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Предговор

Уважаеми партньори,

Благодарим ви, че проявявате интерес към този инструмент.

Имаме удоволствието да Ви представим резюме на финансов 
инструмент "Фонд за технологичен трансфер" в рамките на 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

През 2016 г. ФМФИБ проведе пазарен тест. Оттогава екипът 
усъвършенства разбирането си за продукта, вследствие на което 
променихме подхода за изпълнението на инструмента, който бихме 
искали да обсъдим с вас. Вашата обратна връзка е един от основните 
елементи за успешното изпълнение на нашите продукти.

Бихме искали да обърнем внимание на секция "Важно съобщение", 
който предоставя някои подробности по отношение на ограниченията 
от правна гледна точка, които този документ съдържа.

Вашите коментари или предложения по отношение на нашата 
концепция са много ценни за екипа. Очакваме с нетърпение да 
обсъдим с вас по-нататък.

С уважение,

Екипът на ФМФИБ
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Обща информация/ Среда

▪ Фонд мениджър на финансови инструмент в България ЕАД 
(ФМФИБ) е назначен от УО на Оперативна програма "Иновации и 
конкурентноспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) да управлява 
финансовите инструменти по програмата

Нашата роля

▪ На дружеството са възложени следните задачи: (i) структуриране 
на финансовите инструменти като инвестиционни фондове в 
съответствие с целите на ОПИК; (ii) подбор на фонд мениджъри със 
съответен и приложим опит за управление на средствата; и (iii) 
наблюдение и надзор на фонд мениджърите през целия срок на 
фонда

Пазарни тестове

▪ С цел да изпълнява своя мандат прозрачно, както и да съгласува 
структурите на инвестиционните инструменти с подходящите 
пазарни практики, ФМФИБ провежда широкообхватни 
консултации с потенциалните заинтересовани страни по 
отношение на финансовите инструменти на ОПИК (т.е. с 
потенциални фонд мениджъри, инвеститори, законодатели, 
изследователски организации, университети, предприемачи и т.н.)

Цел на документа

▪ Да представи резюме на финансовия инструмент "Фонд за 
трансфер на технологии" (ФТТ) в рамките на ОПИК.

▪ В допълнение, ФМФИБ публикува индикативна техническа 
спецификация на финансовия инструмент като основа за подробни 
дискусии (виж www.fmfib.bg).

Структура на документа

▪ Документът представя подробен преглед на:

‒ Мисия и “modus operandi” на ФМФИБ

‒ Среда и обосновка на политиката на ФТТ

‒ Основни характеристики и индикативни условия на 
финансовия инструмент и бъдещия инвестиционен фонд 

‒ Примерна пътна карта на цялостния процес до потенциалното 
първо затваряне на инвестиционните фондове

Представяне на документа
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Допустими 
инвестиции

Допустими 
проекти

Размер на
инвестиция

Интелект.
собственост / 

НИРД или 
иновации

KPIs

Дизайн на
фонда

Резюме
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Допустимите крайни получатели
обхващат МСП и големите предприятия

Инвестициите ще бъдат съсредоточени 
върху разработки в ранна фаза, 
включително проекти, спонсорирани от 
големи предприятия чрез spin-offs

Подкрепа на проекти в четири 
области с висока степен на 
въздействие

Потенциалните компании могат 
да оперират във всеки сектор. 
Подкрепяните проекти обаче 
трябва да са свързани само с 
мехатроника, чисти технологии, 
ИКТ, био технологии, творчески 
и рекреативни индустрии

Инвестициите са с размер от 25 хил. до
5 млн. евро

Размерът на инвестициите ще зависи от етапа 
на развитие, т.е. от 25 хил. до 200 хил. евро за 
инвестиции в стратиращи предприятия и до 5 
млн. евро за комерсиализация 

Всички инвестиции трябва да са свързани с прехвърляне или прилагане на 
ИС, НИРД или иновации

Потенциалните компании трябва да разработват или внедряват проекти за 
НИРД, в идеалния случай да се стремят към придобиване права на ИС
Алтернативно, допустимите дружества трябва да прилагат нововъведения, 
т.е. нови продукти или процеси за фирмата

ФТТ
Modus 

operandi

ФТТ ще подкрепи общо 22 компании

Предвид политиките на ОПИК, успехът на 
фонда ще се измерва с броя на инвестира-
ните компании и привлечения частен ресурс

Крайните получатели трябва да разработят 
нови за компанията или пазара продукти

11 от инвестициите трябва да включват 
сътрудничество с научно-изследователска 
организация

