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Ключови понятия
Гарантиран портфейл

Портфейл от договори за финансиране, включени в Допустимия
портфейл, за които договори част от загубите по предоставеното
Съфинансиране са покрити от Ограничената портфейлна гаранция.

Детайлни правила за
Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез
комбиниране на подкрепа финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна
чрез ФИ и БФП
финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г. – Приложение 1.
Договор за финансиране

Документ, уреждащ условията на Общото финансиране от ФГР,
предоставено на Допустим краен получател.

Допустими дейности

Допустими дейности, както са дефинирани в ОПРР 2014-2020,
описани в раздел Допустими дейности на настоящия документ.

Допустим
проект

Инвестиционен проект, състоящ се от дейности, отговарящи на
изискванията за допустимост по Приоритетна ос 1 и/или Приоритетна
инвестиционен
ос 6 на ОПРР, както и на критериите, посочени в настоящия Документ.
Проектът следва да е финансово жизнеспособен, но да не може да
генерира достатъчно финансиране от пазарни източници.

Юридическо или физическо лице, което получава финансиране по
Допустим краен получател инструмента и отговаря на критериите за допустимост, определени в
настоящия Документ.

Допустим портфейл

Портфейл от договори за финансиране със средства на ФГР
(Финансиране от ФМФИБ + Съфинансиране), предоставени на
Допустими крайни получатели за осъществяване на Допустими
инвестиционни проекти.

Допустими разходи

Разходи, извършени за Допустими дейности по Допустим
инвестиционен проект и за Възнаграждение за управление, съгласно
изискванията на настоящия Документ и Постановление №
189/28.07.2016 г. на Министерски съвет.

Други инвеститори

Други инвеститори, които са предоставили средства в Общото
финансиране на Допустим инвестиционен проект в допълнение на
Общото финансиране от ФГР.
Държавна помощ по смисъла на чл. 107 и чл. 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, заедно с всички други
действащи регламенти и правила, които уреждат предоставянето на
държавна помощ, приети от ЕС или държава членка.

Държавна помощ

В конкретния случай на Фонда за градско развитие, както е описано в
настоящия документ и отчитайки спецификите на инвестициите по
Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 6 на ОПРР, приложимите правила
са както следва:
1) По Приоритетна ос 1:
а) Схема за групово освобождаване, прилагана в съответствие с
Глава I и чл. 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи
за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107
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и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (OJ
L 187, 26.6.2014);
и/или
б) схема за минимални помощи (de minimis aid), прилагана в
съответствие с Регламент (ЕС) No 1407/2013 от 18 декември
2013 в приложение на чл. 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis (OJ L 352, 24.12.2013).
2) По Приоритетна ос 6:
а) Схема за групово освобождаване, прилагана в съответствие с
Глава I и чл. 53 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи
за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (OJ
L 187, 26.6.2014);
и/или
б) схема за минимални помощи (de minimis aid), прилагана в
съответствие с Регламент (ЕС) No 1407/2013 от 18 декември
2013 в приложение на чл. 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis (OJ L 352, 24.12.2013).
Икономически оператор

Всяко физическо, юридическо или друго лице, което участва в
прилагането на финансовия инструмент.

Независим частен
инвеститор

Частен инвеститор, независимо от неговата собственост, който не
участва в капитала на Крайния получател и поема пълния риск по
отношение на своята кредитна експозиция спрямо Крайния
получател.

Обособена позиция

Съгласно дефиницията в Закона за обществените поръчки, такава част
от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да
бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично
свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка.

Общо финансиране от ФГР

Общият размер на финансирането, предоставено в контекста на ФГР
на Допустим краен получател, състоящо се от Финансиране от
ФМФИБ и Съфинаниране.
В случаите по приоритетна ос 1, по отношение на които се прилага чл.
16 от Регламент 651/2014 г. общото финансиране от ФГР следва да
съответства на дефиницията за „общ размер на финансирането“ по
чл. 2, пар. 37 от същия регламент, както следва: „общ размер на
инвестицията, извършена в допустимо предприятие или проект
съгласно раздел 3 или съгласно членове 16 или 39 от настоящия
регламент, с изключение на изцяло частните инвестиции,
предоставени при пазарни условия и непопадащи в обхвата на
съответната мярка за държавна помощ“.

Общо финансиране на
Допустим инвестиционен
проект

Общият размер на разходите във връзка с изпълнението на Допустим
инвестиционен проект, които в допълнение към Общото
финансиране от ФГР, могат да включват и Собствени средства на
Крайния получател и/или финансиране, предоставено от Други
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инвеститори и/или безвъзмездна финансова помощ (БФП), ако е
приложимо.

Ограничена портфейлна
гаранция

Гаранционен механизъм, предоставен от ФМФИБ, частично
обезпечаващ кредитния риск по Съфинансирането, включено в
Гарантирания портфейл, в случаите при които Съфинансирането,
осигурено със средства на ФП е най-малко 40% от Общото
финансиране от ФГР.

Оперативно споразумение

Договор, сключен между ФМФИБ и Финансовия посредник (ФП),
уреждащ отношенията им по изпълнение на финансовия инструмент.

Покрити загуби

Покрити загуби, както са дефинирани в настоящия документ.

Процент на покритие на
гаранцията

80% от Покритите загуби по Съфинансирането по Договор за
финансиране, включен в Гарантирания портфейл.

Сметка погасяване

Сметка с титуляр Финансовия посредник [или управляванa за сметка
на Финансовия посредник], открита в банка, установена на
територията на държава членка на ЕС. По Сметка погасяване се
събират плащанията от крайните получатели и други приходи,
относими към Финансирането от ФМФИБ.

Сметка усвояване

Сметка с титуляр Финансовия посредник [или управляванa за сметка
на Финансовия посредник], открита в банка, установена на
територията на държава членка на ЕС, по която се съхраняват
средствата, предоставени от ФМФИБ, до тяхното усвояване за
финансиране на допустими крайни получатели и за Възнаграждение
за управление.

Собствени средства на
Крайния получател

Собствени средства на Допустим краен получател, включени в
Общото финансиране на Допустим инвестиционен проект.

Споделяне на риска чрез
Финансиране от ФМФИБ

Механизъм за споделяне на риска от загуби при неплащане от страна
на Допустим краен получател до дела на Финансирането от ФМФИБ в
Общото финансиране от ФГР, по отношение на всеки Допустим
инвестиционен проект.

Справедлив процент на
възвръщаемост (СПВ)

СПВ е очакваната норма на възвръщаемост, равняваща се на рисковопретеглената сконтова норма, която отразява нивото на риск, свързан
с проекта и естеството и размера на капитала, който Независимите
частни инвеститори планират да инвестират в проекта.

Съфинансиране

Средства, предоставени от Независим частен инвеститор, в т.ч. но не
само от Финансовия посредник, за финансиране на поне 30% от
Общото финансиране от ФГР на Допустими Крайни получатели.

Таван на загубите (%)

Процент от гарантираната част от Съфинансирането на ниво
портфейл, определен за всеки Финансов посредник на базата на
предпазлива оценка на риска, който не може да надвишава 25%.

Финансов посредник (ФП)

Юридическо лице или обединение, избрано от ФМФИБ, с което
ФМФИБ е сключило оперативно споразумение за изпълнение на ФГР.
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Финансиране от ФМФИБ

Финансиране, предоставено от ФМФИБ на Финансовия посредник.

Фонд за градско развитие
(ФГР или ФИ)

Финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран със
средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Управленско резюме
Цел и среда за изпълнение на финансовия инструмент
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР, Програмата) предоставя подкрепа с
безвъзмездна помощ и с финансови инструменти (ФИ) на дейности в следните приоритетни области:
▪ повишаване на енергийната ефективност (EE) в сградния фонд;
▪ устойчив градски транспорт;
▪ подобряване на градската среда;
▪ развитие на туризма и популяризиране на обекти от културното наследство;
▪ обновяване на социалната, здравната и образователната инфраструктура; и
▪ доизграждане на регионална пътна инфраструктура.
Съгласно ОПРР прилагането на финансови инструменти е предвидено по следните приоритетни оси (ПО):
▪ Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ПО1), Допустими дейности за
финансиране по която са:
- повишаване на ЕЕ в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития;
- развитие на екологичен и устойчив градски транспорт;
- подобряване на качеството на градската среда;
- развитие на спортна и културна инфраструктура; и
- инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие.
▪ Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ (ПО6), предвиждаща инвестиции в проекти за развитие на
туризма, свързани с обекти на културното наследство.
Средствата по двете приоритетни оси са обединени в един финансов инструмент – Фонд за градско
развитие (ФГР), който има за цел да подобри достъпа до финансиране на дейностите, обхванати от двете
оси.
ФГР цели да привлече частен капитал към средствата, предоставени от ОПРР и да насърчи прилагането на
предприемачески подход при инвестирането в проекти, допринасящи за устойчивото регионално
икономическо и социално развитие.
Обхватът на подкрепата чрез ФГР е съобразен с идентифицираните пазарни неуспехи, неоптимални
инвестиционни ситуации и поуките от извършения анализ на предходния програмен период,
систематизирани в Предварителната оценка за прилагане на финансовите инструменти по ОПРР от месец
октомври 2014 г., потвърждаваща наличието на съществен дефицит в засегнатите области.
Роля на Фонда на фондовете
На основание Финансово споразумение от 11 ноември 2016 г. , сключено между Управлящия орган (УО)
на ОПРР и ФМФИБ, на ФМФИБ е възложено управлението на т.н. Фонд на фондовете („ФнФ“)
По силата на споразумението ФМФИБ управлява от свое име и за сметка на УО на ОПРР средствата за
финансови инструменти по ОПРР, в това число дейностите по:
▪ Избор на финансови посредници (ФП);
▪ Сключване на оперативни споразумения с ФП;
▪ Мониторинг на изпълнението на финансовите инструменти;
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▪ Оперативна и финансова отчетност;
▪ Управление на риска.
Структура за изпълнение на финансовия инструмент
Изпълнението на Финансовия инструмент включва структуриране на три Фонда за градско развитие (ФГР),
по един за регионите на Северна и Южна България и един за град София. Всеки от трите ФГР следва да бъде
структуриран и управляван от финансов посредник, а дейността му финансирана съвместно от ФМФИБ, ФП
и от други Независими частни инвеститори.
Бюджет на Финансовия инструмент
Средствата от ОПРР, предназначени за подкрепа с ФИ, включват:
▪ Финансиране от ФМФИБ в размер на 320.2 млн. лева, предназначени за финансиране на Допустими
инвестиционни проекти и разходи за Възнаграждение за управление, и
▪ Ограничена портфейлна гаранция: до 33.1 млн. лева, разпределени по ПО 1 и ПО 6 между трите ФГР.
Детайлна информация за разпределнието на бюджета за финансови инструменти по ФГР, приоритетни оси
и типове инструменти е представена в раздел „Бюджет на ФИ“.
Допустими финансови продукти
Финансовите продукти, които могат да се използват за финансиране на допустими КП са: инвестиционни
кредити; оборотни кредити, свързани с или имащи допълваща роля спрямо инвестиционен кредит,
предоставен от ФГР за Допустими крайни получатели, финансов лизинг, както и кредити за физически лица
за мерки за ЕЕ в еднофамилни жилищни сгради.
Обхват на инвестициите
Допустимите инвестиционни проекти по ПО 1 следва да са с обхват на реализация в 39-те града, допустими
за финансиране, посочени в раздел „Териториален обхват на ФГР“ и да са в съответствие с техните
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие1 (ИПГВР).
Допустимите инвестиционни проекти по ПО 6 могат да са с обхват на реализация - територията на цялата
страна и следва да са свързани с обекти на културно наследство от национално и световно значение по
смисъла на Закона за културното наследство.
Общо финансиране за Допустим инвестиционен проект
Финансовият инструмент може да предоставя подкрепа на Допустими инвестиционни проекти, които
могат да бъдат финансирани от различни източници, в т.ч.:
Източник на финансиране

Принос (%)

Собствени средства на КП, ако има такива

В зависимост от типа КП: частно дружество,
общини, ПЧП, физически лица и др.

Финансиране от Други инвеститори, ако
има такива

В зависимост от структурата

БФП, ако има такава

В зависимост от типа проект

Общо финансиране от ФГР, в т.ч.:

