
Инвестиционна програма за рисков капитал III (VCIP III) 

 
Местоположение: 
Регионално 

Номер на проекта: 
53257 

Стопански отрасъл: 
Далекосъобщения, медии и технологии 

Вид на уведомлението: 
Частно 

Екологична категория: 
FW 

Дата за одобрение: 
23 февруари 2022 г. 

Статус: 
Извършен преглед на концепцията 

Дата на публикуване на резюмето на английски език: 
14 януари 2022 г. 

Описание на проекта 

Чрез третото издание на своята Инвестиционна програма за рисков капитал 
(VCIP III), която е продължение на програмата на Банката за рискови инвестиции, 
осъществявана чрез предишните два механизма – VCIP I и VCIP II, ЕБВР инвестира в 
технологични компании, намиращи се в ранен етап или в етап на растеж, 
посредством инструменти за дялово участие и инструменти, свързани с дялово 
участие (размер на инвестицията до 25 млн. евро), в страните, където Банката 
осъществява операции, заедно със съинвеститори, имащи опит в операциите с 
рисков капитал. Инвестициите са насочени към иновативни и бързо развиващи 
се малки и средни предприятия, които са недостатъчно обслужени поради 
ограничените възможности на сектора за рисков капитал, с цел да се допринесе 
за преодоляването на пазарния недостиг на рисков капитал. 

Цели на проекта 

Общата цел на VCIP III е да способства за разработването и 
комерсиализирането на иновативни технологии и за привличането на 
първокласни фондове за рисков капитал в страните, в които Банката 
осъществява операции, и в които предлагането на рисков капитал все още е 
твърде ограничено, а съответните екосистеми са в начален етап на своето 
развитие. 



Други ключови цели: i) VCIP дава на Банката възможност да насърчи 
икономиките на знанието в региона, да развие технологични екосистеми и да 
подкрепи иновациите; ii) Банката, чрез механизма VCIP, играе важна роля за 
преодоляването на съществуващия в региона на ЕБВР недостиг от финансиране 
чрез рисков капитал и iii) VCIP позволява на Банката да поддържа 
специализиран портфейлен подход към възможностите за инвестиции, които 
се характеризират с по-висок риск и с по-висока възвръщаемост. 

Въздействие върху прехода 

Оценка по ETI: 80 

Очаква се механизмът VCIP III да допринесе за постигането на качествата 
„конкурентоспособност“ и „устойчивост“ на прехода, като подпомага 
развитието на наскоро създадени и силно иновативни технологични компании 
и създава условия за по-добър достъп до рисков капитал – сектор, който все 
още прохожда в региона на ЕБВР. 

Като инвестира в предприятия, които поставят цифровите технологии на първо 
място (digital-first) и предлагат на пазара решения, базирани на такива 
технологии, VCIP III ще има пряк принос за ускоряването на цифровия преход – 
един от приоритетите на Стратегическата капиталова рамка на ЕБВР. Очаква се 
също така разширяването на дейностите на механизма VCIP в региона на ЕБВР, 
където пазарите за рисков капитал са в начален етап на своето развитие, да има 
траен демонстрационен ефект, показвайки на практика, че успешното 
съчетание на предприемачество с рисков капитал само по себе си е актив. 

Информация относно клиентите 

За всеки отделен случай. 

Финансиране от ЕБВР 

EUR 250,000,000.00 

Обща стойност на проекта 

EUR 250,000,000.00 

Допълняемост 

Очаква се допълнителните ефекти на проекта да се изразяват в  i) осигуряване 
на подкрепа от страна на местни съинвеститори за рискови капиталови 
инвестиции от глобален мащаб и ii) укрепване на местните пазари по 
отношение на възможностите за създаване на консорциуми за рисков капитал. 