ФМФИБ не възнамерява да се стреми към 
минимален IRR

До 30 млн. евро ще бъдат разделени между фонд за 
стартиращи предприятия (Seed) и фонд за комерсиализация 

ФМФИБ обмисля да разпредели бюджета на ФТТ за стартиращи 
предприятия и инвестиции за комерсиализация. За тази цел ще 
създадем под-фондове или два отделни фонда

Инвестиции за стартиращи предприятия (до 200 000 евро)
ще се извършват само с публични средства. По-големите 
инвестиции изискват минимално частно
участние от 30% на принципа pari-passu

ФМФИБ се стреми да привлече мини-
мум 3,3 млн. евро частни инвестиции 
на ниво фонд или чрез съвместно 
инвестиране

Фонд мениджърът ще участва с минимум 2% 
във всяка инвестиция независимо от 
размера
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Частни 
инвеститори

Финансови 
посредници

Национално
Съфинансиране

ЕСИФ

Финансови 
инструменти

Крайни 
получатели

Фонд на фондовете накратко

Обща информация за финансовите инструменти

▪ По дефиниция финансираните от ЕС финансови институции са 
предназначени да подпомагат крайни получатели чрез пазарни 
механизми (например заеми, инвестиции, различни от 
безвъзмездните средства), като същевременно мобилизират 
допълнителни средства и експертни познания от частния сектор

▪ Структурата на ФИ включва рециклирани средства, т.е. повторно 
използване на публичния ресурс за постигане на заложените от 
ОПИК цели

▪ Като се има предвид техните предимства пред безвъзмездните 
средства, нарастваща част от бюджета на Съюза се насочва към 
финансови инструменти

ФнФ обосновка

▪ България е взела стратегическото решение да изпълни ФИ по 
оперативните програми чрез национален инвестиционен 
инструмент, структуриран като "Фонд на фондовете" 

▪ Понастоящем четири оперативни програми допринасят със 
средства, предназначени за ФИ, управлявани от ФнФ с общ размер 
от 606 милиона евро

▪ Очаква се финансовите инструменти да мобилизират подкрепа и 
капитал от частния сектор, като се очаква размерът на средствата с 
ливъридж да достигне 1.4 млрд. евро за инвестиции в българската 
икономика (включително публичния ресурс)

▪ ФМФИБ е създаден от правителството като орган, управляващ 
ФнФ, и основната му мисия е ефективното изпълнение на 
финансовите инструменти в България 

▪ Инвестицията на ФИ ще бъде поверена на посредници, подбрани 
и наблюдавани от ФМФИБ
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ФОНД ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН
ТРАНСФЕР

ФУНФ I

ФУНФ II

ФУНФ III

Ниво на развитие

ФРК

ФМР
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▪ Обхватът на финансовите инструменти на ОПИК е установен след 
задълбочена оценка на предходния опит и доказана 
неефективност на инвестиционния пазар в България

▪ Инвестиционната стратегия на ОПИК предвижда създаването на 
четири типа инвестиционни фонда, които да обхващат целия 
спектър PE/ VC / Early stage

▪ Инвестиционната стратегия на ФТТ включва инвестиции в почти 
всички етапи от развитието на едно предприятие, т.е. от доказване
за концепция (т.е. pre-seed) до растеж.

▪ Докато размерът на инвестицията на другите дялови инструменти 
е ограничен до нуждите на даден етап, ФТТ би могъл да инвестира 
от 25 000 евро до 5 милиона евро

▪ Широкият обхват на инструмента се обуслава от неговите цели, т.е. 
да подкрепя трансфера на технологии на българския пазар

ФТТ в контекста на нашия портфейл от дялови инструменти
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Увеличаване на сътрудничеството между предприятията и 
публичните изследователски организации

Комерсиализиция на НИРД

Развитие на иновационен 
капацитет и ресурси

Подкрепа на НИРД

Подкрепа за придобиване, 
управление и 

комерсиализация на ИС

Свързване на 
науката и 
бизнеса

Комерсиали-
зация и интерна-

ционализация 
на НИРД

Насърчаване на 
иновациите

▪ Основните принципи на ОПИК са съгласувани със стратегическата рамка, 
която определя националната стратегия за развитие в редица сектори

▪ В резултат на това, политиките на оперативната програме имат за цел да 
стимулират икономическия растеж, който е: (1) насочен към знанието; (2) 
екологично устойчив; и (3) социално приобщаващ

