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ФОНДОВЕ & ФИНАНСИРАНЕ

Липсата на финансиране е една от най-често посочваните пречки пред 
развитието на стартиращите дигитални бизнеси в България, показа Inno-
vationShip|Digital 2016. Истината е, че след като през 2012 г. европейските 
средства по програмата JERAMIE захраниха трите основни местни 
фонда Eleven, LAUNCHub и NEVEQ, за три-четири години екосистемата не 
страдаше от липса на средства – около 20 млн. евро бяха инвестирани в 
близо 200 компании. Срокът им за инвестиции обаче приключи в края на 
2015 г. и оттогава в известна степен се получи вакуум. 
В началото на 2017 г. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) започна 
да разпределя нови средства към местните фондове. Не всички успяха 
да се възползват от тях – до момента подписани договори имат LAUN-
CHub, BlackPeack и Empower Capital. И в трите случая те са привклекли 
голяма доза частно съфинансиране и смятат да играят по-пазарно 
ориентирано. 

До края на годината очакваме и още нови инвестиционни фондове, 
които ще бъдат създадени, за да разпределят средствата за дялови и 
квазидялови инвестиции на Фонда на фондовете (държавно дружество с 
принципал Министрство на финансите) и портфейл от общо 600 млн. лв., 
от които 150 млн. евро за стартиращи компании.

До тогава обаче има известно време. Ето кой в момента е активен на 
пазара за ускоряващи, рискови и дялови инвестиции.

Фондовете са подредени по степента на развитие на проектите, в които 
инвестират.
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Climate-KIC
Диапазон: 15-25 хил. евро

Toва е акселераторът на Европейския институт по технологии (EIT), 
насочен към бизнеси с фокус върху чистите технологии. В България той 
се управлява от неправителствената организация CleanTech, чийто офис 
е базиран в “София Тех Парк”. За акселератора може да се кандидатства 
два пъти годишно, а “наградите” са предоставяне на офис, менторство, 
достъп до европейска експертиза и възможност за подкрепа при 
следващи етапи на развитие. Разбира се, има и финансов стимул - 
грантове между  15 и 25 хил. евро за елени бизнеси, казват от 
мениджмънта. Актуалният прозорец за кандидатстване е до 3 юли. В 
момента покрай акселератора продуктите си разработват четири млади 
екипа: Cactus Lab, Code Insiders, Diva и Spirulina Team.

FunStartup
Диапазон: до 35 хил. евро

Инициативата FunStartup е малко нетрадиционен източник на 
финансиране за България. Стартирана е от софтуерния разработчик 
"Юнисофт инженеринг". От миналия октомври компанията търси екипи с 
иновативни решения в областта на IT, а канидатстването е отворено по 
всяко време. От "Юнисофт" търсят срещу инвестицията си по-голям дял 
от бизнеса отколкото фондовете, урпавляваши европейски средства – 
до 15-20%. А финансирането не е фиксирано – според нуждите на 
компаниите първоначално обявената горна граница от 70 хил. лв. 
подлежи на преразглерждане, обясняват от фонда. 

Eleven
Диапазон: 25-200 хил. евро

Един от двата най-разпознати seed фонда в България има в портфолиото 
си около 150 компании, половината от които – все още живи, а една 
четвърт – с положително финансово представяне, твърди един от 
партньорите. В портфолиото има разнообразни бизнеси, като 
преобладават дигиталните. През миналия програмен период Eleven 
имаше в портфейла си 12 млн. евро. Очакваше се в началото на 2017 г. 
да преподпише договор с ЕИФ, което така и не се случи и затова фондът 
в момента набира частни инвестиции. Сегментът и етапът на развитие 
на компаниите, в които се инвестира, няма да се променят съществено. 
Вероятно ще има доинвестиране в някои от настоящите им проекти.



в момента набира частни инвестиции. Сегментът и етапът на развитие 
на компаниите, в които се инвестира, няма да се променят съществено. 
Вероятно ще има доинвестиране в някои от настоящите им проекти.