  



Екологично и социално въздействие – резюме 

Самият механизъм не е категоризиран по Екологичната и социална политика на 
банката от 2019 г., но всеки подпроект ще бъде категоризиран индивидуално и 
ще подлежи на надлежна проверка за екологично и социално въздействие 
(НПЕСВ) и на оценка съгласно Рамката на ЕБВР за преход към зелена 
икономика (Green Economy Transition – GET), които ще са специфични за 
проекта и за клиента. В зависимост от категорията на подпроекта, съответната 
НПЕСВ ще установява дали всеки подпроект е структуриран така, че да 
съответства на изискванията за представяне (Performance Requirements) на 
Банката. 

Лице за контакт 

Bakhrom Ibragimov 
02073386000 

Кратка информация за изпълнението на проекта 

Последна актуализация на резюмето на проекта 

14 януари 2022 г. 

Относно въздействието върху прехода 

Повече информация относно подхода на ЕБВР към измерването на 
въздействието върху прехода можете да намерите тук. 

Делови възможности 

За делови възможности, доставки и поръчки, трябва да се свържете с клиента. 

За делови възможности с ЕБВР (различни от доставки и поръчки), свържете се 
на: 

тел.: +44 20 7338 7168 
ел. поща: projectenquiries@ebrd.com 

За проекти в публичния сектор, свържете се с Доставки и поръчки на ЕБВР: 
 
тел.: +44 20 7338 6794 
ел. поща: procurement@ebrd.com 

Общи запитвания 

Конкретни въпроси могат да се задават чрез формуляра за запитвания към 
ЕБВР. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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Екологична и социална политика (ЕСП) 

Екологичната и социална политика и свързаните с нея изисквания за 
представяне (ИП) определят начините, по които ЕБВР изпълнява ангажимента 
си да насърчава „екологосъобразното и устойчиво развитие“. ЕСП и ИП 
включват конкретни разпоредби, изискващи от нашите клиенти да спазват 
изискванията на приложимото национално законодателство, отнасящи се до 
информирането на обществеността и до провеждането на консултации с 
обществеността. Тези разпоредби изискват също така клиентът да установи 
механизъм за получаване, разглеждане и решаване на сигнали и жалби от 
заинтересовани страни, свързани по-конкретно с екологичните и социалните 
аспекти на неговия проект. Освен това, пропорционално на характера и мащаба 
на екологичните и социални рискове и въздействия на конкретния проект, 
когато е целесъобразно ЕБВР изисква от клиентите си да оповестяват 
информация относно рисковете и въздействията, произтичащи от проекта или 
да провеждат съдържателни консултации със заинтересованите страни, като 
разглеждат и отразяват техните становища. 

Повече информация относно практиките на ЕБВР в това отношение се съдържа 
в ЕСП. 

Почтеност и законосъобразност 

Службата, отговаряща за спазването на законността (Office of the Chief 
Compliance Officer – ОССО) насърчава доброто управление и гарантира 
прилагането на най-високи стандарти за почтеност във всички дейности на 
Банката в съответствие с най-добрите международни практики. ЕБВР извършва 
надлежна проверка за почтеност на всички свои клиенти, за да не допусне 
проектите им да създадат неприемливи рискове за почтеността и репутацията 
на Банката. ЕБВР е убедена, че идентифицирането и решаването на проблеми 
на етапа на оценяване и одобряване на проекта е най-ефективното средство за 
гарантирането на почтеността на осъществяваните от нея транзакции. ОССО 
има първостепенно важна роля в тези превантивни усилия и също така помага 
за проследяването на рисковете за почтеността след инвестиционната фаза на 
проекта. 