▪ Програмата ще подкрепя допустимите проекти и крайни получателите чрез 
безвъзмездни средства, капиталови и дългови инструменти

▪ Като един от инструментите за постигането на тази цел, ОПИК очерта 
необходимостта от създаване на фонд за технологичен трансфер (ФТТ)

▪ Характеристиките на ФТТ са дефинирани в инвестиционна стратегия, 
според която фондът следва да инвестира в:

‒ предимно (но не само) в предприятията в ранен етап на развитие и

‒ Технологичен трансфер на: 1) патенти, 2) лицензи и 3) НИРД и иновации 

‒ като НИРД следва да се предоставя от университети, технологични 
паркове и / или научни лаборатории, както публични, така и частни и 
други посредници на иновации

▪ На практика фондът би могъл да инвестира във всяка компания, която 
предоставя технологичен трансфер, т.е. развива, комерсиализира или 
внедрява:

‒ Права за интелектуална собственост или

‒ Проекти за НИРД или

‒ Иновации (т.е. нови продукти, услуги или процеси за предприятието) и

‒ Съответстват на ограниченията, изложени на страница 7 по - долу и

‒ Правата за интелектуална собственост или НИРД и иновации се издават 
от публични или частни организации

▪ Инвестиционната стратегия на потенциалния фонд мениджър може също 
да бъде повлияна от показателите, представени на страница 9 по-долу

Инвестиции предимно в компании в ранна фаза * по отношение 
на трансфера на технологии на:

Патенти

НИРД и иновации

Лицензи
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* Те могат да включват независими новосъздадени предприятия, но 
също така и големи компании (включително техни spin-offs), 
изследователски организации и др.

Обосновка на целите на ФТТ и очаквани ефекти на развитие
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ФТТ e генералист, с широк секторен спектър и обхват на 
инвестиционна стратегия, но инвестиции трябва да са свързани с 

проекти в ограничен брой приоритети с голямо въздействие:

ИКТ Нанотехнологии
Органични 
продукти

Здраве-
опзване

Креативни 
индустрии

Биотехно-
логии

Рекреативни 
индустрии

Мехатро-
ника

Фарма-
цевтика

Чисти 

технологии

Допустими инвестиции

▪ Като се имат предвид хоризонталните цели на програмата, 
стратегията на ФТТ се подкрепя допълнително от идеята, че 
фондът следва да инвестира в специфични дейности, т.е. проекти, 
дефинирани в четири по-широки категории:

‒ Мехатроника и чисти технологии;

‒ Информатика и ИКТ;

‒ Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

‒ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии

▪ Независимо от горепосоченото, ФТТ би могъл да покрепя 
предприятия, опериращи във всеки сектор на икономиката, с 
изключение на тези, които са изрично изключени в 
документацията
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Допустими крайни получатели

Големи 
предприятия и 

МСП

Частни 
компании

Тест

Тест „В полза на България“

> 50% от 
основния 
персонал

> 50% от 
общите 
активи

> 50% от 
приходите

от 
продажби

▪ По отношение на допустимостта на крайните получатели, ФТТ ще 
може да инвестира във всяка компания, независимо от размера 
или етапа на нейното развитие. По този начин допустипите  
предприятия включват spin-offs на университети и предприятия, 
доколкото те формално се смятат за дружества

▪ Потенциалните крайни получатели биха били частни компании, 
т.е. не са регистрирани на никоя фондова борса към момента на 
първоначалната инвестиция

▪ Всички инвестиции на фонда трябва да бъдат извършени в полза 
на България. За да се определи формалното съответствие с това 
изискване, ФМФИБ и ОПИК разработиха тест, съгласно който, към 
момента на първоначалната инвестиция всички крайни получатели 
трябва да бъдат компании, които:

‒ Генерират повече от 50% от приходите си от продажби в 
България или

‒ Повече от 50% от общите му активи са трайно установени или 
регистрирани в България или

‒ Повече от 50% от неговия основен персонал трябва да се 
намира в България (за допълнителна информация, моля вижте 
индикативната техническа спецификация)

9
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Показатели на ОПИК

▪ Както беше обяснено по-горе, ФТТ ще бъде създаден за постигане 
на определени цели

▪ За да се проследи изпълнението на финансовия инструмент по 
отношение на тези цели, ФМФИБ очаква от потенциалния фонд 
мениджър да постигне заложените в инвестиционната стратегия 
показатели 