В зависимост от наличието на горепосочените
източници на финансиране

Финансиране от ФМФИБ

До 70 % от Общото финансиране от ФГР

Съфинансиране *

Мин. 30 % от Общото финансиране от ФГР

Общо

1 ИПГВР

Предназначение

%

Общо финансиране
на Допустим
инвестиционен
проект

100%

100%

представлява „интегрирана стратегия за устойчиво градско развитие“ по смисъла на чл. 2, пар. 60 от Регламент 651/2014 г.
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* ФП следва да предостави Съфинансиране, равняващо се на поне 10% от Общото финансиране от ФГР,
като останалото минимално изискуемо Съфинансиране може да бъде предоставено от други Независими
частни инвеститори.
Източници на финансиране извън обхвата на Финансовия инструмент.
Източници на финансиране, включени в обхвата на Финансовия инструмент.
Финансовият посредник следва да извърши проверка за наличието на финансиране от други публични
източници на финансиране извън финансирането от ФГР по съответния проект и при наличие на такова да
приложи правилата за кумулиране на помощта по чл. 8 от Регламент № 651/2014 и/или съответно чл. 5 от
Регламент № 1407/2013, така както са заложени в Изискванията към изпълнение на поръчката във връзка
с правилата за държавни помощи (Приложение 2) и в Детайлните за правила за комбиниране на подкрепа
чрез ФИ и БФП (Приложение 1).
Общо финансиране от ФГР
Общото финансиране от ФГР се състои от Финансиране от ФМФИБ и Съфинансиране, осигурено от
Финансовия посредник и Независими частни инвеститори, ако е приложимо.
Финансиране от ФМФИБ
Финансирането от ФМФИБ е по същество механизъм за споделяне на риска, при който до 70% от Общото
финансиране от ФГР за всеки КП е осигурено от ФМФИБ, а останалата част от Общото финансиране от ФГР
представлява Съфинансиране. По този начин ФМФИБ споделя Покритите загуби в Общото финансиране от
ФГР, дължащи се на неизпълнение от Крайните получатели, в съответствие с принципа pari passu и pro rata
с Финансовите посредници и Независимите частни инвеститори в съответствие с дела на всяка от страните
в Общото финансиране от ФГР.
Съфинансиране
Съфинансирането може да бъде предоставено на ниво ФГР или на ниво проект, като във всеки конкретен
проект то следва да бъде не по-малко от 30 % от Общото финансиране от ФГР, в съответствие с
приложимите правила за Държавна помощ.
Съфинансирането, осигурено от друг Независим частен инвеститор, различен от ФП, се приема за
Съфинансиране, при условие че е осигурено по силата на договор за съвместно финансиране, сключен
между ФП и Независимия частен инвеститор за конкретни проекти или за всички проекти в Допустимия
портфейл и отговарящо на изискванията, описани в настоящия документ, в т.ч. на правилата за Държавни
помощи.
За синхронизиране интересите на страните, не по-малко от 10 % от Общото финансиране от ФГР на
проектно ниво следва да се осигури със средства от ФП.
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За избягване на съмнение, Собствените средства на КП, инвестирани в Общото финансиране за допустим
инвестиционен проект, както и финансиране от Независим частен инвеститор, което не е предоставено
чрез договор за съвместно финансиране, сключено с ФП (следователно третирано като финансиране от
Други инвеститори), не се считат за част от Съфинансирането.
По отношение на Механизма за споделяне на риска са приложими правилата за държавни помощи под
формата на заеми, включително изискванията за прозрачност на помощта по чл. 5, пар. 2, букви „б“ и „д“
от Регламент № 651/2014 и чл. 4, пар. 3, буква „в“ от Регламент №1407/2013.
Механизъм за гарантиране на Съфинансирането
Ограничената портфейлна гаранция се предоставя от ФМФИБ под формата на гаранционен механизъм,
частично обезпечаващ кредитния риск по Съфинансирането, предоставено от ФП на Допустими КП и
покриващ всеки Допустим инвестиционен проект, включен в Гарантирания портфейл, по който най-малко
40% от Oбщото финансиране от ФГР е осигурено от ФП.
Ограничената портфейлна гаранция не покрива финансиране от други инвеститори, различни от ФП. По
своя собствена преценка и на свой риск ФП може чрез договор за съвместно финансиране да
преразпредели ползи от гаранционното покритие към Независими частни инвеститори съобразно техния
принос към изискуемото Съфинансиране, при спазване на правилата на Държавна помощ.
Гаранцията не покрива финансирането по Допустим инвестиционен проект, финансиран изцяло със
Съфинансиране, невключващо Финансиране от ФМФИБ.
Такса за гаранцията не се дължи.
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На ниво проект, включен в Гарантирания портфейл, Ограничената портфейлна гаранция покрива 80% от
Покритите загуби по Съфинансирането, но не повече от Тавана на загубите, който не може да надвишава
25% от Гарантираното съфинансиране на портфейлно ниво, съгласно правилата за Държавна помощ.
Точният процент на Тавана на загубите се определя за всеки отделен ФП въз основа на предпазлива
предварителна оценка на риска.
За избягване на съмнения, максималната експозиция на ФМФИБ в рамките на механизма за Ограничена
портфейлна гаранция не може да надвишава сумите, предназначени за гаранции по ПО1 и ПО6 за
съответния ФГР (вж. раздел "Бюджет на ФИ").
По отношение на Механизма за гарантиране на Съфинансирането са приложими правилата за държавни
помощи под формата на гаранции, включително изискванията за прозрачност на помощта по чл. 5, пар. 2,
букви „в“(i) и „д“ от Регламент № 651/2014 и чл. 4, пар. 6, буква „в“ от Регламент № 1407/2013.
В рамките на процедурата по подбор, ФП следва да представи методология за прехвърлянето на цялата
полза от гаранцията на КП (напр. чрез намаляване на рисковия марж по тип и / или сектор на КП или други
облекчения за КП).
Механизъм за издаване на гаранцията
Гаранционният механизъм се обезпечава от ФМФИБ в качеството му на финансова институция, със залог
на парични средства в полза на съответния финансов посредник, депозирани по сметка на ФМФИБ при
БНБ.
Структурата на гаранционния механизъм има за цел да осигури капиталово облекчение за Гарантираното
съфинансиране на кредитните институции.
Покрити загуби
Покритите загуби, относими към Финансирането от ФМФИБ и Гарантираното съфинансиране включват:
▪ дължими и непогасени суми по главницата;
▪ начислена, но неплатена редовна лихва до 90-тия ден на просрочие (но не и такси и наказателни лихви
и други разходи);
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▪ загуби от намалена главница и/или лихва вследствие на реструктуриране на финансиране на КП.
Финансовите посредници ще управляват процеса по Възстановяване на загуби (събиране на вземания),
като ФМФИБ си запазва правото да встъпи в правата си по събиране на вземанията, при необходимост.
Възстановените средства, нетно от разходите за събиране на вземания и реализация на обезпечения (ако
има такива), следва да се споделят пропорционално между ФМФИБ и ФП.
Възстановените средства във връзка с Гарантираното съфинансиране се споделят пропорционално между
ФМФИБ и ФП, като се отчита делът на платената от ФМФИБ сума по Ограничената портфейлна гаранция.
Период на инвестиране
От датата на влизане в сила на Оперативното споразумение до 31 декември 2023 г.
Период на реинвестиране
Всички постъпления, свързани с предоставеното финансиране от ФМФИБ (в т.ч. погасени главници,
начислени лихви и т.н.), могат да бъдат реинвестирани в Допустими инвестиционни проекти, при условие
че са изпълнени описаните в настоящия документ условия (виж. раздел „Реинвестиране на
предоставения ресурс (рециклиране)“)
Периодът на реинвестиране може да започне единствено след постигане на пълно разплащане на
Финансирането от ФМФИБ, както и ангажиране на средствата по Ограничената портфейла гаранция.
Лихва, комисиони и други такси
Лихвеният процент по Общото финансиране от ФГР представлява средно-претеглената стойност от:
▪ лихвения процент по Съфинансирането и
▪ лихвения процент по Финансирането от ФМФИБ.
Лихвеният процент по Съфинансирането следва да бъде пазарен и да се определя в съответствие с
ценовата политика на Финансовия посредник или процедурата за избор на Независимия частен
инвеститор/независимата оценка на СПВ (ако е приложимо).
Лихвата по Финансирането от ФМФИБ представлява определен дял (процент) от лихвения процент по
Съфинансирането, предоставено от ФП за същия Допустим инвестиционен проект, който следва да бъде
офериран от ФП в процедурата по ЗОП.
Финансовият посредник не следва да начислява на Крайния получател такси, комисиони и други разходи,
свързани с Финансирането от ФМФИБ, които се покриват от Възнаграждението за управление.
ФП и Независимият частен инвеститор могат да начисляват пазарни лихви, такси и комисиони върху
предоставеното Съфинансиране, в съответствие с обичайната си практика.
Обезпечение от ФП в полза на ФМФИБ
Всички вземания на ФМФИБ от ФП следва да бъдат обезпечени от ФП с първи по ред особен залог на
вземания, относими към Финансирането от ФМФИБ и Гарантираното съфинансиране по договорите за
финансиране на КП, както и с първи по ред особен залог на вземания по Сметка погасяване и Сметка
усвояване.
Оперативно споразумение
Условията и реда за предоставяне на Финансирането от ФМФИБ и на Ограничената портфейлна гаранция
към ФП се договарят в Оперативно споразумение, уреждащо правата и задълженията на страните.
Парични потоци, свързани с Оперативното споразумение
Финансирането от ФМФИБ се предоставя на ФП на траншове.
Финансирането от ФМФИБ, в това число и всички приходи, свързани с него, което се намира по сметки на
ФП следва да бъде олихвявано в полза на ФМФИБ с лихвен процент, определен в раздел „Депозитна
лихва“. Всички начислени лихви и други приходи относими към Финансирането от ФМФИБ по Сметка
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усвояване увеличават неговия размер и следва да се използват за финансиране на Допустими
инвестиционни проекти и за разходи за Възнаграждение за управление до 31.12.2023 г.
Всички плащания от Крайни получатели се разпределят между ФМФИБ, Финансовия посредник и
Независимите частни инвеститори (ако е приложимо) пропорционално, съобразно дела им в
предоставеното Общо финансиране от ФГР и/или съобразно условията на Ограничената потфейлна
гаранция, ако е приложимо.
Правна структура на ФГР
Финансовият посредник може да бъде кредитна или финансова институция, която има право да
осъществява дейност по предоставяне на финансиране на територията на Република България, или
обединение, в което участва такава институция.
ФГР може да бъде структуриран като:
▪ доверителна сметка2 на името на финансовия посредник, управлявана от името и за сметка на ФМФИБ,
или
▪ като отделен финансов блок3 в кредитна или финансова институция, включително и новоучредена
такава.
ФП следва да управлява ФГР на търговски принцип и да гарантира, че решенията за финансиране се вземат
с цел постигане на печалба.
Роля на Финансовия посредник
Финансовият посредник осигурява управлението на портфейла и е отговорен за следните процеси:
▪ идентифициране на Допустими крайни получатели и анализ на тяхната кредитоспособност,
▪ структуриране и договаряне на Общото финансиране от ФГР в съответствие с договорената
инвестиционна политика на ФГР;
▪ изготвяне и финализиране на приложимата кредитна документация;
▪ изчисление на недостига на финансиране за целите на комбиниране на ФИ с БФП (където е
приложимо, съгласно приложените Детайлни правила за комбиниране на подкрепа чрез финансови
инструменти и безвъзмездна финансова помощ);
▪ прилагане на съответните правила за държавна помощ,
▪ мониторинг и управление на финансирането,
▪ управление на лоши вземания (вкл. реализацията на обезпечение), и
▪ други приложими, вкл. управление на изхода от инвестициите (когато е приложимо), следва да се
извършват от ФП, в съответствие със стандартната му практика и съгласно условията, договорени в ОС.
При комбинирано финансиране с БФП и ФИ, Финансовият посредник няма ангажимент за оценка на
допустимостта по отношение на финансирането с безвъзмездна финансова помощ, нито за
предоставянето или администрирането на БФП. Предоставянето на БФП е в прерогативите на УО на ОПРР.
Всички останали източници на финансиране за проекта извън Общото финансиране от ФГР (в т.ч.
безвъзмездна финансова помощ, собствени средства на КП, финансиране от Други инвеститори) се
докладват на ФМФИБ като част от Общото финансиране на проекта.
Възнаграждение за управление на Финансовия инструмент
Във връзка с изпълнението на ФГР, ФМФИБ заплаща на ФП Възнаграждение за управление, договорено
като размер между страните в рамките на процедурата по избор на ФП (вж. секция „Възнаграждение за
управление“).

2

Средствата по сметката се управляват от ФП от името на ФМФИБ, като средствата по сметката остават собственост на ФМФИБ.
Средствата представляват част от активите и пасивите на кредитната/ финансовата институция), но се отчитат отделно и ясно се
отделят от останалите активи на ФП.
3
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Основни параметри на финансовия инструмент
Бюджет на ФИ

Средствата от ФМФИБ, които ще бъдат на разположение на избраните ФП
ще бъдат разпределени в три ФГР, както следва:
Индикативно разпределение на средствата (млн. лв)

млн.лв.
ФГР София (Позиция I)
Градско развитие и ЕЕ
Туризъм и културно
наследство
ФГР Север (Позиция II)
Градско развитие и ЕЕ
Туризъм и културно
наследство
ФГР Юг (Позиция III)
Градско развитие и ЕЕ
Туризъм и културно
наследство
Общо

Максимален
размер на
тавана на
загубите за
гаранции

Максимален
размер на
ресурса от
ФМФИБ

70.5

7.3

77.8

8.7

0.9

9.6

79.2

8.2

87.4

82.2

8.5

90.7

36

3.7

39.7

118.2

12.2

130.4

82.2

8.5

90.7

40.6

4.2

44.8

122.8

12.7

135.5

320.2

33.1

353.3

Финансиране
от ФМФИБ

Финансирането от ФМФИБ включва размера на средствата за споделяне на
риска и разходите за възнаграждения за управление на съответните ФП, като
не се отчита потенциалното предоставяне на Допълнителен ресурс и/ или
средства за Рециклиране (вж. раздели „Разпределение на допълнителни
средства“ и „Реинвестиране на ресурсите, възстановени на ФГР
(рециклиране)“.
Участниците в процедурата за избор на финансови посредници могат да
подадат оферти по всички обособени позиции, като един участник няма
право да сключи оперативно споразумение за изпълнение на повече от два
ФГР.
В съответвие с чл. 1, пар. 2, буква „а“ от Регламент № 651/2014 средният
годишен бюджет за държавната помощ по чл. 16 от Регламент № 651/2014
не може да надхвърля 150 млн. евро.
Период за
инвестиране

Инвестиционният период започва от датата на влизане в сила на
Оперативното споразумение и приключва на 31 декември 2023 г.
В рамките на Периода за инвестиране ФП следва да разплати напълно
Финансирането от ФМФИБ, като използва средствата за плащания към
крайни получатели и за Възнаграждение за управление, както и да ангажира
средствата за гаранции по Съфинансирането.
При възникване на случай на неизпълнение на ФП, съгласно клаузите на
Оперативното споразумение, инвестиционният период може да бъде
прекратен, по преценка на ФМФИБ.
В такъв случай всички средства, предоставени от ФМФИБ на ФП, но
неразплатени към крайни получатели и неусвоени за Възнаграждение за
управление подлежат на възстановяване на ФМФИБ, който може да ги
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преразпредели към други ФГР, заедно със средствата договорени в ОС, но
непредоставени на ФП и неангажирани по гаранционния механизъм, с
оглед тяхното ефективно усвояване.
Период на реинвестиране
Периодът за инвестиране може да бъде удължен до 31 декември 2031 г., в
случай че актуализирана оценка на пазарните условия, извършена по реда,
предвиден в чл. 45 на Регламент № 1303/2013, показва продължаване на
неоптималната инвестиционна ситуация, както и при постигната
договореност между страните.
Съфинансиране

Изисквания към
Независимите
частни
инвеститори

Съфинансиране означава средства, предоставени от Независими частни
инвеститори, включително, но не само от ФП, за инвестиране в Допустими
инвестиционни проекти на Допустими крайни получатели.
ФП (и другите Независимите частни инвеститори, ако е приложимо), следва
да осигури Съфинансиране от минимум 30% от Общото финансиране от ФГР
за всеки Допустим инвестиционен проект и да поддържа съответния
договорен процент на Съфинансиране през целия срок на договора с КП.
С цел синхронизиране на интересите на страните, ФП (или член на
обединението, ако е приложимо) следва да предостави Съфинансиране в
размер на най-малко 10% от Общото финансиране от ФГР, предоставено по
всеки Допустим инвестиционен проект.
Делът на Съфинансирането, което следва да бъде осигурено от ФП на ниво
портфейл е предмет на офериране от ФП в рамките на процедурата за избор
на ФП.
Разпределението на риска между ФМФИБ, ФП и Независимите частни
инвеститори (на ниво ФГР или на ниво проект) следва да бъде
пропорционално и съответстащо на осигурения размер на финансиране от
всяка от страните.
Съфинансиране от ФП може да бъде включено в Ограничената портфейлна
гаранция, в случай че представлява най-малко 40% от Общото финансиране
от ФГР и е предоставено изцяло със средства на ФП, при което
разпределението на риска ще бъде повлияно от гаранционното покритие
(ако е приложимо).
С оглед хармонизиране на интересите между страните, ФП и Независимият
частен инвеститор не следва да договарят в допълнение към договореното
Обезпечение, каквито и да е гаранции, кредитни подобрения и други
инструменти за прехвърляне на риска на трети лица във връзка с минимално
изискуемото Съфинансиране.
Не се предвижда възможност ФП да рефинансира своята част от
Съфинансирането в рамките на минимално изискуемите нива, освен в
случаите на оттегляне на ФП от изпълнението на ФГР и замяната му по
установения ред от друг изпълнител (ФП).
В случай че други Независими частни инвеститори се присъединят на покъсен етап на ниво портфейл във ФГР, то те следва да поемат риска
пропорционално на своето участие в съфинансирането в създадения
портфейл, съгласно условията на споразумението им с ФП (договор за
съъвместно финансиране).
В контекста на процедурата по подбор, ФП следва да посочи условията и
критериите за оценка на Независимите частни инвеститори. ФП следва да
докаже недискриминационен подход за привличане на частни инвеститори.
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Процесът на привличане на Независимите частни инвеститори може да бъде
обект на последващ контрол от ФМФИБ и други компетентни органи.
В случаите на инвестиции, свързани с градско развитие при режим на
държавна помощ по чл. 16, от Регламент № 651/2014 г., изборът на
Независимите частни инвеститори следва да се извърши чрез открита,
прозрачна и недискриминационна процедура, в съответствие с
приложимото съюзно и национално право. ФП следва да приложи
изискванията към процедурата, посочени в Изискванията към изпълнение
на поръчката във връзка с правилата за държавни помощи.
В случай че Независимите частни инвеститори не са избрани с открита,
прозрачна и недискриминационна процедура, установяваща подходящо
споделяне на риска и възнаграждението, справедливият процент на
възвръщаемост (СПВ), относим към тяхното финансиране, се определя от
независим експерт, избран чрез открита, прозрачна и недискриминационна
процедура.
За избягване на съмнение, изчислението на СПВ не се прилага при проекти,
които са съфинансирани от инвеститори при условията на друг приложим
режим на държавни помощи, както и при проекти, съфинансирани изцяло и
единствено от финансовия посредник, избран от ФМФИБ.
В договора за съвместно финансиране, сключен между ФП и Независимите
частни инвеститори и/или договорите за финансиране на КП определят
условията за финансиране на Допустими крайни получатели.
Тристранно споразумение за финансиране на КП, подписано от ФП и
Независим частен инвеститор също е възможна опция.
Принципът на равнопоставеност следва да бъде заложен в споразуменията
между ФП и Независимите частни инвеститори в проекта. Отговорността за
спазване на този принцип е на ФП.
За избягване на съмнение, не се допуска прилагането на асиметрия по
отношение на срока и/или обезпеченията между отделните лимити по
финансирането, предоставени от различните източници (ФМФИБ, ФП и
Независимите частни инвеститори).
Механизъм за
определяне на
справедлив процент
на възвращаемост
(СПВ)

Механизмът за осигуряване на независима оценка на СПВ е по същество
изискване на законодателството за държавни помощи и се прилага за
проекти, при режим на държавна помощ по чл. 16 от Регламент № 651/2014
г. при които част от Съ-финансирането не се предоставя от ФП или
Независими частни инвеститори, избрани от ФП с открита, прозрачна и
недискриминационна процедура.
Механизмът включва следните етапи:
▪ ФМФИБ избира пул от независими експерти чрез открита, прозрачна и
недискриминационна процедура в съответствие с условията на т.89-т.96
от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ,
посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (2016/C 262/01).
▪ Оценката на СПВ от независим/и експерт/и може да се възложи от ФП с
отделен договор за всеки отделен проект на независим експерт, избран
от списъка с независими експерти, с които ФМФИБ е сключил рамков
договор или дългосрочен договор с независим експерт, контрактуван да
предоставя такава услуга на ФП за всички проекти.

▪ Оценката на СПВ по отношение на стандартизираните продукти (напр.
продуктите

за

физически

лица

за

Енергийна

ефективност

на
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еднофамилни жилищни сгради, ако е приложимо) може да се извърши
на продуктово ниво.
За проекти, финансирани при условията на режим de minimis или в режим
на държавни помощи, различен от този по чл. 16 на ОРГО, изискването за
изчисление на СПВ не се прилага.
Максимален размер Във всеки един момент поетият от ФМФИБ ангажимент към ФП не може да
на ресурса от ФМФИБ надвишава общия размер на средствата от ФМФИБ по съответната
обособена позиция.
При предоставяне на допълнителен ресурс за ФП по реда на ОС, същият ще
се счита за включен в Максималния размер на ресурса от ФМФИБ от датата
на неговото предоставяне.

4

Разпределение на
допълнителни
средства

В случай че преди края на Периода за инвестиране:
▪ над 80% от общия ресурс от ФМФИБ4 за съответния ФГР са разплатени
към КП, усвоени за Възнаграждение за управление, и ангажирани по
гаранционния механизъм; и
▪ е постигнато задоволително ниво на кумулативно изпълнение на
Целевите индикатори (над 70% или друго ниво, договорено между
страните, но не по-малко от 50%, в случай че постигането на един или
повече целеви индикатор е повлияно от обективни фактически
обстоятелства),
ФП може да подаде искане да му бъде предоставен Допълнителен ресурс
съгласно приложимото законодателство, придружено с обосновка и
приемлив график за усвояване на Допълнителния ресурс до края на
Периода за инвестиране.
Във всеки случай инвестирането на допълнителните средства от ФП може да
стартира само след пълно усвояване на първоначално предоставените от
ФМФИБ средства и всички относими приходи към тях за: разплащане към
КП, ангажиране на средства за гаранции и за възнаграждение за
управление.
Предоставянето на допълнителни средства се осъществява по преценка на
ФМФИБ и при наличие на свободен ресурс.