LAUNCHub
Диапазон: 300 хил.-2 млн.евро

За разлика от периода 2012-2016 г., когато влизаше с по-малки суми, от 
тази година LAUNCHub минава едно ниво по-нагоре. В момента фондът 
разолага с 18,5 млн. евро, които трябва да разпредели до края на 2018 г., 
и се цели както и преди в технологични и дигитални бизнеси - “повече 
софтуер и малко хардуер”. Инвестициите ще бъдат както в нови 
компании, така и в такива, които вече са част от портфолиото, 
разпределени по равно. От началото на годината LAUNCHub вече има 
шест сделки, които са основно в компании с български основатели в 
чужбина.  В новия период фондът се качва едно стъпало по-нагоре в 
размера на инвестициите си: между 300 и 700 хил. евро, първоначално 
като миноритарни (10-20%) акционери. Таванът е до 2 млн. евро за 
компания. 

Unicredit Bulbank
Диапазон: 200-300 хил. евро

В бизнеса със стартиращи компании в България отскоро има и една 
банка – UniCredit Bulbank с нейния отдел “Специални проекти”. Целта на 
отдела е инвестиции в малки и средни предприятия, които са твърде 
рискови за конвенционално кредитиране в областите информационни 
технологии, хардуер, услуги и продукти за потребителите. При този 
продукт предприемачите нямат плащания по погасителен план за 
периода. Когато настъпи падежът, има вариант за преобразуване на 
заема в обикновен банков кредит или в дялов капитал. Банката влиза с 
не повече от 20% в компаниите, а средната възвръщаемост на капитала 
е от порядъка на 15-30%. Доходността, която изисква банката, е 9,75% на 
годишна база за тригодишен срок. Сред финансираните до момента 
компании са Playground Energy, Sensika Technologies и Coursedot. 

NEVEQ
Диапазон: 300 хил. евро-1,5 млн. евро
NEVEQ е първият фонд за рисков капитал в България, създаден през 
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NEVEQ
Диапазон: 300 хил. евро-1,5 млн. евро

NEVEQ е първият фонд за рисков капитал в България, създаден през 
2008 г. Той вече има две поколения – първото – с изцяло частен 
капитал, и второ – със средства по програмата JEREMIE. Второто 
поколение на фонда беше с насоченост към интернет усуги, 
корпоративен софтуер и свързани устройства, а размерът на 
инвестициите между 300 хил. и 1,5 млн. евро срещу дялове от 10 до 40%. 
През изминалия период NEVEQ инвестира в 14 компании. Сред еxit-ите 
на фонда са компаниите Spinetix, 3DC, Finanalytica. На този етап не е 
планирано трето поколение на фонда, но е вероятно някой от 
партньорите да кандидатства за фонд мениджър във ФнФ и да 
структурира нов инструмент с частно съфинансиране във VC сегмента.

Black Peack
Диапазон: 1-4 млн. евро

Фондът BlackPeak Capital беше основан през лятото на 2014 г. и е една от 
двете компании заедно с Empower Capital, които бяха избрани от ЕИФ за 
мениджъри на коинвестиционни фондове за рисков капитал по 
програмата JEREMIE в България. Фокусът на BlackPeak е върху бързо 
растящи компании с подчертан експортен потенциал, като 
предпочитаната средна сума за инвестиция е между 1 и 4 млн. евро. 
Интересното е, че фондът реално инвестира по-скоро в установени 
компании, които имат нужда от допълнителен капитал за растеж – 
growth capital. Сред единайсетте инвестиции от предишния период са 
Majio, Software Group BG, Bulpros, Pulsio, Vetcloud, Walltopia. В началото на 
2017 г. фондът перподписа с ЕИФ нови 15 млн. евро, половината от 
които ще бъдат за компании от настоящото портфолио.

Empower
Диапазон: 250 хил.-3 млн. евро

Empower Capital е фонд за дялови и квазидялови инвестиции. Както и 
BlackPeak, той беше захранен първоначално с европейски рисков 
капитал по JEREMIE, а в последствие премина в по-горния сегмент. В 
момента разполага с около 15 млн. евро, които да разпредели до края 
на 2018 г. Фокусът на интерес са компании в индустрии като търговия на 
дребно, лека промишленост, транспорт и логистика, технологии, 
здравеопазване, производство на храни. Фондът се стреми да инвестира 
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в бизнеси с годишен приход между 3 и 25 млн. евро срещу дял от 10 до 
40%. В портфолиото му са MammothDB, City Clinic (собственикът на 
“Токуда”), Fidelis Research и др. 