▪ Придържането към показтелите във връзка с изискването 
крайните получатели да си сътрудничат с изследователски 
организации, може да бъде предопределящ фактор на 
инвестиционната стратегия и подхода на фонд мениджъра

Дефиниция за изследователска организация 

Организация, независимо от нейния правен статут или източник на 
финансиране, чиято основна цел е да провежда независими фундаментални 
или индустриални изследвания или разработки или да разпространява такива 
изследвания чрез обучения, публикации или трансфер на знания.
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Общ брой крайни 
получатели

(цел 22 компании)

Крайни получатели, които 
въвеждат нови за 

предприятието продукти
(цел 13 компании)

Крайни получатели, 
които въвеждат нови за  

пазара в БГ продукти
(цел 9 компании)

Половината от крайните 
получатели трябва да си 

сътрудничат с изследователски 
организации 

(цел 11 компании)
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и Останалите, например, биха 

могли сами да разработят НИРД и 
иновации и да са придобили 

корпоративни праза за 
интелектуална собственост и т.н.
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ФТТ
(€ 30 млн.)

Фонд за ранна 
фаза

(До € 10 млн.)

Фонд за 
комерсиализация

(До € 20 млн.)

ФТТ концепции

ФТТ I
(До € 10 млн.)

Фонд за ранна 
фаза

Изследване

Продуктов дизайн

Продуктови 
прототипи

Производство

Експанзия

Дистрибуция и 
маркетинг

Размер на 
инвестиции

> € 25k  
< € 200k

> € 200k  
< € 5M

ФТТ II
(До € 20 млн.)

Фонд за 
Комерсиализация

Производство

Експанзия

Дистрибуция и 
маркетинг

Изследване

Продуктов дизайн

Продуктови 
прототипи

Размер на 
инвестиция

> € 25k  
< € 200k*

Размер на 
инвестиция

> € 200k  
< € 5M

▪ Концепцията, разработена досега от ФМФИБ, предвижда общият 
бюджет за финансовия инструмент (т.е. 30 милиона евро) да бъде 
разделен на две под-фонда, като по този начин се насочват към 
два отделни сегмента на потенциални крайни получатели, а 
именно:

‒ подкрепа на проекти на компании от доказване на 
концепцията до фазата на производство и

‒ финансиращи в изпълнението на допустими проекти 
предприятие от масово производство, дистрибуция и експанзия

▪ За тази цел ФМФИБ разглежда два варианта за структурирането на 
финансовия инструмент, а именно създаването на:

‒ един инвестиционен фонд, управляван от един фонд 
мениджър, разделен на два отделни под-фонда, за ранна фаза 
и комерсиализация или

‒ два отделни инвестиционни фонда, т.е. ФТТ за ранна фаза и ФТТ 
за комерсиализация, управлявани от отделни фонд мениджъри

▪ При двата варианта, фондът ще бъде от затворен тип със срок на 
фонда от 10 + 1 + 1 години и инвестиционен период от пет години

▪ Капиталовата структура на фонда също ще бъде стандартна, с 
минимален ангажимент от страна на фонд мениджъра на ниво 
фонд, като допълнителният частен капитал може да бъде набран 
изцяло на ниво фонд или чрез ко-инвестиционна схема на ниво 
краен получател

* В зависимост от избрания вариант за набиране на средства съгласно приложимия режим на държавна помощ. 
Съгласно някои разпоредби на съответните правила размерът на инвестицията може да надхвърли 200 000 евро
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ФТТ
(€ 30 млн.)

Те
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и
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ФТТ концепции (продължение)

Ранна фаза
(до € 8 млн.)

Комерсиализация
(до € 18 млн.)

Техническа 
помощ

(до € 4 млн.)

Фонд PROs/ TTO

Промотиране

Създаване на 
регионални 

центрове

Изследване

Продуктов дизайн

Продуктови 
прототипи

Производство

Растеж

Дистрибуция и 
маркетинг

▪ В допълнение към предложените варианти ФМФИБ обследва 
опцията за заделяне на част от ресурса за предоставяне на 
техническа помощ в рамките на финансовия инструмент

▪ Целта на механизма ще бъде да подпомогне капацитетa на 
националната и регионалната екосистема за НИРД

▪ По същество техническата помощ ще подкрепи създаването на 
регионални центрове за НИРД и / или технологични центрове, 
които в идеалния случай обединяват публичните изследователски 
организации и предприятията. По този начин, схемата цели да 
осигури платформа за координация на всички участници в 
екосистемата

▪ Техническа помощ може да се приложи независимо от избрания 
вариант по отношение на структурата на фонда

▪ Освен това ресурсът, заделен за техническата помощ, би могъл да 
се управлява от избрания фонд мениджър или директно от 
ФМФИБ

12

Забележка: размерът на всички обмисляни алокации следва да се приеме 
за индикативен и е посочен за илюстрация!
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ФТТ Структура I 
(Pari-passu)

Частни съ-
инвеститори

Фонд за ранна 
фаза

Фонд 
мениджър

Фонд за 
комерсиализация

Набиране на средства

ФТТ Структура II 
(Асиметрично разпр.)

