
4. Индустриални инвестиционни проекти, свързани с дейности по опазване
на околната среда, ВЕИ и дигитализация.
!!!Предвид предстоящите промени в отрасловата структура в региона на Маришкия
басейн, свързани с преминаване към екологично чисти горива, се очаква силен негативен
ефект върху регионалната икономическа активност и необходимост за осигуряване на
нови индустриални перспективи и на нова заетост на голям брой хора в региона.
Проектите за съдаване и развитие на индустриални зони в региона, както и на
потенциални инвеститори с нови проекти или такива, свързани с преструктурираните
индустрии ще бъдат разглеждани с приоритет.
!!!Предвижда се предоставяне на помощ на инвеститори, сертифицирани по Закона за
насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

III. Бюджет:
1.Общ бюджет:
Бюджет от МВУ, в Ресурс от ЕИБ
Частни инвестиции в
млн. лв.
млн. лв.
Ще бъде уточнен в рамките на 420
416.5
Инвестиционната стратегия

*Възможно допълващо финансиране по оперативни програми на отделни дейности,
различни от финансираните по тази програма.
!!!Съчетание от безвъзмездни финансови средства и заеми. Разделението на ресурсите
между финансовите продукти и безвъзмездната финансова помощ ще бъде определено
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след прилагане на пазарни тестове. Предвижда се до 50% от ресурсите да бъдат
използвани под формата на безвъзмездни средства (при спазване на ограниченията на
държавната помощ).

2. Бюджет по дейности:
За изграждане на инфраструктура до един индустриален парк, зона, сходна територия е
допустимо да се финансират следните дейности с посочени референтни стойности, на
база осреднени стойности по ЗОП:
1. Примерни елементи на довеждаща техническа инфраструктура
 Двулентов път:
o 4 млн. лв. на км. за нов път;
o 1.2 млн. лв. на км. за рехабилитация на двулентов път;
 Ж.П. връзка:
o 6 млн. лв. на линеен км. за нова връзка;
o 3 млн. лв. на линеен км. за рехабилитация;
 Електричество:
Мощността на една Подстанция 110/20 kV може да варира от 20 MW до 50 MW.
За изграждане или рехабилитация - единична стойност за една Подстанция от 20
MW – 3.35 млн. лв.; единична стойност за една Подстанция от 50 MW – 9.5 млн.
лв..; и за електропровод 500 000 лв./км;
 Газова връзка: за нова АГРС - 1.5 млн. лв. или за рехабилитация на АГРС - 1
млн. лв.; за нов/рехабилитация на газопровод – 392 000 лева/км;
 ВИК: 0.7 млн. лв. на км – за нов и 0.44 млн. за реконструкция.
 Широколентова връзка.
2. Специализирана инфраструктура
 Център за обучение на служители в предприятията на зоната - 3.5 млн. лв.;
 Лаборатории и изследователска инфраструктура (за СМР) – 5 млн. лв.
3. Социална инфраструктура
 детска градина или дневен център за деца – 1.5 млн. лв.;
 общежитие за работници в предприятията в парка – 3 млн. лв.
4. Зарядни станции за електромобили – 24 хил. лв. за СМР и за зарядно оборудване.

Референтна
стойност
за
Примерни елементи на техническа довеждаща/ зелена/
изграждане
на
нови
специализирана/
социална
инфраструктура
за
съоръжения /елементи
индустриален парк, зона, сходна територия
(в млн. лв.)
Пътна връзка – примерно за 10 км. нов път
ЖП – примерно за 5 км. нова връзка
Ел. подстанция – примерно за 20 MW
Електропровод – примерно за 5 км.
Газопровод – примерно за 5 км.
Газова станция
ВИК – примерно за 5 км. нов

40
30
3.35
2.5
1.96
1.5
3.5
3

Социална инфраструктура
Специализирана инфраструктура
Зарядни станции за електромобили
Общa примерна референтна стойност за проект

4.5
8.5
0.024
95.834

!!!Проектните предложения, които ще се оценяват, одобряват и финансират по
програмата, няма да съдържат разходи за ДДС.
!!!Разработеният бюджет по всяко проектно предложение ще подлежи на задължителна
оценка (планира се тази оценка да бъде извършена от Фонд мениджъра) с оглед да се
потвърди обосноваността на прогнозните разходи и тяхната реалистичност, т.е.
съответствието на заложените стойности с пазарните такива.

3. Разпределение на бюджета, според типа разход:




2 млн. лв. (0.5%) - за мониторинг и контрол от Министерство на икономиката
върху организацията, управлението и изпълнението на дейностите по
програмата;
414.5 млн. лв (99.5%) - за изпълнение на заложените основни дейности, както и
за такса управление и други възнаграждения за Фонд мениджъра ЕИБ.

IV. Времеви график за изпълнение: 2022-2026 г.
Договаряне - до 2023 г., Изпълнение - до 2026 г., Разплащане - до 2028 г., при
необходимост.