ОССО отговаря също така за разследването на сигнали за злоупотреба, 
корупция и неправомерно поведение по проектите, финансирани от ЕБВР. 
Всеки един, независимо дали е служител на Банката или е външно лице, който 
има съмнения за извършени злоупотреби или корупционни действия, следва да 
изпрати писмен сигнал до директора по спазване на законността с електронно 
писмо до compliance@ebrd.com. ОССО ще вземе отношение по всички 
докладвани обстоятелства. Ще бъдат проучвани всички сигнали, включително 
анонимните. Сигнали могат да се подават на всички езици на Банката или на 
страните, в които Банката осъществява свои операции. Информацията трябва 
да бъде предоставена добросъвестно. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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Политика за достъп до информация (ПДИ) 

След влизането ѝ в сила на 1 януари 2020 г., ПДИ определя как ЕБВР 
оповестява информация и се консултира със заинтересованите страни, така че 
да способства за по-добрата информираност и разбиране на нейните стратегии, 
политики и операции. Моля, посетете страницата на Политиката за достъп до 
информация, за да разберете каква информация е достъпна от уебсайта на 
ЕБВР. 

Конкретни искания за информация могат да се отправят чрез формуляра за 
запитвания към ЕБВР. 

Независим механизъм за отчетност на проекти 
(НМОП) 

Ако постъпките пред клиента или пред Банката за разрешаване проблеми, 
свързани с екологични и социални аспекти или с оповестяването на 
информация, не дадат резултат (например чрез обжалване по механизма, 
установен от клиента на проектно ниво или чрез пряк диалог с ръководството 
на Банката), всички физически лица и организации могат да поставят 
проблемите си за разглеждане чрез Независимия механизъм на ЕБВР за 
отчетност на проекти (НМОП). 

По НМОП се извършва независим преглед на проблеми, свързани с даден 
проект, за които се счита, че са причинили (или могат да причинят) вреди. 
Целите на Механизма са: да се съдейства за решаването проблеми, свързани с 
екологични и социални аспекти или с оповестяването на информация, чрез 
диалог между всички заинтересовани от проекта страни; да се установи дали 
Банката изпълнява своята Екологична и социална политика или разпоредбите 
на нейната Политика за достъп до информация за конкретните проекти и 
когато е приложимо – да се отстранят съществуващи несъответствия с тези 
политики и да не са допуснат нови несъответствия от страна на Банката. 

Моля, посетете уебстраницата на Независимия механизъм за отчетност на 
проекти, за да разберете повече за НМОП и неговия мандат и как може да 
подадете Искане за преглед, или поискайте с електронно писмо до 
ipam@ebrd.com повече информация за НМОП и указания за подаването на 
искане. 

Относно въздействието върху прехода 

Повече информация относно подхода на ЕБВР към измерването на 
въздействието върху прехода може да намерите тук. 

Делови възможности 

За делови възможности, доставки и поръчки, трябва да се свържете с клиента. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
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За делови възможности с ЕБВР (различни от доставки и поръчки), свържете се 
на: 
тел.: +44 20 7338 7168 
ел. поща: projectenquiries@ebrd.com 
 

За проекти в държавния сектор, свържете се с Доставки и поръчки на ЕБВР:  
 

тел.: +44 20 7338 6794 
ел. поща: procurement@ebrd.com 

Общи запитвания 

Конкретни въпроси могат да се задават чрез формуляра за запитвания към ЕБВР. 

Екологична и социална политика (ЕСП) 

Екологичната и социална политика (ЕСП) и свързаните с нея изисквания за 
представяне (ИП) определят начините, по които ЕБВР изпълнява ангажимента си 
да насърчава „екологосъобразното и устойчиво развитие“. ЕСП и ИП включват 
конкретни разпоредби, изискващи от клиентите да спазват приложимите 
изисквания на националното законодателство в областта на информирането на 
обществеността и провеждането на консултации с обществеността. Тези 
разпоредби изискват също така клиентът да установи механизъм за получаване, 
разглеждане и решаване на сигнали и жалби от заинтересовани страни, свързани 
по-конкретно с екологичното и социалното представяне на клиента и на 
проекта. Освен това, пропорционално на характера и мащаба на екологичните и 
социални рискове и въздействия на конкретния проект, когато е целесъобразно 
ЕБВР изисква от клиентите си да оповестяват информация относно рисковете и 
въздействията, произтичащи от проекта или да провеждат съдържателни 
консултации със заинтересованите страни, като разглеждат и отразяват техните 
становища. 