Частни съ-
инвеститори

Фонд за ранна 
фаза

Фонд 
мениджър

Фонд за 
комерсиализация

Частни съ-
инвеститори

▪ Капиталовата структура на Фонд за комерсиализация (или под-
фонд) предвижда набиране на минимум 30% частен капитал на 
принципа pari passu с ФМФИБ или на ниво фонд или на ниво 
крайни получатели 

▪ Фонд за ранна фаза (Seed) ще бъде затворен единствено с 
капиталов ангажимент от страна на ФМФИБ и фонд мениджъра на 
принципа pari passu. Размерът на инвестициите може да бъде 
максимум до 200 хил. евро за един краен получател за период от 
три години

▪ Капиталовата структура на фонда за комерсиализация остава същата 
спрямо първия вариант

▪ Фонд за ранна фаза (Seed) трябва да привлече най-малко 10% частен 
капитал (включително ангажимента на фонд мениджъра), където 
ФМФИБ ще може да предостави стимули за частните инвеститори

▪ От друга страна, предвид изискванията на съответния режим на 
държавна помощ, този вариант налага допълнителни критерии за 
допустимост за крайните получатели, както и допълнителни 
изисквания за докладване и мониторинг

▪ В този случай Фонд за ранна фаза (Seed) ще може да инвестира в 
компании повече от 200 хил. евро

▪ Концепцията на капиталовата структура на ФТТ и участието на 
ФМФИБ в това отношение се уреждат от приложимите правила за 
държавна помощ

▪ Нашият анализ на съответните регламенти ограничи възможните 
варианти на капиталовата структура до два, представени по-долу

▪ Фонд за комерсиализация следва да привлече минимум 30% 
частно финансиране при прилагане на принципа pari-passu

▪ ФМФИБ планира да структура Фонд за ранна фаза (Seed) съгласно 
една от двете опции, представени по-долу

▪ ФМФИБ разглежда вариант за структура на фонда, при която фонд 
мениджърът следва да привлече минимум 10% на ниво фонд, 
независимо дали частният ресурс ще бъде привлечен предимно 
чрез ко-инвестиции

13
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Пътна карта на процеса

▪ ФМФИБ избира своите финансови посредници чрез процедура за възлагане на 
обществени поръчки, която включва етап на преговори

▪ След приключването на този пазарен тест, екипът на ФМФИБ ще подготви цялата 
тръжна документация. След което процедурата ще бъде публикувана на страницата на 
ФМФИБ и ще бъде обявен краен срок за подаване на заявления за участие 

▪ ФМФИБ прилага двуетапна процедура, включваща предварителен подбор и етап на 
възлагане, като вторият обхваща ограничен обхват на преговорите с преминалите първа 
фаза кандидати

14

Пазарен 
тест

Тръжна 
процедура

Q&A

Подаване 
на 

заявление

Предварител-
ни оферти, 
преговори

Предвари-
телен 

подбор

Финални 
оферти

& класиране

След приключването на този 
пазарен тест, ФМФИБ ще промени
техническата спецификация, ще 
подготви цялата тръжна 
документация и ще бъде обявен 
краен срок за подаване на 
заявления за участие 

Всички заинтересовани страни 
могат да подадат заявление за 
участие

ФМФИБ ще прегледа 
подадените заявления и ще 
покани кандидатите, които 
покриват зададени критерии 
за подбор, да подават 
предварителни оферти 
(обикновено даваме поне 
един месец за тази цел)

ФМФИБ ще направи преглед на 
предварителните оферти и ще 
проведе преговори по опреде-
лени теми с всички участници

След преговорите 
всички участници ще 
бъдат поканени да 
представят 
окончателни оферти, 
които ще бъдат 
оценени въз основа на 
зададени критерии за 
възлагане



© ФМФИБ, 2018

Мнение. Препоръка. Съвет

Нищо в съдържанието на този документ, в неговата цялост или отделните му
части, не следва да се възприема като мнение, препоръка, препоръка за
инвестиция или съвет във връзка с осъществяването или не на каквато и да е
трансакция, сделка или друго действие.