Отворена позиция

Отворената позиция се формира от сбора от Финансирането от ФМФИБ и
лихвите и други приходи, свързани с тях, налични във всеки един момент по
Сметка усвояване и Сметка погасяване.
Всички свободни средства, относими към Финансирането от ФМФИБ, се
депозират в Сметка усвояване или в Сметка погасяване, както е приложимо.
Максималната отворена позиция е в размер до 10% от Финансирането от
ФМФИБ за съответния ФГР (без средствата, предназначени за гаранции).
В случай че Отворената позиция надвишава Максималната отворена
позиция, за разликата ФП следва да осигури подходящо обезпечение в
полза на ФМФИБ със залог на ДЦК от държави членки на ЕС, чиито рейтинг
е не по-нисък от кредитния рейтинг на Република България или да
възстанови средствата на ФМФИБ.

Обезпечение на
финансиране
предоставено на ФП

ФП следва да осигури обезпечение на Финансирането от ФМФИБ,
предоставено на ФП, включващо:

т.е. Финансиране от ФМФИБ и средства за гаранции
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▪ Първи по ред особен залог на вземания при условията на Оперативното
споразумение върху Сметка усвояване и Сметка погасяване в полза на
ФМФИБ с материален интерес в размер на Финансирането от ФМФИБ;
▪ Първи по ред особен залог на съвкупността от вземания при условията на
Оперативното споразумение по всеки договор за финансиране от
Допустимия портфейл, до размера на Финансирането от ФМФИБ и
Гарантираното съфинансиране.
Освен ако в ОС не е предвидено друго, ФП и Независимият частен
инвеститор (ако е приложимо) нямат право да дават или учредяват или да
одобряват даването или учредяването на обезпечения в полза на трети лица
или друга привилегия или тежест по отношение на Сметка погасяване и
Сметка усвояване и вземанията по Допустимия портфейл, или други
средства под управлението на ФП във връзка с ФИ, без предварително
писмено съгласие от ФМФИБ.
Реинвестиране на
I.
ресурсите,
възстановени наII.ФГР
(рециклиране)

III.

Ключови показатели
за изпълнение

5

Ресурсите, възстановени на ФГР от КП, се възстановяват периодично5 на
ФМФИБ.
ФМФИБ може да предостави възстановените средства на ФГР за повторно
инвестиране (реинвестиране) в Периода на инвестиране (до 31 декември
2023 г.), при условие че:
▪ първоначално предоставеното Финансиране от ФМФИБ по Оперативното
споразумение и капитализираните лихви по Сметка усвояване, относими
към Финансирането от ФМФИБ, бъдат изцяло усвоени за: (1) инвестиране
в допустими крайни получатели, и (2) за плащане на Възнаграждение за
управление, както и пълният размер на лимита по Ограничената
портфейлна гаранция е ангажиран за гарантиране на Съфинансиране, и
▪ са постигнати задоволителни нива в изпълнението на Целевите
индикатори (най-малко 70% или друго ниво, договорено между страните,
но не по-малко от 50% на кумулативна база, в случай че непостигането на
един или повече от индикаторите е причинено от обективни фактически
обстоятелства).
ФМФИБ може да предостави възстановени средства за реинвестиране и за
период от 8 години след 31 декември 2023 г., в случай че актуализирана
оценка на пазара покаже необходимост от продължаваща подкрепа в
същите сектори, при постигане на задоволително ниво на напредък в
изпълнението на целевите индикатори от ФП и при постигане на взаимна
договореност.
Напредъкът в изпълнението на финансовите инструменти се проследява с
набор от Ключови показатели за изпълнение (КПИ), представени по-долу:
Междинни цели
В Периода на инвестиране, освен ако не бъде договорено друго, ФП трябва
да усвои напълно средствата от ФМФИБ, алокирани за съответния ФГР при
следните междинни цели:
▪ Изпълнени предварителни условия, предвидени в Оперативното
споразумение, включително структуриране на дейността на ФП по
отношение на ФГР (екип, процедури, правила, продукти): в рамките на
шест месеца от подписване на Оперативното споразумение;

Вж. раздел “Механизъм за отпускане и погасяване на средствата по ФИ“
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▪ Подписване на договори за предоставяне на финансиране на Допустими
крайни получатели във връзка с Допустими инвестиционни проекти КП
по ПО1: 5% от Финансирането от ФМФИБ по ПО 1 за съответния ФГР в срок
до 31 декември 2018 г.;
▪ Разплащане на 10% от Финансирането от ФМФИБ към крайни получатели
по подписани договори за финансиране в срок до 31 декември 2019 г.;
▪ Подписване на договори за предоставяне на финансиране на Допустими
крайни получатели във връзка с Допустими инвестиционни проекти за
Туризъм и културно наследство: 5% от Финансирането от ФМФИБ от ПО 6
за съответното ФГР в срок до 31 декември 2018 г.;
▪ Стартиране на изпълнението (в т.ч. строителни работи и/ или доставка и
монтаж на оборудване) на поне 1 проект по ПО 1 и поне 1 проект по ПО
6 до 31 декември 2018 г.;
▪ Усвояване от страна на ФП на мин. 70% от Финансирането от ФМФИБ за
съответния ФГР за допустими разходи (в т.ч. средства, разплатени към КП,
ангажирани и усвоени за възнаграждение за управление), както и
ангажиране на мин. 70% от лимита по Ограничената портфейлна
гаранция: в срок до четири години от датата на влизане в сила на
Оперативното споразумение;
▪ Усвояване от страна на ФП на 100% от Финансирането от ФМФИБ за
съответния ФГР, и всички приходи относими към него, за допустими
разходи (в т.ч. средства, разплатени към КП, и усвоени за
възнаграждение за управление), както и ангажиране на 100% от лимита
по Ограничената портфейлна гаранция най-късно в срок до 31 декември
2023 г.
Целеви индикатори
В допълнение, ФГР следва да допринася за постигането на определени нива
на целевите индикатори на ОПРР, предложени в офертата (бизнес плана) на
избрания финансов посредник и договорени с ФМФИБ.
В таблицата по-долу са представени целевите индикатори за ФИ по ОПРР,
изчислени на база на индикативни средни единични стойности на
индикаторите, прилагани от УО на ОПРР. По своя преценка, ФП може да
използва други средни единични стойности при изчислението на очаквания
принос за постигане на индикаторите на ОПРР.
Информацията за приноса на всеки ФГР към изпълнението на посочените
индикатори, следва да се докладва на регулярна база от ФП. Приносът по
посочените индикатори ще отразява качеството на изпълнение на
съответния ФГР.
Механизъм за изчисляване на целевите индикатори от УО на
ОПРР

No Индикатор

Мерна
единица

Лева на
единица

Цел
2023

Очакван принос на ФГР

Очакван ФГР
принос София
на ФИ
на ниво
ОПРР

ФГР
Север

ФГР Юг

Градска среда
1

Незастроени площи, създадени
или рехабилитирани в
градските райони

366 534
кв. м.

90 661

135 304

140 569

86.06
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2

Обща площ на
рехабилитираната земя

3

Обществени или търговски
сгради, построени или
обновени в градските райони

хeктари

574 166.29

кв. м.

1 813.43

тонове
CO2 екв.

18 077.07

км.

9 181 607.51

кв. м.

1 813.43

Очаквано годишно намаляване
на емисиите на парникови
газове

тонове
CO2 екв.

4 604.14

Брой домакинства, преминали
в по-горен клас на
енергопотребление

домакинства

25 823.79

посещения
на година

408.81

62

15

23

24

9 810

2 427

3 621

3 762

3 006

743

1 110

1 153

6

2

2

2

84 340

20 861

31 134

32 345

12 812

3 169

4 729

4 914

2 284

565

843

876

482 034

49 164

203 438

229 432

18

2

8

8

Градски транспорт
4

5

Очаквано годишно намаляване
на емисиите на парникови
газове
Обща дължина на нови или
подобрени линии на
обществения транспорт
Спортна и културна инфраструктура

6

Обществени или търговски
сгради, построени или
обновени в градските райони
Енергийна ефективност

7

8

Туризъм и културно наследство
9

Ръст в очаквания брой
посещения на подпомогнатите
обекти и атракции

10 Разработени туристически

продукти за обекти на
културното наследство от
национално и световно
значение

брой 10 947 854.15

Други ключови показатели за изпълнение
В допълнение, на база офертата на ФП и други ключови показатели, посочени в бизнес плана му, могат
да се приемат за КПИ.
Възнаграждение за
управление

За изпълнение на Финансовия инструмент, ФМФИБ заплаща на ФП
Възнаграждение за управление, договорено между страните в рамките на
процедурата по избор на ФП.
Възнаграждението за управление следва да покрива всички разходи, извършени
от ФП във връзка с управлението на Финансирането от ФМФИБ.
ФП няма право да начислява на крайните получатели каквито и да е такси и
разноски за Портфейлната гаранция, както и такива, асоциирани с Финансирането
от ФМФИБ, които са покрити от Възнаграждението за управление.
Възнаграждението за управление се състои от следните компоненти:
▪

Компонент I, приложим до края на Периода на инвестиране: процент в
размер на до 0,5% на годишна база от Финансирането от ФМФИБ,
предоставено по Сметка усвояване на ФП, намалено с размера на погасените
средства към ФМФИБ за срок от датата на постъпването на Финансирането от
ФМФИБ по Сметка усвояване на ФП до най-ранната от следните дати: края на
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Периода за инвестиране, връщане на средствата на ФМФИБ или датата на
ликвидация на ФГР.
▪

Компонент II, приложим до края на Периода на инвестиране: процент в
размер на до 1% на годишна база от Финансирането от ФМФИБ, платено от ФП
на крайни получатели, включително на база на реинвестирани средства,
относими към Финансирането от ФМФИБ, които предстои да бъдат обратно
изплатени на ФП, изчислени от датата на плащане на средствата на КП до найранната от следните дати: края на Периода на инвестиране, изплащане от КП
на предоставеното финансиране, прекратяване на процедурата по събиране на
вземания (по договори в неизпълнение).

▪

Компонент III, приложим след края на Периода на инвестиране, за
остатъчния срок на Оперативното споразумение: процент от възстановените
от КП средства, отнасящи се към Финансирането от ФМФИБ (включително
върху лихвата относима към тези средства), който се начислява еднократно
върху възстановените средства и се изплаща на тримесечна база.

Компонент III не е приложим за средства, свързани с предсрочно погасяване
на предоставеното финансиране преди падежирането му съгласно
погасителния план (вкл. при рефинансиране от трети страни или със собствени
средства на КП), с изключение на средствата, събрани от Крайни получатели
по Договори за финансиране в неизпълнение.
Във всеки случай, възнаграждението, платено (или начислено) на ФП по
Компонент III, не може да надвишава 1.5 % на годишна база от общия размер
на предоставеното, но непогасено от КП Финансиране от ФМФИБ, вкл.
реинвестираните средства, относими към Финансирането от ФМФИБ.
За избягване на съмнение, в базата за изчисление на тавана на Възнаграждението
за управление по компонент III не се включват просрочени вземания, които са
дължими на ФГР и не са били погасени от крайния получател, както и лихви,
генерирани от ФГР върху Сметка усвояване и Сметка погасяване.
Кумулативният размер на Възнаграждението за управление в Периода на
допустимост до 31.12.2023 г. (съгласно чл. 65 (2) от Регламент №1303/2013) не
може в абсолютна сума да надхвърля по-ниския от следните прагове:
2.

А) Сборът от:
▪

0.5% годишно от Финансирането от ФМФИБ, отпуснато по Сметка усвояване,
намалено с размерa на плащанията, извършени от финансовия посредник към
ФМФИБ, изчислени pro rata temporis от датата на предоставяне на средства на
ФП до най-ранната от следните дати — края на Периода за инвестиране, датата
на изплащането обратно на ФМФИБ на съответните средства, предоставени на
ФП, или датата на прекратяване; и

▪

1 % годишно от средствата от ФМФИБ, платени от ФП по смисъла на член 42,
параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Крайните получатели,
вкл. Рециклираните средства, и които все още не са погасени от съответните
Крайни получатели, изчислен pro rata temporis от датата на плащане на
средствата на Крайния получател до по-ранната от следните дати (1) края на
Периода за инвестиране; (2) датата на погасяване на съответното задължение
от Крайния получател или (3) датата, определена като крайна за процедурата
по възстановяване на задълженията в случай на неизпълнение по Договор за
финансиране,
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Или
Б) 8 % от средствата от Финансирането от ФМФИБ, отпуснато по Сметка усвояване
и платено на КП или за Възнаграждение за управление.
Възнаграждението за управление (вкл. конкретна структура и проценти) във
връзка с реинвестирането след 2023 г. (вж. раздел „Реинвестиране на ресурсите,
възстановени на ФГР (рециклиране)“ следва да бъде договорено в допълнително
споразумение, покриващо периода за рециклиране след 2023 г., ако има такова.
Изчисление и изплащане на Възнаграждението за управление
▪

Възнаграждението за управление се изплаща на тримесечна база за изминал
период;

▪

Възнаграждението за управление по Компонент 1 и 2 се изчислява на база
действителен брой дни на съответния период към година от 365 дни;

▪

Базата за изчисление на възнаграждението по Компонент 1, се намалява с
размера на Възнаграждението за управление, платено по Компонент 1 и 2 през
предходните Отчетни периоди;

▪

При изчисляване на Възнаграждението за управление не се взимат предвид,
лихвите начислени по Сметката за усвояване и Сметката за погасяване;

▪

ФП би могъл да получава Възнаграждение за управление за Периода на
инвестиране (до 31 декември 2023 г.) от Сметка усвояване и/или от Сметка
погасяване. За периода след 31 декември 2023 г. Възнаграждението за
управление на ФП се изплаща само от възстановените от КП средства;

▪

Базата за изчисление на Възнаграждението за управление по Компонент II при
оборотни кредити под формата на овърдрафт или револвираща линия се
равнява на сбора от сумите усвоени по съответния договор за оборотен кредит
през посочения период, но не повече от максимално разрешения размер или
лимит в тази връзка. В случай че максимално разрешеният размер или лимит е
бил достигнат в предходен период, то суми платени през следващ период не
се включват в базата за изчисление на Възнаграждението за управление по
компонент 2.

▪

Базата за изчисление на Възнаграждението за управление по Компонент III във
връзка с финансиране за оборотен капитал под формата на овърдрафти и
револвиращи линии се калкулира еднократно при окончателното изплащане
на кредита от КП, а не при всяко револвиране (погасяване и усвояване) на
лимита.

Участникът следва да предложи процент на Възнаграждението за управление по
всеки от посочените по-горе компоненти. Процентът на Възнаграждението за
управление представлява показател за оценка, включен в критериите за
възлагане, като оценката по посочения показател се извършва в съответствие с
Раздел „Критерии за възлагане. Методика за определяне на комплексната оценка
на офертите“ от Указанията за участие и ред за провеждане на процедурата за
възлагане на обществената поръчка.
Депозитна лихва

Финансирането от ФМФИБ, и относимите към него приходи, налични по Сметка
усвояване и Сметка погасяване, следва да бъдат олихвявани в полза на ФМФИБ с
лихва в размер на 3-месечен SOFIBOR. В случай че 3-месечният SOFIBOR има
отрицателни стойности в който и да е период, то за този период следва да се
начислява депозитна лихва, равна на 0 %. В случай че по Сметка усвояване и/или
Сметка погасяване е договорен положителен лихвен процент по-висок от 3-
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месечен SOFIBOR, то така договореният лихвен процент се приема за размер на
депозитната лихва.
Всички натрупани лихви и други приходи по Сметка усвояване, относими към
Финансирането от ФМФИБ, се капитализират и се използват за плащания по
Допустими инвестиционни проекти към Допустими крайни получатели и разходи
за Възнаграждение за управление в рамките на Периода за инвестиране.
За целите на Оперативното споразумение и последващите проверки за
изпълнението му, се приема стойността на тримесечния SOFIBOR (или негов
заместител, след прекратяване на изчисляването и публикуването му от БНБ.),
към края на всяко календарно тримесечие и е приложима за следващото
тримесечие.
Механизъм за
отпускане и
погасяване на
Финансирането от
ФМФИБ

ФМФИБ предоставя договореното Финансиране от ФМФИБ на съответния ФП на
Траншове, всеки от които в размер на максимум 25 % от договореното
Финансиране от ФМФИБ за съответния ФГР. Средствата от всеки Транш се
усвояват поетапно посредством Сметка усвояване в съответствие с нуждите за
разплащане към крайни получатели.
Първи Транш се усвоява въз основа на Искане за усвояване на Транш по образец
и при изпълнение на предварителните условия за усвояване на Първи транш,
договорени в Оперативното споразумение.
Всяко последващо искане за усвояване на транш, изпратено в рамките на
Периода на допустимост (до 31.12.2023 г.), се извършва единствено при
изпълнение на следните условия:
▪ при второто искане, когато поне 60% от средствата от първоначалния транш са
били разплатени за допустими разходи;
▪ за всяко последващо искане, когато поне 85% от средствата, включени в
предходни искания са били разплатени за допустими разходи.
За да получи средства по втори и последващи траншове, ФП следва да подаде
Искане за усвояване на Транш по образец, като към него приложи „Справка за
средства, инвестирани като допустими разходи по смисъла на чл.42, ал.1 от
Регламент №1303“ по отношение на средства от предходни траншове.
При достигане на размер на усвоените траншове от 15%, 42% и 63% от размера
на Финансирането от ФМФИБ, плащането на следващ Транш от страна на ФМФИБ
става след извършване на проверка от страна на ФМФИБ за изпълнение на
изискването за разплащане на минимума от средствата по предходни траншове
към Допустими КП за Допустими инвестиционни проекти и за възнаграждение за
управление чрез проверка на представени от ФП документи в потвърждение на
изискването за допустимост на разходите и на спазването на условията на
Оперативното споразумение и проверка на място, ако е необходимо.
Връщане от ФП на Финансирането от ФМФИБ
Делът на ФМФИБ от всички плащания по главници, лихви по кредити, и други
постъпления, вкл. във връзка с Реструктуриране на договори за финансиране или
Управление на неизпълнение на КП се превеждат по Сметка погасяване.
Постъпленията в Сметка погасяване се докладват от ФП на ФМФИБ ежемесечно.
ФП се задължава да превежда по Сметка погасяване незабавно, но не по-късно от
пет работни дни от получаване на средствата, частта от получените от КП
плащания по главница, представляваща Финансирането от ФМФИБ в съответния
договор за финансиране и относимите към него лихви и други приходи, ако е
приложимо.
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ФП изплаща на ФМФИБ суми от Сметка погасяване периодично, минимум веднъж
в края на всяко тримесечие, освен ако страните не се споразумеят за друго.
Включване на
договори за
финансиране в
Допустимия
портфейл