Повече информация относно практиките на ЕБВР в това отношение се съдържа 
в ЕСП. 

 

Почтеност и законосъобразност 

Службата в ЕБВР, отговаряща за спазването на законността (Office of the Chief 
Compliance Officer – ОССО) насърчава доброто управление и гарантира 
прилагането на най-високи стандарти за почтеност във всички дейности на 
Банката в съответствие с най-добрите международни практики. ЕБВР извършва 
надлежна проверка за почтеност на всички свои клиенти, за да не допусне 
проектите им да създадат неприемливи рискове за почтеността или репутацията 
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на Банката. ЕБВР е убедена, че идентифицирането и решаването на проблемите 
още на етапа на оценяване и одобряване на проекта е най-ефективното средство 
за гарантирането на почтеността на осъществяваните от нея транзакции. ОССО 
има първостепенно важна роля в тези превантивни усилия и също така помага за 
проследяването на рисковете за почтеността след инвестиционната фаза на 
проекта. 

ОССО отговаря също така за разследването на сигнали за злоупотреба, корупция 
и неправомерно поведение по проектите, финансирани от ЕБВР. Всеки един, 
независимо дали е служител на Банката или е външно лице, който има съмнения 
за извършени злоупотреби или корупционни действия, следва да изпрати 
писмен сигнал до директора по спазване на законността с електронно писмо до 
compliance@ebrd.com. ОССО ще вземе отношение по всички докладвани 
обстоятелства. Ще бъдат проучвани всички сигнали, включително анонимните. 
Сигнали могат да се подават на всички езици на Банката или на страните, в които 
Банката осъществява свои операции. Информацията трябва да бъде 
предоставена добросъвестно. 

Политика за достъп до информация (ПДИ) 

След влизането ѝ в сила на 1 януари 2020 г., ПДИ ще определя как ЕБВР 
оповестява информация и се консултира със заинтересованите страни, така че да 
насърчава по-добрата информираност и разбиране на нейните стратегии, 
политики и операции. Моля, посетете страницата на Политиката за достъп до 
информация , за да разберете каква информация е достъпна от уебсайта на ЕБВР. 

Конкретни искания за информация могат да се отправят чрез формуляра за 
запитвания към ЕБВР. 

Независим механизъм за отчетност на проекти 
(НМОП) 

Ако постъпките пред клиента или пред Банката за разрешаване проблеми, 
свързани с екологични и социални аспекти или с оповестяването на информация, 
не дадат резултат (например чрез обжалване по механизма, установен от 
клиента на проектно ниво или чрез пряк диалог с ръководството на Банката), 
всички физически лица и организации могат да поставят проблемите си за 
разглеждане чрез Независимия механизъм на ЕБВР за отчетност на проекти 
(НМОП). 
 
По НМОП се извършва независим преглед на проблеми, свързани с даден 
проект, за които се счита, че са причинили (или могат да причинят) вреди. Целите 
на Механизма са: да съдейства за решаването проблеми, свързани с екологични 
и социални аспекти или с оповестяването на информация, чрез диалог между 
всички заинтересовани от проекта страни; да установи дали Банката изпълнява 
своята 
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Екологична и социална политика или разпоредбите на нейната Политика за 
достъп до информация за конкретните проекти и когато е приложимо – да 
отстрани съществуващи несъответствия с тези политики и да не допусне нови 
несъответствия от страна на Банката. 
 
Моля, посетете  уебстраницата на Независимия механизъм за отчетност на 
проекти, за да научите повече за НМОП и неговия мандат и за това как може да 
подадете Искане за преглед или се обърнете към НМОП с електронно писмо 
до ipam@ebrd.com , за да получите насоки и повече информация за НМОП и 
разберете как може да отправите искане. 
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