V. Механизъм за изпълнение:
Изпълнение в сътрудничество с групата на Европейската инвестиционна банка, като
заемният компонент и свързаните с него елементи на безвъзмездни средства да се
изпълняват директно от нея и / или в сътрудничество с посредническите финансови
институции с местно присъствие.
Министерство на икономиката, посредством участието си в Инвестиционен съвет, ще
отговаря за одобрение на Инвестиционната стратегия и Бизнес плана и ще администрира
насърчителните мерки за инвестиции/проекти, преминали през фаза на одобрение от
ЕИБ. Инвестиционният съвет ще отговаря за вземането на решения за грантовите
средства в проектни предложения, които са минали одобрението на ЕИБ и са поставени
за разглеждане пред инвестиционния борд. Предвижда се участието на ЕИБ със
съвещателен глас в заседанията на Инвестиционния съвет за грантовите средства.
Предвидените средства ще бъдат обединени в т.нар. „Фонд на фондовете“. Фондът на
фондовете ще бъде създаден като отделен финансов блок в рамките на ЕИБ и за да се
избегне съмнението, ЕИБ ще действа като фонд мениджър на Фонда на фондовете.
4

Фондът на фондовете има за цел да бъде гъвкава структура, способна да побере различни
структури на подфондове, да управлява разпределението между подфондовете в
зависимост от резултатите и да е предназначена основно за изпълнение чрез финансови
посредници, където това е подходящо.
Когато се предвижда пряко финансиране от ЕИБ, това ще бъде предоставено в
съответствие с политиките на банката и критериите за допустимост, напр. по отношение
на целите на публичната политика (PPG), насоките на политиката за кредитен риск,
спазването на принципите за съответствие, KYC, AML, социалното и екологичното
въздействие, както и допълняемостта и въздействието, в допълнение към други
критерии, одобрени от Инвестиционния съвет.
Когато се предвижда пряко финансиране от банката, размерът на проектите, който може
да бъде обследван следва да е над 30 млн. лв. В случай на въвличане на финансови
посредници (търговски банки), този критерий отпада.
Безвъзмездното финансиране ще се предоставя директно от ЕИБ (и/или чрез финансови
посредници), включително под формата на безвъзмездни средства, субсидии за лихвени
проценти и / или подкрепа за подготовка на проекти, при спазване на правилата за
предоставяне на държавната помощ.
Дейностите на Фонда на фондовете ще бъдат контролирани от Инвестиционен съвет, в
съответствие с подобни мандати на Фонда на фондовете на ЕИБ. Инвестиционният съвет
ще отговаря за надзора върху цялостното изпълнение на Фонда на фондовете. За
избягване на съмнения, Инвестиционният съвет няма да участва в решения за
инвестиции в проекти или надлежна проверка на ниво проект с изключение на
конкретни инвестиционни решения, свързани с елементи на безвъзмездни средства,
вградени във финансовия продукт, когато е необходимо. Предвижда се
Инвестиционният съвет да се състои не повече от петима представители и да включва
представители на Министерството на икономиката на подходящо ниво. Той ще включва
представители на ЕИБ, които ще участват като наблюдатели.
Инвестиционният съвет обикновено изпълнява следните задачи:
o Одобрява Инвестиционната стратегия и Бизнес плана за изпълнение на
Фонда;
o Одобрява или отхвърля всякакви изменения или ревизии на одобрената
инвестиционна стратегия и бизнес план;
o Предоставя окончателни решения по въпроси, свързани с приложимите
национални закони и разпоредби и относно спазването на правилата за
държавна помощ, във връзка с допустимостта на финансирането за крайните
получатели;
o Одобрява ключовите условия на оперативното споразумение за всеки основен
фонд (където е приложимо);
o Наблюдава изпълнението на фонда, анализира и мониторира напредъка
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спрямо целите на инвестиционната стратегия;
o Одобрява условията за подбор на финансови посредници (когато е
приложимо).
По отношение на управлението на Фонда на фондовете, сред дейностите в
обхвата на ЕИБ са включени следните задачи:
o Изграждане на инвестиционна стратегия и бизнес план в съответствие с МВУ
и НПВУ и въз основа на констатациите от пазарни тестове за насочване на
дейностите на Фонда на фондовете;
o Управление на ресурсите на МВУ за стимулиране на инвестициите (пряко или
косвено чрез финансови посредници) в проектите, в синхрон с
инвестиционната стратегия и бизнес плана, одобрени от Инвестиционния
съвет;
o Препоръчване и управляване на подходящи стратегии за излизане от
инвестиции с цел рециклиране на средствата, за да се даде възможност за понататъшни кръгове на инвестиции;
o Изпълняване на задачи по администриране на фондове, включително
мониторинг, отчитане, публичност;
o Други.
Когато ЕИБ ще предоставя пряка подкрепа на бенефициентите, тя ще отговаря
за:
o Проверка на потенциални инвестиции;
o Иницииране и разработване на списък с проекти за финансиране;
o Структуриране, договаряне и инвестиране в жизнеспособни проекти с крайни
получатели, които са в съответствие с инвестиционната стратегия и бизнес плана;
o Предоставяне на експертиза под формата на консултантска подкрепа, ако е
необходимо;
o Други.
Критериите и сроковете за подбор на проектните предложения ще бъдат разработени от
ЕИБ, одобрени от Инвестиционния съвет, комуникирани с ЕК, при необходимост, и
публично оповестени.

VI.Индикатори:



Подкрепени минимум 4 индустриални зони, паркове, сходни територии
(новоизградени или съществуващи);
Привлечени минимум 4 стратегически инвеститори в индустриалните зони,
паркове, сходни територии;
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