В рамките на периода на инвестиране/ реинвестиране ФП предоставя на ФМФИБ
на тримесечна база информация по образец за сключените през съответния
период договори за финансиране.
Тези договори се включват в Допустимия портфейл от датата на тяхното
сключване с КП (но не по-рано от датата на влизане в сила на Оперативното
споразумение) на база на декларираното от ФП съответствие с критериите за
допустимост.
Краят на Периода за инвестиране/Периода на реинвестиране представлява краен
срок за включване на договори за финансиране в Допустимия портфейл
(включително в Гарантирания портфейл) и за усвояване на средствата от КП по
тези договори.
ФП носи отговорност за извършване на всички проверки за допустимост на КП;
допустимост на инвестиционния проект и за документиране на резултатите от тях.
По своя преценка ФМФИБ може да изиска допълнителни доказателства, както и
да извърши допълнителни проверки.
Пет (5) работни дни преди първото плащане на сума от ФП към КП по договор за
финансиране ФП представя на ФМФИБ проектен фиш по образец към
Оперативното споразумение.
В случаи на малки заеми до 100 000 лева за енергийна ефективност на
еднофамилни жилищни сгради, ФГР има право да изпрати фиш с информация за
одобрените параметри на продукта за Финансиране, в който случай не е
необходимо изпращането на проектен фиш за всяко отделно Финансиране по
въпросния продукт.
В случай че ФМФИБ не възрази писмено срещу валидността на предоставения
проектен фиш или изиска допълнителни доказателства с оглед на допустимостта
на Договора за финансирането и наличието на изискуемо Съфинансиране в срок
до 5 (пет) Работни дни от получаването на Проектния фиш, ФП има право да
отпусне средства от Сметката за усвояване към Крайния получател в съответствие
с изискванията на съответния Договор за финансиране.

Изключване на
договори за
финансиране от
Допустимия
портфейл

Договори за финансиране, които са засегнати от случай на Нередност или Измама
или за които е установено несъответствие с изискванията, заложени в ОС и
приложенията към него, се изключват от Допустимия портфейл.
ФП също би могъл да поиска изключване на договори за финансиране от
Допустимия портфейл при установено несъответствие.
В случай че последващи проверки на ФМФИБ, УО на ОПРР и националните и
европейски контролни и одитни органи установят несъответствие на даден
договор за финансиране на КП с условията за допустимост, то същият може да
бъде изключен от портфейла, като при наличие на средства от ФМФИБ, платени
по договор, съответната част подлежи на връщане.
Възнаграждението за управление, изплатено от ФМФИБ на ФП въз основа на
отпуснато финансиране по такъв договор, се преизчислява назад към датата, на
която е възникнала нередността или е установено/ възникнало несъответствие с
изискванията, заложени в ОС.
Сумите по изключените договори за финансиране, засегнати от Нередността или
несъответствието с изискванията, заложени в ОС, се възстановяват по Сметка
усвояване, а Възнаграждението за управление, изчислено на база сумите по
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изключените договори за финансиране, се приспада от дължимото
Възнаграждение за следващия период.
ФП може да включи нови договори за финансиране за сметка на изключените
договори в рамките на Периода на инвестиране/реинвестиране.
Признати загуби по
механизма за
споделяне на риска

ФМФИБ поема загуби по договори за финансиране в неизпълнение, както и по
реструктуриране на Общо финансиране от ФГР на КП до размера на дължимата
и непогасена главница, финансирана от ФМФИБ по конкретния договор за
финансиране.
Дължими и неизплатени главница, лихви и други приходи относими към
Финансирането от ФМФИБ, както и разходите по събиране на вземанията, се
покриват от събраните възстановени средства, в случай че има такива, в процеса
на Управление на неизпълнение на КП.
ФП няма ангажимент да покрива със свои средства загуби по Финансирането от
ФМФИБ, освен в случай на изключване на договори от Допустимия портфейл при
констатирани несъответствия с приложимото законодателство и/или
Нередност/Измама по вина на ФП/ Независимия частен инвеститор.
Аналогично, ФМФИБ няма ангажимент да покрива загуби на ФП и Независимите
частни инвеститори, свързани със Съфинансирането и относимите към него
лихвени и други приходи по договори в Неизпълнение.

Неизпълнение на КП Неизпълнение на Краен получател е налице, когато:
▪ Крайният получател е в просрочие повече от 90 дни по задълженията си,
свързани с финансирането; и/ или
▪ ФП счита, че е малко вероятно Крайният получател да изплати задълженията
си по финансирането, освен ако не бъде реализиранио обезпечението или
чрез други сходни действия.
Управление на
неизпълнение на КП

В случай на Неизпълнение на КП, ФП извършва всички действия, свързани с
управление на Неизпълнението с грижата на добрия търговец и в съответствие с
обичайната си практика (когато е приложимо) и вътрешнте си правила.
При настъпване на Неизпълнение на Краен получател, ФП, по негова преценка,
пристъпва към:
▪ Реструктуриране на Общото финансиране от ФГР, с цел да се подобри неговата
събираемост, като не се допуска намаляване на дължима главница и редовна
лихва по финансирането от ФМФИБ , освен след писмено одобрение от страна
на ФМФИБ; или
▪ Действия по събиране на всички дължими суми съгласно вътрешните си
правила и обичайната си практика, считано от датата на обявяване на
предсрочна изискуемост.

Възстановяване на
загуби

Постъпленията от предприетите действия по Реструктуриране на финансирането
(ако е приложимо) и по управление на неизпълнение на крайни получатели се
използват за покриване на начислени и дължими суми пропорционално на дела
в Общото финансиране от ФГР на всяка от страните и платените средства по
гаранцията от ФМФИБ във връзка с Гарантираното съфинансиране (ако е
приложимо), в следната последователност, след приспадане на разходите за
покриване на съдебни и нотариални такси и други, свързани със събирането на
просрочените суми, съгласно приложимото законодателство и обичайната
практика (включително и начислените разходи, свързани с изземване,
съхранение и реализация на актив, предмет на финансиране от ФГР):
▪ Дължима главница;
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▪ Начислени и просрочени редовни лихви;
▪ Начислени наказателни и законни лихви;
▪ Други начислени и просрочени такси и комисиони от КП,.
ФМФИБ има право да получи своя дял от Възстановените загуби по договори за
финансиране в неизпълнение, вкл. надплатени суми по гаранцията, до датата,
която ФП, действайки добросъвестно и по търговски обоснован начин, определя,
съгласно своите вътрешни правила и процедури по събиране на вземанията, за
дата за прекратяване на периода на събиране.
Нередност

Нередност означава всяко нарушение на правото на ЕС или на националното
право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор,
участващ в прилагането на ЕСИФ, което има или би имало за последица
нанасянето на вреда на бюджета на ЕС, като отчете неправомерен разход в него.
Дадено нарушение попада в обхвата на легалната дефиниция за понятието
Нередност, ако кумулативно са налице посочените по-долу условия:
▪ установи се нарушение на европейското/ национално законодателство;
▪ произтичащо от действие или бездействие;
▪ на икономически оператор/ стопански субект;
▪ което има или би имало за цел увреждане на общия бюджет на ЕС;
▪ чрез отчитане на неоправдан (недопустим) разход в общия бюджет на ЕС; и
▪ нередността има парично изражение.
В случай че някой от изброените елементи не е наличен, не може да бъде
установена Нередност, предвид което отпада и задължението за докладването й.
За избягване на съмнение, нередност представлява и нарушението на правилата
за държавни/минимални помощи.
Нередност може да бъде открита както на ниво КП, така и на ниво ФП.
ФП отговаря за възстановяването на средства, предоставени от ФМФИБ, във
връзка с които са установени Нередности, заедно с лихвите и всякакви други
приходи, генерирани от тези средства.
В случаите, когато Нередността представлява нарушение на правилата за
държавни помощи се прилагат изискванията на чл. 11 от Регламент №794/2004
г.
ФП не отговаря за възстановяването на сумите по Нередности, ако докаже, че във
връзка с дадена Нередност са изпълнени кумулативно всички посочени по-долу
условия:
▪ нередността е възникнала на равнището на КП;
▪ ФП e спазил изискванията по параграф 1 от член 6 на Делегирания регламент
по отношение на средствата от ОПРР, във връзка с които е установена тази
нередност;
▪ не е било възможно да бъдат възстановени средствата, във връзка с които е
установена тази нередност, независимо, че ФП е предприел всички
предвидени по договора и по закон мерки с дължимата грижа.
В случаите, когато Нередността представлява нарушение на правилата за
държавни помощи се прилагат изискванията на Известие на Комисията „Към
ефективно прилагане на решенията на Комисията, разпореждащи на държавитечленки да възстановят неправомерна и несъвместима държавна помощ“.
Независимо от горепосоченото, договори за финансиране, засегнати от
Нередност на ниво КП, се изключват от портфейла по реда на раздел „Изключване
на договори за финансиране от допустимия портфейл“, като ФП може да
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предложи нови допустими договори за финансиране за сметка на сумите по
изключени договори в рамките на Периода за инвестиране/реинвестиране.
Измама

Териториален
обхват на ФГР

Специален случай на Нередност, при който всяко умишлено действие или
бездействие е свързано с:
▪ използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления
или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене на средства
от общия бюджет на Европейската общност или от бюджети, управлявани от
или от името на Европейската общност;
▪ укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия
резултат; и
▪ използването на такива средства за различни цели от тези, за които те
първоначално са или отпуснати.
Измама може да бъде открита както на ниво КП, така и на ниво ФП/ Независим
частен инвеститор.
Териториален обхват на Допустимите инвестиционни проекти за Градско
развитие и Енергийна ефективност
Средствата за финансиране в сектори Градско развитие и Енергийна ефективност
(т.е. по ПО1) следва да бъдат предоставени за Допустими инвестиционни проекти
в 39 града, допустими за финансиране по ПО1, като проектите следва да са в
съответствие с ИПГВР на градовете, както следва:
▪ ФГР София: гр.София
▪ ФГР Север: Монтана, Добрич, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Шумен,
Силистра, Търговище, Велико Търново, Варна, Видин, Враца, Свищов, Горна
Оряховица, Лом;
▪ ФГР Юг: Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил,
Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора; Димитровград,
Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев, Казанлък, Панагюрище,
Велинград.
Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР на МРРБ,
изменение на одобрен ИПГВР се допуска през 2019 г. и/или 2022 г. при обоснована
необходимост. С изменението се допуска и включването на допълнителни проекти
извън зоните за въздействие, които следва да отговарят на следните критерии:
• Да бъдат реализирани на територията на общината, вкл. в други населени
места, както и в самия град – общински център, но извън обхвата на
одобрените зони за въздействие;
• Да допринасят за подобряването на функционалните, пространствените
и/или градско-селските връзки в социален, икономически или териториален
контекст на града с неговата периферия, в рамките на общинската
територия. Да бъдат реализирани в зоната на влияние на града, като бъдат
обвързани с ежедневни дейности и мобилност на населението на общината
и на града;
• Да съответстват на общинските планове за развитие;
• Да бъдат свързани с подкрепа на Зони с потенциал за икономическо
развитие, Културна, и/или Спортна инфраструктура;
• Да бъдат с обща прогнозна стойност не повече от 20% от заложения в
първоначално одобрения ИПГВР общ ресурс.
Проекти, свързани с енергийна ефективност в жилищни сгради и градски транспорт,
могат да се изпълняват на цялата градска територия.
Териториален обхват относно проекти за Туризъм и културно наследство
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Средствата за финансиране в сектор Туризъм и културно наследство, т.е. по ПО 6,
следва да бъдат предоставени за Допустими инвестиционни проекти, които могат
да са на територията на цялата страна, свързани с обект на културно наследство
от национално и световно значение по смисъла на Закона за културното
наследство.
Териториалният обхват на всеки от трите ФГР е както следва:
▪ ФГР София включва област София-град.
▪ ФГР Север включва областите: Монтана, Добрич, Габрово, Ловеч, Плевен,
Разград, Русе, Шумен, Силистра, Търговище, Велико Търново, Варна, Видин,
Враца;
▪ ФГР Юг включва областите: Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали,
Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София област,
Стара Загора.
Секторни
ограничения

Специфични условия
при одобрение на
Допустими
инвестиционни
проекти на
Допустими крайни
получатели

За всяко ФГР финансирането от ФМФИБ по ПО 1 следва да се изразходва целево,
като не се предвижда стриктно вътрешно разпределение по отделните подсектори „Градско среда“, „Зони с потенциал за икономическо развитие“,
„Културна инфраструктура“, „Спортна инфраструктура“, „“Интегриран градски
транспорт“ и „Енергийна ефективност“.
Средствата, предвидени по ПО 6, следва да се използват целево за проекти,
свързани с обект на културно наследство от национално и световно значение.
Не е позволено прехвърляне на средства между лимитите по ПО 1 и ПО 6,
определени за съответния ФГР в раздел „Бюджет на ФИ“, освен с изричното
писмено разрешение на ФМФИБ и след съгласуване с УО на ОПРР и при
необходимост изменение на ОПРР, вкл. одобрението на такова изменение от
Европейската комисия.
Одобрение на проекти, свързани с Градско развитие и Енергийна ефективност
В общините на градовете, допустими за финансиране по ПО 1, са обособени
междинни звена на ОПРР.
Всеки Допустим инвестиционен проект по ПО 1 може да бъде финансиран от ФГР,
при условие че съответното междинно звено е дало становище за съответствие
на проекта с ИПГВР и принципно съгласие за неговото финансиране чрез ФИ.
В случай че проектът предвижда комбинирано финансиране със средства от ФГР
и БФП от ОПРР, междинното звено дава становище за съответствие на проекта и
с Инвестиционната програма на конкретната община по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.
Междинното звено няма право на оперативна намеса или правомощия за избор
на проекти за финансиране.
Одобрение на проекти, свързани с Туризъм и културно наследство
Дейностите по реставрация и консервация на обекти на културното наследство
следва да бъдат съгласувани и одобрени в съответствие с приложимите
разпоредби на Закона за културното наследство.
В допълнение:
▪ за всеки проект, финансиран по ПО6, следва да е налице обществено
обсъждане, организирано от съответния краен получател в процеса на
подготовка на проекта, който следва да е документирал проведеното
обществено обсъждане и да е отчел резултатите от него при подготовката на
проекта;
▪ за всеки проект следва да е налице представено от крайния получател
експертно становище, което да осигури увереност, че предлаганото решение за
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съответния обект на културното наследство и прилежащите дейности отговарят
на добрите практики и изискванията за консервация и реставрация в областта
на недвижимото културно наследство. Становището следва да е изготвено от
независим експерт от списък с експерти, публикуван на адрес: www.eufunds.bg
или друг публичен списък с независими експерти в областта съгласуван с УО на
ОПРР.
ФП следва да вземе решение за финансиране на проекта, като отчита, наред с
другото, изпълнението на горепосочените изисквания.
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Ограничена портфейлна гаранция
Цел и структура на
Ограничената
портфейлна гаранция

Ограничената портфейлна гаранция, осигурена от ФМФИБ, цели частично
покриване на кредитния риск по Съфинансирането, предоставено от ФП, с
цел да улесни привличането на Съфинансиране от ФП.
За да се възползва от гаранционния механизъм, ФП следва да осигури наймалко 40% от средствата в Oбщото финансиране от ФГР за всеки Допустим
инвестиционен проект, включен в Гарантирания портфейл.
Ангажиментът на ФМФИБ по ограничената портфейлна гаранция е в полза на
ФП. ФМФИБ не поема отговорност към други Независими частни
инвеститори, различни от ФП.. По своя собствена преценка и на свой риск ФП
може на основание договор за съвместно финансиране да прехвърли ползи
от гаранционното покритие към Независими частни инвеститори съобразно
техния принос към изискуемото Съфинансиране, при спазване на правилата
на Държавна помощ.
Ограничена портфейлна гаранция не може да бъде предоставена за
Допустим инвестиционен проект, финансиран изцяло със Съфинансиране,
без Финансиране от ФМФИБ.
На ниво проект, Ограничената портфейлна гаранция може да покрие 80% от
Покритите загуби по Съфинансирането само за проекти, включени в
Гарантирания портфейл, но не повече от Тавана на загуби на портфейлно
ниво, който не може да надвишава 25% от гарантираното съфинансиране.
Точният процент на Тавана на загубите ще бъде определен за всеки отделен
ФП въз основа на предпазлива предварителна оценка на риска в рамките на
процедурата по ЗОП.
За избягване на съмнения, максималната експозиция на ФМФИБ в рамките
на механизма за Ограничена портфейлна гаранция не може да надвишава
сумите, предназначени за гаранции по ПО1 и ПО6 за съответния ФГР (вж.
раздел „Бюджет на ФИ“).
ФП следва да запази поне 30% от кредитния риск, свързан с предоставеното
Общо финансиране от ФГР на портфейлно ниво.
В рамките на процедурата по подбор ФП следва да представи методология
за прехвърлянето на цялата полза от гаранцията на КП (напр. чрез
намаляване на рисковия марж по тип и / или сектор на КП или други
облекчения за КП).