PostScriptum Ventures
Диапазон: 1-5 млн. евро

И в сегмента на инвестициите за ръст има нишов фонд, ориентиран към 
зелени бизнеси и компании в областта на възвръщаемите източници на 
енергия. В портфолиото на фонда са основно компании от енергийния 
сектор, базирани в региона и опериращи в глобален мащаб. Пример за 
сделките на фонда е софтуерната компания Software Group Post, където 
PostScriptum в два транша са инвестирали около 4 млн. евр. и държат 
12,5% дял. В момента ресурса за инвестиции е изчерпан, но скоро се 
очаква структурирането на нов доста по-голям фонд с фокус в същите 
индустрии.

Armada Capital
Диапазон: 1-3 млн. евро

Armada Capital е частен фонд, създаден през 2016 г. около българския 
клон на предприемаческата мрежа Endavor. Първата инвестиция беше в 
компанията за сериализация на фармацевтични продукти “Софтгруп”, а 
индустриите, в които се цели са разнообразни – от 
хранително-вкусовата, през сигурност до мобилни технологии. 
Границите, в които се ще се движат инвестициите на "Армада", са между 
1 и 3 млн. евро, срещу които търсят миноритарен дял в компаниите.

Rosslyn Capital

В момента не много активна на пазара, тази частна инвестиционна 
компания, създадена през 2012 г., има инвестиции в различни 
индустрии, включително производство, телекомуникации, IT, 
възобновяеми изочници на енергия и имоти. В технологичната сфера 
неотдавнашни инвестиции са Melissa Climate, TaxiME, LegalTreck, а Sofica 
е сред големите продажби на фонда.

Impetus Capital

В сегмента за инвестиции в ръст има още една частна компания – 
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Impetus Capital, която се цели в малки и средни компании с приходи 
между 10 и 100 млн. евро. Целевите групи са както високотехнологични 
бизнеси, така и традиционни със силен органичен ръст. Сред 
скорошните инвестиции е Analytics4Everyone.

CEO Angels Club

В България от няколко години съществуваще по-скоро неактивна мрежа 
за ангели-инвеститори в лицето на Bulgarian Association of Business 
Angels. През февруари 2017 г. се появи втора такава инициатива, този 
път от директора нa Founders Institute Милен Иванов – Ceo Angels Club. 
До среща с инвеститорите може да се стигне след попълване на онлайн 
форма в платформата GUST и селекция от комисията на клуба. 
Финансирането, което компаниите могат да получат, е между 10 и 200 
хил. евро при договорени индивидуално с инвеститорите условия и 
дялове.

FasterCapital

Отскоро на пазара в България, FasterCapital е почти непознат за 
местната екосистема продукт. Платформата предствлява виртуален 
инкубатор и акселератор, разполагащ с мрежа от бизнес ангели и VC 
фондове, голяма част от които базирани в Близкия Изток. Влизането във 
FasterCapital има две фази – инкубационно, в която мрежата подпомага 
компаниите чрез доразработване на прототипи, без да инвестира 
средства и срещу дял от компанията. Във втората фаза FasterCapital 
свързва инкубираните бизнеси с потенциални инвеститори. До момента 
там има три български компании, една от които е Yepse.  

KOWN

Платформата за инвестиции KOWN работи от 2015 г. KOWN обединява 
бизнес ангели, които инвестират единствено в технологични стартъпи, 
които според инициаторите ѝ имат потенциал да станат еднорози. 
Инвестира се при минимална оценка на компания от 1 млн. долара на 
най-ранен етап – pre-seed (при наличие на екип, прототип и евентуално 
малки продажби). Инвеститорите от KOWN подкрепят компаниите си 
изключително активно с бизнес развитие, маркетинг, човечешки 
ресурси, стратегия, развиване на продукт. От KOWN обаче подчертават, 
че предприемачите управляват компанията си на 100% сами. 
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Инвеститорите им не са част от борда на компанията, нямат вето или 
каквито и да е контролиращи права. Първоначалните вложения от 
местни инвеститори варират между 15 и 150 хил. долара, а при 
достигнане на повтаряем месечен оборот от 25 хил. долара на 
компаниите, основателите на KOWN се ангажират да ги представят пред 
топ VC's в САЩ и Великобритания или синдикират сделки в AngelList 
(angel.co), където набират между 150 хил. и 2 млн. долара от бизнес 
ангели. Екипът на платформата работи с инвеститори в България, Русия, 
Чили, Сингапур и САЩ. До момента има три публични сделки – Game-
Leap, Bee Smart Tech, Forma Eyewear. Нямат фокус към конкретни 
индустрии, но имат афинитет към eSports, fashiontech, blockchain.

 
 
 

 
 