Съгласно приложимата законова рамка, изборът на финансови посредници
за прилагането на финансовите инструменти в контекста на ОПИК е предмет
на успешното провеждане на процедура за избор на изпълнител,
предвидена в Закона за обществените поръчки и надлежно взето решение
на компетентните органи на управление на ФМФИБ.

Промяна в нормативен акт

Информацията представена в настоящия документ се базира на
разпоредбите предвидени в редица нормативни актове, национални и
европейски към датата на неговото изготвяне. Евентуални промени в
приложимата регулаторна рамка биха могли да направят документа, в
неговата цялост или отчасти, неприложим или неактуален. ФМФИБ не
приема отговорност към трети лица във връзка с последствията от такива
промени, както и във връзка с възможната интерпретация на който и да е
закон или друг нормативен акт, в която и да е юрисдикция. ФМФИБ не
поема отговорност за каквито и да е разходи, загуби или пропуснати ползи
от което и да е лице във връзка със съдържанието на този документ.

Допускания за бъдещи събития и екстраполации

Този документ съдържа определени прогнози по отношение на българската
икономика и развитието на МСП сегмента в частност. Тези прогнози
отразяват определени допускания и екстраполации във връзка с очакваните
резултати, които биха могли да се осъществят или не и съответно биха могли
да имат съществено отражение върху изложените заключения. ФМФИБ не
приема отговорност във връзка с тези допускания, екстраполации, прогнози
и заключения.

Разпространение на документа

Този документ е подготвен единствено за целите, дефинирани в него и не
следва да се използва за никакви други цели. Цитирането и референциите
към документа в неговата цялост или отделни негови части в документи с
правно съдържание е възможно само след изрично писмо съгласие от
страна на ФМФИБ. Този документ е предназначен за публикуване, но не
следва да бъде възпроизвеждан или разпространяван без изричното,
писмено съгласие на ФМФИБ.

Информация от трети страни

При подготовката на този документ, ние сме използвани информация и
документи предоставени от Управляващия орган на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2202, както и на информация и
данни, достъпни от публични източници. В допълнение, използвахме
информация, предоставена от Обединение „Партньори за европейско
финансиране“ в Предварителна оценка и стратегия за ефективно
прилагане на финансовите инструменти по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ и не следва да бъдат
използвани без изричното съгласие на УО на ОПИК или на членовете на
Обединение „Партньори за европейско финансиране“. ФМФИБ не е
проверявало надеждността на посочените информация и данни чрез
проверка или анализ и, съответно, не приемаме отговорност във връзка с
тази информация и данни.

Ограничение на отговорността

Всяка информация, предоставена от Вас ще бъде ползвана единствено за 
целите на пазарните консултации и в контекста на изискванията на Закона 
за обществените поръчки („ЗОП“). Термините и понятията, използвани в 
настоящата презентация имат същото значение както в проекта на 
Техническата спецификация на Финансовия инструмент. Предоставената 
информация се разглежда от ФМФИБ като индикативна и не предизвиква 
задължения за вас или за ФМФИБ. Във връзка с изискванията на чл.44 от 
ЗОП, ФМФИБ си запазва правото да публикува получената обратна 
информация без да упоменава конкретната организация, която я е подала, 
заедно с отговорите от наша страна и настъпилите в тази връзка промени в 
проекта на Техническата спецификация (ако е приложимо).

Важно съобщение
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Данни за контакт:

Фонд мениджър на финансови инструменти в България

бул. "Тотлебен" 30-32
1606 София, България 

Авторско право

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД е българско акционерно 
дружество, притежавано от българската държава, представлявано от Министерството на 
финансите.

Логото на Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД и логото на Оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" са собственост на съответните организации.

Всички права запазени

Всяка информация, която предоставяте, ще се използва единствено за целите на пазарните консултации в контекста на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Условията и концепциите, използвани в тази презентация, имат същото значение
като в индикативната техническа спецификация на финансовия инструмент. Предоставената информация се счита от ФМФИБ за индикативна и не води до задължение към Вас или ФМФИБ. Във връзка с изискванията на чл. 44 от ЗОП, ФМФИБ си запазва правото
да публикува получената информация, без да споменава конкретна организация, която заедно с отговорите от наша страна води до промени в индикативната техническа спецификация (ако е приложимо).