Валута на Ограничената
портфейлна гаранция

Ограничената портфейлна гаранция се предоставя в лева. Всички плащания
по нея ще се извършват в лева. В случай на финансиране на КП в евро
подходът за превалутиране е съгласно клаузите на Оперативното
споразумение.

Максимален размер на
тавана на загубите

Максималният размер в лева, предназначен за Ограничена портфейлна
гаранция за съотвения ФГР (вж. таблица „Бюджет на ФИ“), разпределена за
Допустими инвестиционни проети по ПО 1 и ПО6.

Максимален размер на
гарантирано
Съфинансиране

Максималният общ размер на Съфинансирането на портейлно ниво, част от
покритите загуби по което ще бъдат покрити с Ограничена портфейлна
гаранция, изчислено както следва:
Максимален размер на гарантирано съфинансиране = Максимален размер
на таван на загубите х 1/80% x 1/% на Тавана на загубите.
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ФП следва да осигури че гарантираното съфинансиране за проекти по ПО 1 и
ПО 6 се изчисляват на база на сумата, заделена за гаранции по съответната
ПО, посочена в раздел „Бюджет по ФИ“ по-горе.
Действително
гарантирано
Съфинансиране

Действително гарантираното Съфинансиране включва общия договорен
размер на Съфинансирането, ангажирано по договори за финансиране,
включени в Гарантирания портфейл към всеки момент от срока на
гаранцията.
За избягване на съмнение:
▪ Договори за финансиране, които са изключени от Гарантирания
портфейл, се изключват от Действително гарантираното съфинансиране
от датата, от която се считат за изключени от Гарантирания портфейл;
▪ Договори за финансиране, които са погасени предсрочно или са частично
или изцяло изплатени или са в неизпълнение, включително когато по тях
е платена сума по гаранцията, не се изключват от Гарантирания портфейл
и Действително гарантираното съфинансиране.
В рамките на Периода на инвестиране/реинвестиране, Действително
гарантираното съфинансиране се актуализира на тримесечие с цел да бъдат
отразени: (i) включени/ изключени договори за финансиране и (ii) корекции
на размера на договорената главница по съфинансирането, в резултат на
редуциране на съфинансирането със сумите, които не са усвоени от КП до:
▪ Крайния срок за усвояване по конкретния договор за финансиране или
▪ Датата, на която ФП е отменил ангажимента за предоставяне на КП на
част или цялото договорено Общо финансиране от ФГР.
ФП може да включи нови договори за финансиране в Гарантирания
портфейл, за сметка на коригирания размер на главницата, относима към
съфинансирането, до достигане на Максималния размер на гарантирано
съфинансиране, но не по-късно от края на Периода за инвестиране/
реинвестиране.
В случай че финансирането от ФМФИБ е предоставено като оборотен кредит
към допустим КП, новиране на задълженията по договора няма да се приема
като новоотпуснат кредит или ново усвояване.
След изчитане на периода на инвестиране/реинвестиране корекции по
Действително гарантираното съфинансиране се правят само във връзка с
изключени договори за финансиране, ако има такива.
Действително гарантираното съфинансиране не може при никакви
обстоятелства да надвишава Максималния размер на гарантирано
Съфинансиране.

Усвоен размер на
гарантирано
съфинансиране

Към всеки един момент общата сума на усвоената от КП главница, относима
към Съфинансирането по договори за финансиране, включени в
Гарантирания портфейл.

Процент на усвояемост
на съфинансирането

Към всеки един момент, съотношението между: 1) Усвоения размер на
гарантирано Съфинансиране и 2) Действително гарантираното
Съфинансиране към същия момент.

Максимален размер на
загубите, покрити от
гаранцията

Максималната сума в лева, , до която е ограничено задължението за
плащане по Ограничената портфейлна гаранция която се изчислява на
портфейлна база като произведение от: i) по-ниската сума от Действително
гарантираното съфинансиране и Максималния размер на гарантирано
съфинансиране, ii) Процента на покритие на гаранцията, iii) процента на
Тавана на загубите и iv) Процент на усвояемост на съфинансирането.
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Във всеки един момент задълженията на ФМФИБ за плащане по
Ограничената портфейлна гаранция към ФП не може да надвишава
Максималния размер на загубите, намален с разликата между вече
платените суми по гаранцията и размера на възстановените суми от загуби
по договори за финансиране (чрез събраните от КП средства или чрез
реализация на обезпечения по експозиции), за които вече е направено
плащане по гаранцията. Възстановените средства ще могат да се използват
повторно за нови плащания по гаранции в рамките на Максималния размер
на загубите.
Спазвайки Максималния размер на загубите, ФП гарантира, че плащанията
във връзка с гарантирано съфинансиране по проекти по ПО 1 и ПО 6 не
надвишават средствата, алокирани за гаранции по съответните ПО, посочени
в раздел „Бюджет на ФИ“.
Такса за издаване на
гаранцията

Такса за издаване на гаранцията не се дължи.

Покрити загуби по
Ограничената
портфейлна гаранция

ФМФИБ покрива загуби във връзка с гарантираното съфинансиране по всеки
договор за финансиране, включен в Гарантирания портфейл, при равни
условия с ФП, пропорционално на Процента на покритие на гаранцията, и до
Максималния размер на загубите.
Покритите загуби, относими към гарантираното Съфинансиране, включват:
▪ Дължимия от КП размер на главницата;
▪ Редовна лихва по главница, непогасена до 90-ти ден на просрочие;
▪ Сумите, свързани с намален размер на дължимите, но непогасени
вземания по главница и редовна лихва в резултат на Реструктуриране на
Общото финансиране от ФГР.
ФП може да предяви иск във връзка с Ограничената портфейлна гаранция в
случай на:
▪ Неизпълнение по предоставения кредит на КП;
▪ Предсрочна изискуемост по договор за финансиране на КП;
▪ Загуба при Реструктуриране на финансиране на КП.

Реструктуриране на
Общо финансиране от
ФГР

Мерки, които ФП е предприел, с цел подобряване на събираемостта на
дължимите суми по Общото финансиране от ФГР, включително след
предварително съгласуване с ФМФИБ намаляване на дължима главница и
редовна лихва на КП, относима към Съфинансирането.

Предсрочна изискуемост
по договор на КП

Предсрочна изискуемост по договор за финансиране на КП, включен в
Гарантирания портфейл, по който е настъпило събитие на неизпълнение от
страна на КП (както е дефинирано в договора за финансиране с КП), по
отношение на което Финансовият посредник има право да обяви предсрочна
изискуемост на вземането по договора, и ФП е упражнил това си право.

Обезпечаване на
Първи по ред особен залог в полза на ФМФИБ на вземанията по всеки
предоставената гаранция договор за финансиране, включен в Гарантирания портфейл, до размера на
от страна на ФП
Съфинансирането, гарантирано от ФМФИБ.
Ограничение за
утежняване
(Negative pledge)

Освен ако в ОС не е предвидено друго, ФП няма право да дава или учредява
или да одобрява даването или учредяването на обезпечения в полза на
трети лица или друга привилегия или тежест по отношение на вземанията,
включени в Гарантирания портфейл, или други средства под управлението
на ФП във връзка с ФИ, без предварително писмено съгласие от ФМФИБ.
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Механизъм за
ангажиране

ФП може да ангажира Ограничената портфейлна гаранция във връзка със
съфинансиране за проекти, включени в Гарантирания портфейл, в размер до
Максималния размер на гарантирано съфинансиране. В допълнение, ФП
следва да осигури, че гарантираното съфинансиране по проекти по ПО 1 и
ПО 6 следва да се калкулира на базата на средствата за гаранции по
съответните ПО, посочени в раздел „Бюджет на ФИ“.
ФМФИБ ще верифицира включените договори в Гарантирания портфейл в
рамките на процеса на верификация на усвоените средства по
Финансирането от ФМФИБ (виж раздел „Механизъм за отпускане и
погасяване на Финансирането от ФМФИБ“).
Периодът за инвестиране представлява и краен срок за включване на
договори за финансиране в Гарантирания портфейл и за усвояване от КП на
средствата от Съфинансирането по тези договори.
След изпълнение на предварителните условия от ФП за влизане в сила на
Оперативното споразумение, ФМФИБ превежда пълния размер на
средствата, договорени за Ограничената портфейлна гаранция по
гаранционната сметка с титуляр ФМФИБ при БНБ, вземанията по която се
залагат в полза на ФП, с който акт гаранцията влиза в сила и ФП може да
започне включването на договори в Гарантирания портфейл.
След изтичане на Периода на инвестиране/ реинвестиране наличността по
гаранционната сметка може да бъде актуализирана (намалена) в
съответствие с Максималния размер на загубите към съответната дата. След
края на Периода на инвестиране/реинвестиране наличността по
гаранционната сметка може да бъде актуализирана на 6 месечна база в
съответствие с промените в Максималния размер на загубите.
В съответствие с амортизацията на гарантирания портфейл, когато
Максималният размер на загубите (нетно от извършени плащания по
гаранционни искове и възстановени суми от загуби) надвишава 80 % от
непогасената част от главницата по оставащите активни договори за
финансиране, гаранционният депозит може да бъде намален допълнително
и да бъде актуализиран текущо.

Плащане по
Ограничената
портфейлна гаранция

В случай на настъпване на Случай на неизпълнение на Краен получател, ФП
извършва всички действия, свързани с управление на неизпълнението на
Крайния получател с грижата на добрия търговец и в съответствие с
обичайната си практика (където е приложимо) и вътрешни правила.
ФМФИБ ще извършва плащания по гаранцията в рамките на десет работни
дни от получаване от ФП на валидно искане за плащане по гаранцията по
договор за финансиране, включен в Гарантирания портфейл, съгласно
съответния образец, посочен в Оперативното споразумение.
В случай че в последствие се установят несъответствия в платената сума по
гаранциите, ФП има задължението да изплати обратно на ФМФИБ
неправомерно платената сума по реда на клаузата за възстановяване (Claw
back) на средства, разписана в Оперативното споразумение.
Искането за плащане следва да е получено в рамките на Периода за
предявяване на плащане.

Период за предявяване
на плащане

Периодът, чието начало е датата, на която влиза в сила Оперативното
споразумение с ФП,, а край по-ранната от двете дати: 1) 120 календарни дни
от крайния срок за погасяване на последния действащ договор за
финансиране на КП, включен в Гарантирания портфейл и 2) датата на
прекратяване на ОС.
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Надплатени суми по
гаранцията

В определени случаи, ФМФИБ предявява за възстановяване дължими
средства от ФП, които са платени от ФМФИБ по гаранцията включително
платени средства:
▪ над Максималния таван на загубите/Максималния размер на загубите;
▪ за покрити загуби по договори за финансиране, изключени от
Гарантирания портфейл;
▪ всякакви дължими суми от финансовия посредник в резултат от
установена Измама и/или Нередност.

Възстановяване на загуби След като е направено плащане по гаранцията, постъпленията от събрани
вземания по съответния договор за финансиране на КП се използват за
покриване загуби, като събраните средства се разпределят пропорционално,
на принципа pari passu, между ФП и ФМФИБ, в съответствие с покритите от
гаранцията загуби по финансирането в следната последователност и след
приспадане на съдебни и нотариални такси и други разходи, свързани със
събирането на просрочените суми:
▪ Дължима главница и редовна лихва;
▪ Начислени наказателни лихви, както и други дължими от КП суми към ФП,
Независимия частен инвеститор и ФМФИБ;
Възстановяването продължава до датата, на която ФП, действащ
добросъвестно, по разумен търговски начин, и в съответствие с вътрешните
си правила и процедури по възстановяване, определи, че процедурата по
възстановяване на вземанията от съответния КП се прекратява.
Постъпления по
възстановени загуби

В случай на възстановени средства по Договори за финансиране, по които е
извършено плащане по гаранцията, частта от възстановените суми, дължима
към ФМФИБ, следва да се изплати по сметка на ФМФИБ не по-късно от пет
работни дни от постъпването на средствата при ФП.

Включване на договори
за финансиране в
Гарантирания портфейл

В рамките на периода на инвестиране/реинвестиране, заедно с тримесечния
си отчетен доклад, ФП предоставя на ФМФИБ информация на тримесечна
база по образец за сключените договори за финансиране в през съответния
период.
Договорите се включват в Гарантирания портфейл от датата на тяхното
сключване на база на декларираното от ФП съответствие с критериите за
допустимост и други условия.
Отговорност за извършване на всички проверки за допустимост на КП,
дейности и разходи, както и за документиране на резултатите от тях, се носи
от ФП.
По своя преценка ФМФИБ може по всяко време да изиска допълнителни
доказателства, както и да извърши проверки за съответствие с критериите за
допустимост на договорите, включени в Гарантирания портфейл.
В случай че последващи проверки на ФМФИБ, УО на ОПРР или националните
и европейски контролни, или одитни органи установят несъответствие на
даден договор за финансиране на КП с условията за допустимост, правилата
за държавна помощ, клаузите на Оперативното споразумение или
Нередност или Измама, то същият може да бъде изключен от портфейла,
като при наличие на суми, разплатени по гаранцията по този договор, същите
подлежат на връщане на ФМФИБ.
За избягване на съмнение, ФП представя на ФМФИБ проектен фиш в срок от
5 работни дни преди първото плащане на сума по договор за финансиране
към КП в съответствие с образец към Оперативното споразумение.
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Изключване на договори
за финансиране от
Гарантирания портфейл

Договори за финансиране, които са засегнати от случай на Нередност или
Измама или за които е установено несъответствие с изискванията за
допустимост и/или държавни помощи, заложени в ОС и приложенията към
него, се изключват от Гарантирания портфейл.
Посредникът също би могъл да поиска изключване на договори с КП от
Гарантирания портфейл при установено несъответствие и може да
представи нови договори за финансиране, които отговарят на изискванията
за включване в Гарантирания портфейл за сметка на сумите по изключените
договори в рамките на Периода за инвестиране/ реинвестиране.

Увеличаване/намаляване Увеличаването на размера на средствата за ФГР, предназначени за гаранции
на размера на средствата може да бъде извършено при условията, посочени в раздел „Разпределение
за гаранции
на допълнителни средства“.
В случай че, задължението за ангажиране на мин. 70% от средствата по
гаранцията в срок до края на 4-тата година от влизане в сила на
Оперативното споразумение, не бъде изпълнено в срок или, по преценка на
ФМФИБ, не може да бъде изпълнено в съответния срок, ФМФИБ и ФП могат
да договорят намаляване на средствата по гаранцията до Максималния
размер на загубите, изчислен към съответния момент и увеличаване със
съответните средства на размера на Финансирането от ФМФИБ, както и да
уговорят пропорцията на разпределение на увеличения размер на
Финансирането от ФМФИБ между различните приоритетни оси.
Реинвестиране на
средства за гаранции
(Рециклиране)

ФМФИБ би могъл да предостави освободения ресурс по гаранцията за
реинвестиране за период от 8 години след 31 декември 2023 г., в случай че
актуализирана оценка на пазара покаже необходимост от продължаваща
подкрепа в същите сектори и при постигане на задоволителни нива на КПИ и
постигане на взаимна договореност.

