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Роля на Центъра в проектния цикъл
Работа на 

организатора 
на проекта 

Политика 
и 

стратегия

Генерален 
план

Изпълнимост
Проектна 

подготовка
Тръжна 

процедура 
Строителство Експлоатация

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ, НЕОБХОДИМ ЗА ПРОЕКТИТЕ
Изграждане на капацитет по технически въпроси - Експертни центрове за 

сътрудничество - Разпространение на най-добри практики и разглеждане на конкретни 
случаи

НАЧАЛЕН ЕТАП

• Консултации за 
политики и 
програми

• Предварителна 
проектна оценка

ПОДГОТОВКА

• Техническа помощ за 
организатора на проекта преди 
оценката (Проектно задание, 
анализ на разходите и ползите)

• Консултации относно 
финансовата структура (ПЧП, 
инвестиционни платформи и 
иновативни проекти)

• Избор и надзор на 
консултантите за подготовка на 
проекта

ИЗПЪЛНЕНИЕ

• Консултация за 
изпълнение на 
проекта 

• Засилен 
мониторинг при 
забавени проекти



Бизнес план и способност за 
привличане на финансиране

• Дефиниране на бизнес план
• Оценка на способността на 

проектите да привлекат 
финансиране

• Икономическа и финансова 
устойюивост 

Идентификация на проекти и 
първоначален анализ

• Платформа за по-безопасен 
транспорт, интелигентни 
транспортни системи (ИТС)

• Кръгова икономика
• Малки и средни предприятия 

(МСП)
• Мобилност, Механизъм за 

свързване на Европа
• Сигурност и отбрана 

Развитие на пазара - Проучване 
на секторното търсене

• Анализ на търсенето в 
конкретни сектори

• Примерни казуси
• Необходимост от одобрение 

от страна на Комисията 

Примери за консултантска помощ 
(списъкът не е изчерпателен)

Инвестиционни платформи  и 
изграждане на капацитет

• Пазарно проучване
• Дизайн на предложената 

инвестиционна платформа / фонд
• Дейности по изграждане или 

развиване на капацитет

Финансов анализ и
моделиране 



• Съвместна инициатива

• Три вида подкрепа:
Повишаване на Техническа Иновативни подходи
информираността               подкрепа                           при финансиране

• Предлага се за градове от всички страни и региони на ЕС, без значение
големината на града

• Минимални критерии за допустимост и повече информация:
http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm

URBIS: тематична консултантска инициатива

http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm


Консултантска подкрепа за 

Механизма за Справедлив Преход

5

InvestEU консултантски център

Подкрепа за 

Стълб 2

Инициативи на 
консултантския център на 

InvestEU.

Очаква се да включват 
съществуващи инициативи 

като URBIS и ELENA

Подкрепа за 

Стълб 1

Предвижда се JASPERS да 
подкрепя Комисията и 

държавите-членки в 
подготовката на проекти за 
безвъзмездни средства по 

Стълб 1 

Подкрепа за 

Стълб 3

Специално консултантско 
финансиране за 

идентифициране и подкрепа 
на проекти, свързани с 

Механизма за отпускане на 
заеми в публичния сектор 

по Стълб 3 
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Подкрепа за градове - казуси

• Валбрич е един от градовете, 
пострадали най-много от 
индустриалната промяна на Полша през 
90-те години и колапса на местната 
въгледобивна индустрия. Градът се 
изправя пред редица икономически и 
социални предизвикателства, 
причиняващи обезлюдяване, обостряне 
на социалните неравенства и упадък на 
жилищните и промишлени сгради.

• ЕИБ съфинансира многогодишната инвестиционна програма на Валбрич, обхващаща 
схеми за регенериране на градските райони. Заемът е съчетан с комплексен пакет от 
консултантска подкрепа по URBIS, финансиран от Центъра.

• Техническата помощ на Центъра помогна да се идентифицират икономическите и 
социални предизвикателства на града и да се набележат добри практики за справяне с 
тях. Беше направен и преглед и първоначален анализ на  инвестиционните намерения 
на Валбрич през следващите години.

Регенеративно градоустройство в Полша



• Стара Загора работи по изграждането на 
лаборатория за виртуална реалност, която 
да надгради първия в страната център за 
цифрови иновации. По-лесният достъп до 
изследвания и инфраструктура за 
разработки ще улесни инвестициите в 
информационни и комуникационни 
технологии и в други сектори с висока 
добавена стойност. 

Лаборатория за виртуална реалност в България 

Подкрепа за градове – казуси ( продължение)

• Работата по изграждане на лабораторията за осъществява в партньорство с Индустриална 
зона Загоре, АРИР- Стара Загора, Община Стара Загора и Тракийския Университет.

• Лабораторията ще бъде център за изследователски и развойни дейности в сътрудничество с 
инвеститори и университети и осигуряват обучителни дейности. 

• Центърът предостави помощ за оценка на пазарния потенциал, изграждане на бизнес казус и 
разработване на финансов модел за генериране на устойчиви приходи и привличане на 
допълнителни източници на финансиране. В момента, работата по следващите стъпки от 
реализирането на лабораторията продължава. 



Заявки за подкрепа от Центъра

За директен контакт с Центъра eiah@eib.org

eiah.eib.org

Благодаря за вниманието!

Десислава Кралева d.kraleva@eib.org