Срок на гаранцията

Гаранционното покритие ще бъде валидно до по-ранната от следните дати: (i)
шест месеца след изтичане на крайния срок за погасяване (договорения
падеж) на последния договор за финансиране на КП; (ii) датата, на която е
прекратено Оперативното споразумение, в следствие на Случай на
неизпълнение; (iii) датата, на която се прекратява ангажиментът на ФМФИБ за
извършване на плащания по гаранцията към ФП и ФМФИБ няма претенции за
плащания от ФП.
Шест месеца преди изтичане срока на Оперативното споразумение, ФМФИБ
ще инициира преговори с ФП за уреждане на неуредени права и задължения
чрез оценка на очакваното ниво на събираемост на вземанията по договори
в неизпълнение, както и текущи задължения за Загуби в контекста на
договорения Таван на загубите.
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Параметри на финансовите продукти за Крайните получатели
Вид на финансирането Дългово финансиране под формата на инвестиционни кредити, както и
оборотни кредити, свързани с инвестицията (реф. „Цел“ по-долу), финансов
лизинг и кредити за физически лица за енергийна ефективност.
Оборотният кредит следва да се отнася до извършване или разширяване на
дейности, които имат спомагателен характер (и са свързани) с основната
инвестиция, като тяхната спомагателна роля следва да се докаже, наред с
другото, с бизнес план за Допустимия инвестиционен проект и размера на
финансирането.
Размер

1. Максималният размер за индивидуална експозиция към група свързани
лица, с изключение на държавата, не може да бъде повече от 20% от
Финансирането от ФМФИБ. Отклонения от така поставеното
ограничение се допускат само с изричното писмено разрешение на
ФМФИБ.
2. При инвестиции в проекти, попадащи в ИПГВР:
2.1. В случаите на Регионална помощ за градско развитие:
Общата инвестиция в допустими инвестиционни проекти не може да
надхвърля 39 116 600 лева (или еквивалента на 20 млн. евро).
2.2. В случай че бъде приложен Регламент № 1407/2013 следва да бъдат
приложени праговете и условията по т. 3.2, б).
3. При инвестиции в проекти за туризъм и културно наследство:
3.1 общата стойност на проект за развитие на туризма не трябва да
надвишава 9 779 150 лв. (или еквивалента на 5 млн. евро), а за
проекти, свързани с инфраструктура, обявена за световно културно
наследство, не трябва да надвишава 19 558 300 лв. (или
равностойността на 10 млн. евро).
3.2 В допълнение, следните ограничения следва да се съблюдават в
зависимост от приложимите правила за държавна/ минимална
помощ:
а) В случай че бъде приложен чл. 53 от Регламент №651/2014:
Размерът на помощта следва да бъде в съответствие с изискванията
на чл. 53, пар. 6 или 8, във връзка с чл. 2, пар. 39 и пар. 142 от
Регламент № 651/2014.
За определяне на размера на помощта ФП следва да изчисли брутния
еквивалент на безвъзмездната помощ по реда чл. 5, пар. 2, букви „б“
и „в“ от Регламент № 651/2014
б) В случай че бъде приложен Регламент № 1407/2013:
Брутният еквивален на безвъзмездната помощ на финансирането,
заедно с другите получени минимални помощи, не може да
надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро6 за период от три
бюджетни години. Спазването на посочения праг се преценява като

6

В случай на едно и също предприятие, което осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение, не надхвърля 100 000 евро за период от три бюджетни години
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сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална
помощ на територията на Република България от:
✓ предприятието кандидат;
✓ предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно
и също предприятие“;
✓ всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити
от някое от предприятията, образуващи „едно и също
предприятие“ с предприятието кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на
Регламент (ЕС) № 1407/2013;
✓ предприятията, образуващи „едно и също предприятие“, които са
се възползвали от минимална помощ след разделяне или
отделяне съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
Брутният еквивалент в съответствие с чл. 4 от Регламент №1407/2013
се определя по следния начин:
✓ по отношение на частта от финансирането представляваща заем:
въз основа на референтния процент, приложим към момента на
отпускане на помощта.
✓ По отношение на гарантираната част от финансирането: въз
основа на минималните премии, посочени в Известието на
Комисията7.
Валута

Финансирането на КП може да се предоставя в лева или евро.
Плащанията между ФМФИБ и ФП се извършват само в лева, като в
Оперативното споразумение е посочен механизъм за изчисляване на
еквивалента в лева, в случай на договори за финансиране в евро.

Цел на финансирането

▪

Инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с
реализацията на Допустим инвестиционен проект, включително
разходи за ДДС;

▪

Оборотни средства, свързани с развитието или разширяването на
дейности, които са свързани с финансираните инвестиции, вкл. разходи
за ДДС;

▪

В случаите на проекти за развитие на туризма, финансирани по чл. 53 на
ОРГО, допустими са инвестициите в материални и нематериални активи
по чл. 53, пар. 4, като финансирането следва да е предоставено за
целите по чл. 53, пар. 2, букви „а“-„д“ от Регламент № 651/2014.

Инвестициите, които ще бъдат финансирани, не трябва да са физически
завършени или изцяло осъществени към датата на решението за инвестиция.
Финансирането не следва да бъде използвано за закупуването на незастроена
и застроена земя, освен когато разходите за такава покупка са под 10 % от
размера на изплатените на Крайния получател средства за проект за развитие
на туризма и под 15 % от размера на изплатените на Крайния получател
средства за проект за градско развитие за изоставени земи и за такива,
използвани преди това за промишлени цели, които включват сгради.
Рефинансирането на съществуващи заеми не е допустимо.
7

Известие на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на гаранции
(2008/C 155/02)
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Въпреки това, когато финансирането е за проект за градско развитие или
възстановяване на градската среда, финансирането може да включва сума,
необходима за реорганизацията на дълговия портфейл по отношение на
инфраструктурата, която съставлява част от новата инвестиция, до максимум
20 % от общия размер на подкрепата за инвестицията, предоставена чрез ФГР.
В този случай ФП следва да приложи подходящ режим на държавна помощ,
като отчита че Схема за групово освобождаване, прилагана в съответствие с
Глава I и чл. 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014 не допуска рефинансиране на
съществуващи заеми, както и че съфинансирането от ФП в заема, предоставен
за реорганизация на дълговия портфейл по отношение на инфраструктурата,
която съставлява част от новата инвестиция не може да бъде включено в
Гарантираното портфолио и покрито от Ограничената портфейлна гаранция,
предоставена от ФМФИБ.
Собствени средства на Минималното собствено участие на Краен получател се очаква да бъде
Крайните получатели 15 % от Общото финансиране за Допустимия инвестиционен проект, с
възможна редукция до 5 % за проекти с по-голям принос за целевите
индикатори на ОПРР. Допускането на минимално собствено участие по-ниско
от 15 % за проекти с по-голям принос за целевите индикатори на ОПРР следва
да бъде обосновано и документирано от Финансовия посредник.
Минималното самоучастие би могло да бъде и 0 % за общински и публични
Крайни получатели, когато се сметне, че те не са в състояние да осигурят
такова. Финансирането на проекти на общински и публични Крайни
получатели с 0 % собствено участие следва да бъде обосновано и
документирано от Финансовия посредник.
Апортни вноски в капитала на КП, свързани с реализацията на проекта се
приемат като самоучастие по пазарна стойност, оценена от независим
сертифициран оценител.
Срок

Минималният срок за погасяване на Общото финансирането от ФГР е 12
месеца.
Максималният срок за погасяване следва да не е по-дълъг от:
▪

Градско развитие: до 20 години за проекти с голям принос за целевите
индикатори на ОПРР, както и за проекти, осъществени с ПЧП;

▪

Енергийна ефективност: до 15 години за проекти за основно
обновяване, които се характеризират с по-дълги срокове на изплащане
на инвестицията; и

▪

Туризъм и Културно наследство: до 20 години за проекти с големи
капиталовложения и потенциал за създаване на интегрирани
туристически продукти, както и проекти по схема за ПЧП.

Инвестиционното финансиране следва да се изплаща с погасителен план,
включващ редовни погасителни вноски.
Гратисен период

Гратисният период следва да отразява времето за подготовка, проектиране и
реализация на дейностите по строителство, доставки и услуги. Максималните
гратисни периоди са както следва:
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Редовна лихва

▪

Градско развитие: до три години;

▪

Енергийна ефективност: до една година и шест месеца;

▪

Туризъм и Културно наследство: до три години.

Договорната лихва по Общото финансирането от ФГР за КП се формира от
среднопретеглената стойност на лихвения процент по Съфинансирането,
осигурено със собствени средства на ФП и Независими частни инвеститори за
всеки проект и лихвения процент по финансирането от ФМФИБ, определен
като дял от лихвения процент по Съфинансирането от ФП. Лихвеният процент
по Съфинансирането следва да бъде пазарен и да се определя в съответствие
с ценовата политика на Финансовия посредник или процедурата за избор на
независимия частен инвеститор/независимата оценка на СПВ (ако е
приложимо).
Делът, относим към финансирането на ФМФИБ, е обект на предложение в
офертата на Финансовия посредник, в процедурата по ЗОП за избора му.
За крайни получатели от публичния сектор, т.е. общини, общински
предприятия/ дружества, публични организации, университети и други
подобни крайни получатели, ФП има право да прилага намалена ставка в
сравнение с предложението си за лихвените условия за средствата от ФМФИБ,
но не по-малка от 0,01 % на годишна база по отношение на финансирането на
ФМФИБ, когато начисляването на лихва върху това финансиране би засегнало
финансовата жизнеспособност на разглеждания проект и след предварителна
консултация с ФМФИБ. В такива случаи финансовият посредник следва да
гарантира, че всички ползи от намаления лихвен процент ще бъдат
прехвърлени на крайния получател.
Конкретният лихвен процент на съфинансирането за всяка трансакция се
определя индивидуално след анализ на спецификите, бизнес плана и
кредитоспособността на Крайния получател. Лихвените проценти по
гарантираното съфинансиране от ФП следва да отразяват кредитното
облекчение, осигурено от гаранционното покритие, осигурено от ФМФИБ , в
съответствие с оферираното от ФП.
Справедливият процент на възвръщаемост, относим към Съфинансирането от
Независими частни инвеститори по договори за финансиране в целевите
сектори, за които е приложим чл.16 от ОРГО, следва да се определят
(потвърждават) от независим експерт, в случай че Независимите частни
инвеститори не са избрани чрез открита, прозрачна и недискриминативна
процедура, установяваща подходящ механизъм за споделяне на риска и
възнаграждението.
За избягване на съмнение, лихвеният процент по Съфинансирането и
условията, свързани със споделяне на риска и възнаграждението, следва да са
в съответствие с правилата за държавни помощи.

Наказателна лихва

Наказателната лихва се начислява съгласно политика на ФП върху
просрочената сума по главницата включително и върху просрочената част от
предоставеното от ФМФИБ финансиране.
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Постъпленията от наказателна лихва се разпределят между ФП и ФМФИБ на
принципа pari passu, пропорционално на дела на предоставено финансиране
по съответния договор или съответно на гарантираната част от договора за
финансиране.
Такси и комисиони

ФП не може да начислява върху частта от финансирането от ФМФИБ такси и
комисиони на КП за услугите, за които получава Възнаграждение за
управление на ресурса от ФМФИБ.
ФП би могъл да начислява други такси върху финансирането от ФМФИБ,
съгласно стандартната си политика вкл.: за ангажимент8 върху неусвоени суми
от финансирането, предоставен на КП, или за предсрочно погасяване съгласно
офертата на ФП, ако това отговаря на стандартните му практика и политика
към момента на подаване на предложението.
Приходите от подобни такси, относими към финансирането от ФМФИБ, се
превеждат периодично по Сметка погасяване.
ФП и Независимият частен инвеститор може да начисляват върху
Съфинансирането пазарни лихви, такси и комисиони съгласно стандартната си
практика.
Независимо от прилаганата структура на ценообразуване по Общото
финансиране от ФГР, ФП следва да гарантира, че не получава несъвместима
държавна помощ вследствие на предоставеното финансиране от ФМФИБ, т.е.
че преотстъпва изцяло на Крайните получатели икономическото предимство
от финансирането от ФМФИБ.

Обезпечение

ФП следва да предоставя финансиране при изисквания за обезпечение, които
да отразяват благоприятните условия на предоставеното от ФМФИБ
финансиране и споделения с ФМФИБ риск по всеки договор за финансиране
на КП.
Обезпеченията по финансирането на КП следва да са съобразени със
съответния сектор, тип проект и източник на финансиране и могат да включват
ипотеки/ залози на финансираните активи, залози върху бъдещи приходи от
проекта или други дейности, както и други приемливи обезпечения, съгласно
политиката на ФП.
Обезпеченията следва да бъдат съобразени и с естеството на проекта и вида на
КП, като се вземат предвид съществуващите ограничения по отношение на
залозите/ипотеките върху активите на общините и други публични органи.

Общинските/публичните крайни получатели могат да бъдат освободени от такси ангажимент за определен срок, с оглед на времевия лаг до възлагането на обществените поръчки
по проекта и предвид свързаното с проектиране и СМР поетапно усвояване на финансирането.
8
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Допустими крайни получатели
Допустими Крайни
получатели

Всички Допустими Крайни получатели трябва да отговарят на следните
изисквания:
▪

да имат правен статут, който им позволява да получават
финансиране и да реализират Допустими дейности;

▪

да имат подходящ правен интерес в активите, в които се
извършва инвестицията;

▪

проектът, да се реализира в териториалния обхват на съответния
ФГР.

В допълнение на горните критерии са приложими и следните секторни
ограничения:
Допустими КП за Енергийна ефективност:
▪

Собственици на жилища в еднофамилни жилищни сгради, в т.ч.
физически лица, които имат правен интерес по отношение на
еднофамилната жилищна сграда, обект на инвестицията;

▪

Висши учебни заведения и юридически лица, които управляват
студентски общежития;

▪

Други юридически лица, които имат правен статут, който им
позволява да получават финансиране и да извършват Допустими
дейности за ЕЕ.

Допустими КП за Градско развитие
Допустими за финансиране са всички Крайни получатели, които изпълняват
допустими дейности за градско развитие (вкл. техните оператори, публични и
частни дружества и публично-частни партньорства) в една от следните
области:
▪

Градски транспорт;

▪

Градска среда;

▪

Зони с потенциал за икономическо развитие;

▪

Спортна инфраструктура;

▪

Културна инфраструктура.

Допустими КП за Туризъм и културно наследство
Публични и частни организации и публично-частни партньорства (юридически
или физически лица), в т.ч. представители на религиозни институции, които са
собственици или изпълняват допустими дейности с елементи, свързани с
възстановяването и съхраняването на културното наследство и създават
жизнеспособни туристически продукти.
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Недопустими Крайни
получатели

КП не могат да бъдат:
▪ Финансови/ кредитни институции;
▪

Дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни
дружества и други9;

▪

Дружества/ физически лица, попадащи в консолидирания списък
от физически лица, групи и образувания, за които действат
финансови санкции от страна на ЕС;

▪

Дружество/ физическо лице в нарушение на разпоредбите за
конфликт на интереси и мерки срещу пране на пари, заложени в
националното законодателство и правото на ЕС;

▪

Дружества, които са учредени в неприведена в съответствие
юрисдикция и установяват търговски отношения с лица, учредени
в такава юрисдикция;

▪

Субекти, попадащи в ограниченията на чл. 3, ал.3 от Регламент
1301/2013 или приложимите правила за държавна/ минимална
помощ: чл. 1 от Регламент №651/2014 или съответно чл. 1, пар. 1
на Регламент № 1407/2013.

Изборът на КП следва да бъде прозрачен, да се базира на обективни критерии,
разработени от ФП и да изключва конфликт на интереси. ФП следва да се
ангажира да предостави финансиране на КП по начин, ненарушаващ
конкуренцията.
КП са задължени да спазват целта на инвестицията и правилата за
допустимост на разходите.

9

За избягване на съмнение, проектни дружества (SPV), създадени специално във връзка с конкретен проект са Допустим Краен получател
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Допустими дейности
Сектор Градско
развитие (ГР)

Допустимите инвестиции обхващат изграждане на нова инфраструктура и
ремонт/ подобрения на съществуваща инфраструктура в допустимите
сектори. Дейностите трябва да са в съответствие с ИПГВР на дадения град.

ГР: Градски транспорт

▪ Разработване на планове за управление на движението и въвеждане на
Интелигентни транспортни системи (ИТС), включващи автоматизирани
системи за управление и контрол на движението, за откриване на МПС и
за локализация и осигуряване на предимство на МПС от обществения
градски транспорт, системи за информация на пътниците в реално време,
автоматизирани системи за продажба на билети, подсистеми за връзка,
системи за видеонаблюдение за центровете за градска мобилност и др.
▪ Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски
транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези),
като например: платформи и асансьори за хора с увреждания, премахване
на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване
на спирките, ясно визуално означаване на линиите и разписанията,
информация, разбираема и подходяща за хора с намалено зрение или
незрящи и др.;
▪ Обновяване на транспортната инфраструктура, като например: гнездовата
и контактната мрежа, подобряване на спирки, депа, бази за ремонт,
поддръжка и оборудване;
▪ Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до поотдалечени жилищни райони;
▪ Осигуряване на системи за защита от шума, като например осигуряване на
трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи;
▪ Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт,
в това число закупуване на нов подвижен състав за нуждите на градския
транспорт, който отговаря на европейската нормативна уредба за вредни
емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни
енергийни източници в градския транспорт;
▪ Изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна
инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези,
подлези и др., като елементи на техническата инфраструктура, съгласно
чл. 64 (1) от ЗУТ) във връзка с развитието на интегрирана система за
обществен транспорт;
▪ Изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари,
пешеходни зони, велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, подлези,
надлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности,
като поставяне на пътни знаци, информационни табели, маркировка и др.,
като част от интегрираната система за градски транспорт;
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▪ Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт,
междуградския автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и
морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози —
обновяване на общински автогари и съответните предгарови
пространства общинска собственост, автобусни спирки на градския
транспорт, осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт
и логични връзки между елементите на инфраструктурата и други;
▪ Изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други
мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на
обществения градски транспорт извън градския център.
ФП следва да имат предвид, че съгласно чл. 13 от Регламент № 651/2014 не
могат да се предоставят помощи по чл. 16 Регионални помощи за градско
развитие за транспортния сектор, както и за свързаната с него
инфраструктура.
В тази връзка финансирането на дейности, попадащи в обхвата на
дефиницията за „транспортен сектор“ по чл. 2, пар. 45 от Регламент №
651/2014 или на инфраструктура, която е необходима (т.е. съществена) и
използвана за осигуряване на посочените дейности, следва да се извършва
по правилата на Регламент № 1407/2013.
Информация относно горните дейности и инфраструктура следва да бъде
включена в проектния фиш.
ГР: Градска среда

▪

Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като
например паркове, зелени площи, детски площадки, зоопаркове,
открити пазари, градски площади, междублокови пространства, спортни
площадки за свободен достъп и др., включително поставяне на пейки,
беседки, възстановяване на чешми, фонтани, водни площи, статуи,
паметници и други елементи от градското обзавеждане, в т.ч. зелена
инфраструктура и свързващи зелени площи за подобряване на градските
екосистеми;

▪

Изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи
на градската среда, например пешеходни алеи и тротоари, изграждане
на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и
мостове за пешеходци и велосипедисти, включително свързани
дейности, като поставяне на указателни знаци, информационни табели
и др.;

▪

Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и
обществени паркинги;

▪

Монтаж на енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и
борба с престъпността, напр. монтаж на осветление в паркове, на
системи за видеонаблюдение на обществени места и др. като част от
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изграждането и рехабилитацията на другите физически елементи на
градската среда (уличната мрежа, площите за паркиране) в ИПГВР;
▪

Въвеждане на системи за контролиран достъп на МПС в пешеходни зони,
като например механични/хидравлични/ел.прегради, недопускащи
достъп на МПС в пешеходните зони, но спускащи се при подаден сигнал
от линейка, пожарна, полицейски автомобил, автомобили за
почистване, които позволяват влизане в тях, както и на други автомобили
(например на доставчици на магазини и др.) в точно регламентирани
часове, в които е позволен достъп, връзка на системата със системата за
видео наблюдение и т.н;
Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните
направления, включително подобряване на достъпа за хора с
увреждания.

ГР: Зони с потенциал
за икономическо
развитие

ГР: Спортна
инфраструктура

▪

Подобряване/надграждане и реконструкция на съществуваща или
строителство/развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с
бизнеса и предприемачеството, като например: комуникационна
свързаност; строителство/ реконструкция/ рехабилитация на улици,
осигуряващи достъп до и в индустриалните и бизнес зони, осветление на
обществени места, връзки към главната газоснабдителна,
електроснабдителна и ВиК мрежа; поставяне на указателни знаци и
информационни табели, охранителни системи за наблюдение до или в
рамките на бизнес зоните и терените и др.;

▪

Строителство, обновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на
бизнес и индустриални зони, в т.ч. обществени или търговски сгради,
вкл. връзки към топлофикационни и газоснабдителни системи и др.;

▪

Почистване, рекултивация, обеззаразяване и други дейности за
подготвяне на съществуващи замърсени и остарели индустриални и др.
зони, в които се развива икономическа активност;

▪

озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и
автомобили за работещите в икономическите зони.

▪

Строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на
спортна инфраструктура за масов спорт като например: спортни зали,
плувни басейни, футболни игрища, стадиони за обществено ползване,
комбинирани игрища за волейбол и баскетбол, тенис кортове и др.,
включително прилежащите пространства; подобряване на достъпа на
лицата с увреждания до упоменатите по-горе сгради като част от
останалите строително-монтажни работи по съответните обекти и
конструктивни обследвания на съществуващата сграда;
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ГР: Културна
инфраструктура

ГР: Енергийна
ефективност

▪

Дейностите следва да са насочени към масовия спорт; и

▪

Тази инфраструктура също така трябва да е достъпна за уязвими групи, в
т.ч. групи в неравностойно положение, и би следвало да допринася за
тяхното социално приобщаване към спортния живот на градовете.

▪

Развитие на културна инфраструктура, чрез строителство, реконструкция,
обновяване, оборудване и обзавеждане на културни центрове, театри,
читалища, библиотеки, опери, галерии, културни изложбени зали и други
културни институции, включително прилежащите пространства;
подобряване на достъпа за хора с увреждания до упоменатите по-горе
сгради като част от останалите строително-монтажни работи по
съответните обекти и конструктивни обследвания на съществуващата
сграда.;

▪

Тази инфраструктура също така трябва да е достъпна за уязвими групи, в
т.ч. групи в неравностойно положение и би следвало да допринася за
тяхното социално приобщаване към културния живот на градовете.

Общи критерии
Дейностите трябва да са в съответствие с ИПГВР на съответния град и
Инвестиционната програма към него (при комбинация с БФП за студентските
общежития).
Допустими дейности са:
▪

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, в
студентски общежития, като например: изолация на външните ограждащи
елементи, смяна на дограми, обновяване на системите за поддържане на
микроклимата, технически инсталации, локални инсталации и/или връзки
за отопление, газоснабдяване, монтаж на индивидуални броячи, както се
изисква от Директива № 2012/27/ЕС (където е приложимо), както и
съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на
мерките за енергийна ефективност, вкл. конструктивно укрепване (когато
е предписано като задължително в конструктивното обследване);

▪

Изпълнение на гореизброените мерки за енергийна ефективност,
съпътствани от основно обновяване на еднофамилни жилищни сгради, на
студентски общежития, включващо изпълнение на съпътстващи
строително-монтажни работи, конструктивно укрепване (когато е
предписано като задължително в конструктивното обследване), както и
ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени,
стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), в случай че се
постигат енергийни спестявания за сградата от повече от 60%;

▪

Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на
съществуващи еднофамилни жилищни сгради, студентски общежития;

▪

Оценка на разходната ефективност за инвестицията;
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▪

Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от
възобновяеми източници за горепосочените сгради за задоволяване на
собствените нужди от енергия, ако това е технически възможно и
икономически целесъобразно;

▪

Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.

Други специфични критерии за ЕЕ

ГР: Други критерии
за проектите в
Градско развитие

▪

Жилищни сгради следва да са проектирани преди 1999 г.;

▪

Инвестицията следва да постигне спазване на минимален стандарт за ЕЕ в
съществуващи сгради, отговарящ на клас „С“ за енергийно потребление; и

▪

Проекти с основно обновяване могат да се финансират, когато се
предвижда намаление на енергийното потребление с над 60%.

Проектите за градско развитие трябва да съответстват на одобрените ИПГВР,
в т. ч. на техния териториален обхват.
По отношение на градския транспорт, допустими са инвестиции, включени в
интегриран проект за устойчив градски транспорт, като освен територията в
строителните граници на градовете, е допустимо да се покриват и
функционалните връзки със съседни населени места, в случай че са част от
системата на обществения градски транспорт и са включени в интегрирания
проект за устойчив градски транспорт. Проектите следва да вземат под
внимание функционирането на определените зони за въздействие в рамките
на ИПГВР, но не са ограничени пространствено в техните рамки.
Дейностите, свързани със спортна и културна инфраструктура, могат да се
допълват с дейности, които да допринасят за подобряване на ЕЕ и на околната
среда.
Всеки Допустим инвестиционен проект по ПО 1 може да бъде финансиран от
ФГР, при условие че съответното междинно звено е дало становище за
съответствие на проекта с ИПГВР и принципно съгласие за неговото
финансиране чрез ФИ.
В случай, че проектът предвижда комбинирано финансиране със средства от
ФГР и БФП от ОПРР, междинното звено дава становище за съответствие на
проекта и с Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.
Междинното звено няма право на оперативна намеса или правомощия за
избор на проекти за финансиране.

Туризъм и
културно
наследство

▪

Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно
значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация,
възстановяване,
опазване,
експониране,
социализация,
популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за
превод, екскурзоводски услуги и др.;
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▪

Дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащи
пространства, както и подпомагане развитието на туристически
продукти (с оглед развитие на културния обект като атракция) и пазарна
информация, като маркетингови проучвания и анализи на
въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на
маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически
продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности –
подготовка и разпространение на информационни и рекламни
материали за туристически продукти, цифровизация на съответния
обект и др., пряко свързани с подпомаганите атракции и връзката им със
заобикалящата природна среда;

▪

Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за
катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели,
центрове за информация на посетители);

▪

Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура
в района на атракциите, необходима за посещението им (ВиК, детски
площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи,
тоалетни, осветление и ел. инсталация, малки съоръжения за събиране
на отпадъци, комунални услуги и съоръжения, обслужващи
туристическата атракция и посетителите, които са необходими за
развитието на цялостен туристически продукт);

▪

Дребномащабни, приходогенериращи инвестиции в търговски зони и
заведения за обществено хранене, места за настаняване, съоръжения за
активен отдих в рамките на културния обект или пряко свързани с него
в рамките на цялостния туристически продукт, които могат да бъдат
подпомогнати с финансови инструменти;

▪

Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи
пряка връзка с подкрепяните атракции (организиране на събития в
района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

▪

Подходящо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции.

▪

Участие в регионални, национални и международни туристически
борси, изложения и панаири и организиране на експедиции, посещения
на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители,
журналисти за реклама на подкрепяните атракции.

▪

Информиране на обществеността, включително чрез кампании за
подобряване на осведомеността относно културното наследство и
неговото опазване и съхранение;

▪

Подобряване достъпа за хора с увреждания до обектите на културното
наследство и съпътстващата инфраструктура.

Други специфични критерии за туризъм и културно наследство
Дейностите по реставрация и консервация на обекти на културното
наследство следва да бъдат съгласувани и одобрени в съответствие с
приложимите разпоредби на Закона за културното наследство.
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В допълнение:
▪

за всеки проект, финансиран по ПО6, следва да е налице обществено
обсъждане, организирано от съответния краен получател в процеса на
подготовка на проекта, който следва да е документирал проведеното
обществено обсъждане и да е отчел резултатите от него при
подготовката на проекта;

▪

за всеки проект следва да е налице представено от крайния получател
експертно становище, което да осигури увереност, че предлаганото
решение за съответния обект на културното наследство и прилежащите
дейности отговарят на добрите практики и изискванията за консервация
и реставрация в областта на недвижимото културно наследство.
Становището следва да е изготвено от независим експерт от списък с
експерти, публикуван на адрес: www.eufunds.bg или друг публичен
списък с независими експерти в областта съгласуван с УО на ОПРР.

ФП следва да вземе решение за финансиране на проекта, като отчита, наред с
другото, изпълнението на горепосочените изисквания.
В случай че проектът се финансира по реда на чл. 53 от Регламент № 651/2014,
ФП следва да гарантира, че финансирането се предоставя за културните
дейности и цели по чл. 53, пар. 2, букви „а“-„д“ от регламента, като в случаите
на изграждане, модернизиране, закупуване, съхраняване или подобряване на
инфраструктура, поне 80 % от нейния годишен времеви или пространствен
капацитетследва да се използват за културни цели.
Финансирането на дейностите, за които горните условия не са изпълнени
следва да се извършва при спазване на Регламент № 1407/2013.
Информация относно горните дейности и инфраструктура следва да бъде
включена в проектния фиш.
Недопустими
дейности

▪

всяко производство, търговия или друга дейност, които са незаконни
съгласно законовите и подзаконовите нормативни разпоредби;

▪

производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни
напитки10 и свързани с тях продукти;

▪

извеждането от
електроцентрали;

▪

инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови
газове от дейности, изброени в приложение I към Директива №
2003/87/ЕО;

▪

финансиране на предприятия в затруднение, така както са определени
в правилата на ЕС за държавните помощи;

▪

инвестиции в големи по мащаб обекти на спортната и културната
инфраструктура.

експлоатация

или

изграждането

на

атомни

10

Ограничението на търговията с бира и алкохолни напитки не се прилага, когато се отнася до дребномащабни приходогенериращи инвестиции в
зони за търговия на дребно и места за обществено хранене, за отдих и развлечения в рамките на обекта на културно наследство или пряко свързани
с него, доколкото същите са в рамките на общия туристически продукт по отношение на финансирания проекти по ПО 6 „Регионален туризъм“.
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▪

инвестиции в летищна инфраструктура, освен ако не са свързани с
опазването на околната среда или са придружени от инвестиции,
необходими за смекчаване или намаляване на отрицателното й
въздействие върху околната среда;

▪

дейности в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

▪

първично производство на селскостопански продукти;

▪

преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните
случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или
количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните
производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия;
- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена
частично или изцяло на първичните производители;

▪

помощи за улесняване на закриването на неконкурентоспособни
въглищни мини в съответствие с Решение № 2010/787/ЕС на Съвета ;

▪

дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, поконкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със
създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други
текущи разходи, свързани с износа;

▪

помощите, подчинени на преференциалното използване на национални
продукти спрямо вносни такива;

▪

в случай на регионална помощ за градско развитие по чл. 16 от
Регламент № 651/2014:

дейности в стоманодобива, въгледобива, корабостроенето или
производството на синтетични влакна;
- помощи за транспортния сектор, както и за свързаната с него
инфраструктура и помощи за производството и преноса на енергия и
енергийните инфраструктури;
▪ В случаите на помощ за по чл. 53 от Регламент № 651/2014:
- Помощите за вестници и списания, независимо от това дали те са в
хартиен или електронен формат;
- Помощите за писане, редактиране, продуциране, дистрибуция,
цифровизация и издаване на музика и литература, включително
преводи.
-

▪

производството и търговията с всички видове оръжие и боеприпаси.
Това ограничение не се прилага в случаите, когато тези дейности са част
от изрични политики на Европейския съюз или са допълнение към
такива политики;

▪

казина и еквивалентни на тях предприятия;.

▪

научноизследователска и развойна дейност или технически
приложения, свързани с програми или решения за електронни данни,
които целят по-конкретно да подкрепят:
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- всички дейности, включени в списъка с ограничените сектори, посочени
по-горе;
- хазартни игри в интернет и онлайн казина;
- порнография;
- създаването на възможност за незаконно проникване в електронни
мрежи за данни; или
- изтегляне на електронни данни.
▪

научноизследователската и развойна дейност или техническите
приложения, свързани с:
- клонирането на хора за научни или терапевтични цели; или
- генетично модифицирани организми (ГМО).
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Държавни помощи
Режими и прагове на Предоставеното финансиране на проекти в секторите градско развитие и
помощта
регионален туризъм следва да е съобразено с приложимите правила за
държавни помощи.
В конкретния случай на Фонда за градско развитие, както е описано в настоящия
документ и отчитайки спецификите на инвестициите по ПО 1 и ПО 6 на ОПРР,
приложимите правила могат да бъдат както следва:
За допустими инвестиционни проекти по ПО 1:
▪

▪

чл. 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година
за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз(OJ L 187, 26.6.2014);
Правилата за минимални помощи (de minimis aid) , уредени в Регламент
(ЕС) No 1407/2013 от 18 декември 2013 в приложение на чл. 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis (OJ L 352, 24.12.2013);

За допустими инвестиционни проекти по ПО 6:
▪

▪

чл. 53 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година
за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз(OJ L 187, 26.6.2014);
Правилата за минимални помощи (de minimis aid) , уредени в Регламент
(ЕС) No 1407/2013 от 18 декември 2013 в приложение на чл. 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis (OJ L 352, 24.12.2013);

Финансовият посредник следва да вземе предвид Изискванията към
изпълнение на поръчката във връзка с правилата за държавни помощи
(Приложение 2).
В Предложението си за изпълнение на поръчката Финансовият посредник
следва да заложи условия, гарантиращи прехвърлянето на ефекта от настоящия
инструмент към крайните получатели, които следва да обхващат най-малко
прилагане на предложения лихвен процент върху финансирането от ФМФИБ,
неначисляване на гарнционна такса на крайния получател, неначисляване на
такси върху финансирането от ФМФИБ, покрити от Възнаграждението за
управление, като условията могат да съдържат и по-големи обеми
финансиране, портфейли с по-голяма степен на риск, по-ниски изисквания за
обезпечение, по-продължителен срок на изплащане или по-ниски лихви върху
частта съфинансирана от ФП.
В случай на инвестиции в рамките на ИПГВР, да прилага изискванията на чл. 16,
пар. 8 и 9 от Регламент № 651/2014, и/или съответно изскванията по Регламент
№ 1407/2013, съгласно описаното по-долу;
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В случай на инвестиции за туризъм и културно наследство по ПО6 на ОПРР ФП
трябва да гарантира следното:
а. В случай на инвестиции по реда на Регламент № 651/2014 следва да
гарантира спазването на чл. 53, пар. 2, букви „а“-„д“ и пар. 3-5 от Регламент
№ 651/2014г.
б. В случай на инвестиции по реда на Регламент № 1407/2013:
• да преотстъпи на КП цялото икономическо предимство, получено от
финансирането от ФМФИБ и Ограничената портфейлна гаранция, под
формата на намалени лихвени проценти или премии за носене на
риска;
• преди да отпусне финансирането ФП следва да:
- да изчисли брутния еквивалент на безвъзмездната помощ (БЕБП) и
да провери спазването на прага по чл. 3 от Регламента чрез
изискване от КП на декларация по образец и чрез служебна
проверка в регистъра на минималните помощи към МФ. В случай че
в резултат от проверката ФП установи, че с отпускане на
финансирането, посоченият праг ще бъде надхвърлен, ФП следва да
откаже отпускането на финансиране, да промени неговите
параметри, така че с БЕБП на отпуснатото финансиране да не бъде
надхвърлен посоченият праг или съответно да приложи правилата за
помощ по чл. 53 от Регламент № 651/2014 г.;
- да извърши служебна проверка (в публични регистри, напр.
Търговски регистър) и проверка по документи на наличието на
обстоятелствата по чл. 2, пар. 2, чл. 3, пар. 8 и 9 от Регламент №
1407/2013 г., която да документира.
• да уведоми КП за минималния характер на помощта, нейния БЕБП, да
впише същата в договора за финансиране с изрично позоваване на
Регламент (ЕС) № 1407/2013, като цитира неговото наименование и
публикация в Официален вестник.
• след сключване на договора за финансиране ФП следва да:
да впише отпусната минимална помощ в Информационната
система
„Регистъра
на
минималните
помощи"
((http://minimis.minfin.bg/) в срок до три дни от сключване на
договора за финансиране съгласно чл. 11, ал. 4 от Закона за
държавните помощи и чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за държавните помощи или съответно в срока, уреден в
актовете, които ги изменят или отменят.
да осъществява последващ контрол за съответствие с правилата за
минимални помощи, включително и в случаите, когато КП
упражнява дейност едновременно в секторите на рибарството и
аквакултурите или в областта на първичното производство на
селскостопански продукти, както и в един или повече сектори или
дейности, допустими по Регламент № 1407/2013, дали с
отпуснатото финансиране по настоящия инструмент се финансират
само допустимите сектори/ дейности, и дали КП води отделна
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-

счетоводна отчетност, която да гарантира разделение на
дейностите или разграничаване на разходите.
в случаите, когато след сключване на съответния договор за
финансиране, ФП установи, че с посочения кредит е надхвърлен
прагът за минимална помощ или че към датата на сключване на
договора КП не е отговарял на някое от изискванията на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 ФП следва да поиска изключване на целия
договор за финансиране (а не само частта, надхвърляща прага по
чл. 3 от Регламента) от Допустимия портфейл или съответно да
направи кредита предсрочно изискуем.

С оглед изпълнение на по-горните задължения ФП следва да има предвид
Изискванията за изпълнение на поръчката във връзка с правилата за държавни
помощи (Приложение 2)
Процедура по
отчитане на
държавната помощ

ФП следва да документира проверката във връзка с отпуснатата държавна
помощ. Информацията за отпуснатите помощи и съвместимостта с правилата
за държавни помощи се включва в редовните доклади, които се изисква ФП да
представя на ФМФИБ. С оглед осигуряване на възможност ФМФИБ да изпълни
функциите си по чл. 9 от Регламент № 651/2014 г., посочените доклади следва
да съдържат и информацията по приложение III към Регламент № 651/2014 г.
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Други условия
Техническа подкрепа ФП следва да предоставя техническа подкрепа на Крайните получатели, като
за КП
на този етап в ОПРР не се предвижда предоставяне на финансиране за
техническа помощ.
Очакваният обхват на техническата подкрепа е:
▪

консултантска и разяснителна кампания за финансиране на проекти
чрез финансовите инструменти, вкл. и за възможната комбинация с
безвъзмездна помощ (когато е приложимо);

▪

насоки за повишаване капацитета на крайните получатели (общини,
техните дружества или други публични КП и ПЧП) за финансиране на
проекти чрез финансови инструменти.

Техническата подкрепа може да включва и следното:

Комбинирано
финансиране с БФП

▪

Предоставяне на разяснения във връзка с процеса на кандидатстване
за финансиране на Крайния получател;

▪

Първоначални консултации и насоки относно структурата на
финансиране, в т.ч. конкретните параметри на предлаганото от ФГР
финансиране;

▪

Първоначални консултации относно допустимостта на проекта и
допустимостта на КП като структура и правен статут;

▪

Консултация относно изготвянето/ адаптирането на бизнес план, който
да спазва изискванията на ФП за минимално ниво на информация и
финансови данни.

Проектите следва да се финансират изцяло със средства предоставени чрез
ФГР и самоучастие на крайния получател и/или други инвеститори, когато
имат достатъчен потенциал за генериране на приходи, достатъчни за
обслужване на финансирането.
В случаите, в които това условие не е изпълнено, крайните получатели могат
да получават помощ от друг финансов инструмент или безвъзмездна
финансова помощ, или от друг инструмент, подкрепен от бюджета на ЕС, в
съответствие с приложимите правила за държавната помощ и при спазване
на минималното ниво на „задържан“ риск, свързан със Съфинансирането от
страна на ФП.
Допустими дейности, които са финансирани със средства от ЕСИФ или други
инструменти на ЕС, както и с други публични средства, могат да бъдат
финансирани и със средства от ФГР при условие, че различните източници на
финансиране не се използват за възстановяване на подкрепа или за
предварително финансиране помежду си (мостово финансиране).
Следва да има ясно разграничение на разходите, финансирани от ФГР и от
безвъзмездни средства. Комбинирането се осъществява при следване на
ясно разграничение между допустимите дейности и разходи по двата типа
подкрепа, включително по отношение на ДДС.
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Комбинация от безвъзмездна помощ и финансиране от ФГР или друг
източник може да обхваща един и същ разход/ актив, при условие че сумата
от всички форми на комбинирана подкрепа не надхвърля общия му размер.
Допустимите проекти за комбинирана подкрепа с безвъзмездно
финансиране по реда на Детайлните правила за комбиниране на подкрепа
чрез ФИ и БФП са в следните области:
▪

енергийна ефективност в студентски общежития,

▪

културна инфраструктура,

▪

туризъм и културно наследство.

Безвъзмездна помощ не се предвижда за спортна инфраструктура.
За проекти в зоните с потенциал за икономическо развитие, градски
транспорт и за градска среда по решение на съответния бенефициент/краен
получател може да са приложими варианти с комбиниране на подкрепа чрез
ФИ и подкрепа с БФП до размер, необходим за постигане на финансово
жизнеспособен проект.
Комбинирана подкрепа с финансиране от ФГР и БФП от ОПРР е възможна
само за допустими инвестиционни проекти в съответствие с ИПГВР на
градовете, допустими за финансиране по Приоритетна ос 1 на програмата
посочени в раздел Териториален обхват на ФГР или за проекти по
Приоритетна ос 6 на програмата.
При проекти за културна инфраструктура, енергийна ефективност на
студентски общежития и проекти за туризъм и културно наследство с
възможна комбинация с БФП, ФП извършва паралелно с оценка на
проектното предложение и бизнес плана за финансиране с ФИ, оценява
необходимостта и размера на допълващата безвъзмездна финансова помощ,
с оглед осигуряване жизнеспособността на проекта и издава становище за
необходимия размер БФП за постигане на финансово жизнеспособен проект
ако е приложимо.
След като ФП препоръча необходимия размер на допълващото финансиране
с безвъзмездна финансова помощ, крайният получател подава през ИСУН
проекта, заедно със становището на ФП за оценка за необходимия размер
безвъзмездна помощ. При настъпване на промени в параметрите или
структурата на финансирането на база определена с решение на УО
безвъзмездна финансова помощ, различна от първоначално предложената,
ФП има правото да преразгледа решението си и да го адаптира към новите
параметри, ако това е възможно.
Проектен фиш

В съответствие с образец към Оперативното споразумение, проектният фиш
съдържа информация във връзка с всеки Допустим инвестиционен проект. ФП
представя на ФМФИБ проектния фиш 5 работни дни преди първо усвояване на
средства към КП по договор за финансиране на Допустим инвестиционен
проект. Проектният фиш включва следната информация:
▪ Сумата на договора за финансиране в лв., в т.ч. финансиране от ФМФИБ
и съфинансирането (по източници, вкл. съфинансиране, осигурено от ФП
и Независими частни инвеститори);
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▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

Параметри на финансирането към КП, вкл. вид на заема, срочност,
лихвен процент,такси и комисиони, обезпечение.
Име и кратко описание на проекта;
Данни за крайния получател;
Потвърждение за това, че (i) финансирането на проекта и (ii) конкретните
параметри на договора за финансиране са били одобрени с решение на
Инвестиционния комитет на ФГР на заседание, на което са присъствали
и Наблюдателите;
Потвърждение за това, че сумата на средствата по договора за
финансиране на допустим инвестиционен проект не надхвърля
посочения в настоящия документ праг на индивидуално проектно ниво;
Потвърждение за това, че проектът е в съответствие с критериите за
допустимост на ОПРР и с правилата за държавни помощи;
Потвърждение за това, че проектът е в съответствие с Инвестиционната
политика на ФГР;
Потвърждение, че инвестицията в проекта ще се извърши с договорения
размер на Съфинансиране при условия, при които задълженията на КП
към ФП по проекта са поне pari-passu със задълженията на КП към други
кредитори;
Потвърждение за това, че допустимите разходи по проекта ще са в
съответствие с критериите за допустимост, посочени в ОПРР и могат да
бъдат разплатени до края на инвестиционния период;
Приложена Декларация за липса на конфликт на интереси, подписана от
упълномощен представител на ФП.

Инвестиционна
политика и бизнес
план за ФГР

Инвестиционната политика и бизнес плана за ФГР следва да бъдат изготвени и
представени като част от предложението на участника за изпълнение на
поръчката съгласно неговата оферта.
Инвестиционната политика за ФГР подлежи на промяна, по взаимно съгласие
между ФМФИБ и ФП, при някоя от следните хипотези:
▪ Промяна на Инвестиционната стратегия на ФМФИБ;
▪ При настъпване на съществени събития на макроикономическо ниво; и
▪ По инициатива на ФМФИБ при извънредни обстоятелства, различни от
упоменатите по-горе.

Право на достъп до
информация.
Отчетност

ФП предоставя на ФМФИБ в предварително одобрена форма месечна и
тримесечна отчетна информация за дейността си във връзка с ФГР в
съответствие с изискванията на Оперативното споразумение.
Месечно, до седем дни след изтичане на месеца: справка по образец, която
съдържа информация относно изпълението, в това число финансово на
инструмента.
Тримесечни доклади до един месец след изтичане на тримесечието по
образец с приложени към него справки, съдържащи детайлна информация на
ниво краен получател.
Тримесечни неодитирани финансови отчети на ФП до 30 дни след края на
тримесечието и одитирани финансови отчети по МФС до 180 дни след края на
финансовата година, освен ако не са публикувани в Търговския Регистър.

Мониторинг и одит

ФП следва да поддържа адекватна система и процедури за отчетност, които да
отговарят на изискванията на ФМФИБ.
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Мониторингът на дейността на ФП обхваща регулярни документални проверки
и проверки на място във ФП и при избрани крайни получатели поне веднъж
годишно, включващо преглед на документацията по кредитите и на
съответните счетоводни записи.
ФП следва да упражнява по сходен начин мониторинг на дейността на КП.
ФП следва да осигури поддържането на одитна следа за всички процедури и
финансирани дейности и да предоставя достъп до помещенията си,
документите и счетоводните записи за Допустимия портфейл за проверки от
всяко национално или европейско лице, надлежно упълномощено от
приложимо право да извършва одит и/или контролна дейност (в т.ч. ФМФИБ,
УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, ЕК, Сметна палата на РБ и
Европейската сметна палата), както и да осигури спазването на тези
изисквания и предоставянето на такъв достъп и от Крайните получатели.
Всеки мониторинг може да включва поне следните въпроси:
▪ прилагани процедури за постигане на съответствие с европейското и
българското законодателство, както и с условията на Оперативното
споразумение;
▪ съдържанието на договорите за предоставяне на финансиране на крайните
получатели по отношение на изискванията за одит и одитна следа, в
съответствие с параграф 1 (д) от Приложение IV на РОР и дали предвиждат
изисквания за информация и комуникация, съобразно Приложение ХII на
РОР;
▪ наличие на адекватна одитна следа за целите на отчетността и одита,
съгласно приложимите регулации;
▪ наличие на разходооправдателни документи, които се отнасят за
предоставеното финансиране на крайните получатели;
▪ прилагани процедури с цел:
- съхраняване на разходооправдателни документи, които да позволят
последваща проверка на законосъобразността и правилността на
разходите на финансовия посредник и
- осигуряване, че ФП е в състояние да представя доказателства за
целевото разходване на средствата, за спазването на правилата за
държавни помощи и за спазването на приложимото право на ЕС и
българското законодателство и критериите и изискванията, с които е
свързано финансирането, което получава и
- спазване критериите за допустимост на крайните получатели по ФГР и
приложимото право на ЕС.
▪ дали се постигат заложените в Оперативното споразумение цели и
резултати;
▪ липса на търговски отношения с лица, учредени в неприведена в
съответствие юрисдикция.
Информация и
комуникация

11

ФП следва да спазва изискванията за информация и комуникация по
Приложение ХII към Регламент № 1303/2013.
Насоки за изпълнение на дейностите, свързани с информация, комуникация и
въвеждане на единни стандарти за визуализация на подкрепата от ЕСИФ са
дадени в Единен наръчник за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-202011. ФП следва писмено да информира всеки краен

http://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf
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получател при сключване на договор за финансиране, че финансирането се
предоставя по ОПРР, съфинансирано от ЕФРР.

58

Техническа спецификация
Фонд за градско развитие,
финансиран със средства от ОПРР
ФМФИБ

Приложение 1

Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови
инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по
ОПРР 2014-2020 г.
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1.

Съвместна подкрепа чрез ФИ и БФП от ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
Настоящите правила се прилагат за проекти, кандидатстващи за финансиране за инвестиции в културна
инфраструктура и енергийна ефективност на студентски общежития в рамките на инвестиционни
приоритети 4c, и 9а на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, за които съгласно
Насоките за кандидатстване на УО на ОПРР по процедура за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-1.001039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” се изисква
задължително прилагане на комбинирана подкрепа, чрез БФП и ФИ.
В тази връзка при постъпване на искане за становище по проект за финансиране с ФИ в една от 39-те
общини допустими за подкрепа по ПО 1 на ОПРР, Междинното звено към общината следва да изрази
становище дали проектното предложение съответства или не съответства на ИПГВР и Инвестиционната
програма. С цел осигуряване на одитна следа за извършената проверка, становището се представя в
писмен вид, по образец, регистрирано по надлежния ред.
ФГР следва да вземе инвестиционно решение за предоставяне на подкрепа за проект само след
наличие на положително становище за съответствие с ИПГВР и инвестиционната програма, издадено
от градските власти. Това изискване ще бъде регламентирано като задължително условие с нарочна
клауза в оперативните споразумения между ФМФИБ ЕАД и финансовите посредници.
За проекти, кандидатстващи за финансиране чрез ФИ от ПО 1, извън горепосочените инвестиционни
приоритети 4c, и 9а на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ се прилага
механизмът, уреден в Инвестиционната стратегия – Приложение А към Финансовото споразумение
между УО на ОПРР и ФМФИБ ЕАД.

2.

Съвместна подкрепа чрез финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ със средства
от ПО 6 „Регионален туризъм“
Средствата от ПО 6 са насочени към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното
наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за обекти на
културното наследство от национално и световно значение на територията на цялата страна. Проектите
се финансират изцяло с подкрепа чрез ФИ (когато проектът има достатъчно потенциал за
възвръщаемост на инвестициите) или с комбинирана подкрепа (БФП и ФИ), в рамките на две отделни
операции. В тази връзка настоящите правила се прилагат за всички проекти, кандидатстващи за
финансиране от ПО 6 „Регионален туризъм“.
В съответствие с изискванията на българското законодателство инвестиционните проекти и искания за
намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се
изпълняват по реда на Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и
2 от Закона за културното наследство.
При подготовката на проект за финансиране по ПО 6 „Регионален туризъм“ кандидатът за подкрепа
следва да организира и проведе обществено обсъждане, както и да документира и вземе предвид
резултатите от обсъждането при подготовката на проекта, вкл. и при дизайна на инвестиционния
проект.
В допълнение към горепосоченото, кандидатът за подкрепа следва да представи експертно становище
от независим експерт, което дава увереност, че предлаганото обемно-пространствено решение за
съответния обект на културното наследство и прилежащите дейности отговарят на добрите практики и
изискванията за консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство.
Експертното становище се възлага на независим експерт от списък с експерти, публикуван и/на адрес:
www.eufunds.bg или друг публичен списък с независими експерти в областта съгласуван с УО на ОПРР.

3.

Комбиниране на подкрепа чрез БФП и ФИ
Разпоредбите на чл. 37 (8) от Регламент № 1303/2013 г. и Насоките за държавите членки по чл. 37, ал.
7, 8 и 9 за комбиниране на подкрепа от ФИ с други форми на подкрепа EGESIF_15_0012-02 от 10/08/2015
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г. предвиждат възможност за комбиниране на подкрепата чрез ФИ с подкрепа с БФП на ниво краен
получател в рамките на две отделни операции.
Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират
достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от
безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.
Мерките, подпомагани чрез ФИ, могат да включват отделни компоненти или цялостни проектни
решения и да бъдат съчетани с БФП при доказани нужди, на базата на оценка на бизнес плана,
представен от кандидата за подкрепа.
Кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) по ОПРР се осъществява на принципа
„обслужване на едно гише“, при който кандидатът за подкрепа подава пред финансовия посредник
проектно предложение и бизнес план.
Проектната документация се подава съгласно изискванията на финансовия посредник, като се посочва
най-малко: обхват на проекта, допустими дейности, допустими разходи, очаквани източници на
финансиране, в т.ч. средства от ФГР, необходима допълваща подкрепа чрез БФП, други средства,
принос към индикаторите по ПО 1 или ПО 6 и други ключови параметри на инвестицията.
Финансовият посредник извършва оценка на проектното предложение и бизнес плана, включително
относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез ФИ, параметри на бизнес плана,
кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез
ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансовия посредник и др. и дава
конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване
на жизнеспособност на проекта. В случай на проекти по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“
финансовият посредник изчислява в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и брутния
еквивалент на безвъзмездна помощ на частта от финансирането, осигурено чрез ФИ.
След приключване на оценката от страна на финансовия посредник относно необходима БФП за
осигуряване на финансова жизнеспособност на проекта, кандидатът подава проектното предложение
чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО/МЗ, като при необходимост актуализира проектното си
предложение по отношение на исканата БФП.
Оценката на проекта във връзка с предоставянето на необходимия размер на БФП, включително
относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез БФП и спазване на правила за
държавни помощи относими към БФП, принос към индикаторите по програмата и др. се извършва от
съответното Междинно звено (за ПО 1) или в УО на ОПРР (за ПО 6). В случай че МЗ/УО на ОПРР установи
наличие на недопустими дейности/разходи, включени за финансиране с БФП в проектното
предложение, МЗ/УО изисква от кандидата да ревизира обхвата/бюджета на проектното
предложение, за което кандидатът уведомява своевременно Финансовия посредник. УО уведомява
Финансовия посредник по служебен път.
Комбинирането се осъществява при следване на ясно разграничение между допустимите за
финансиране дейности и разходи по двата типа подкрепа, включително по отношение на ДДС. Когато
подкрепата с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ обхваща една и съща
разходна позиция, се спазват изискванията на чл. 37, параграф 9 от Регламент № 1303/2013.
4.
4.1.

Конкретни стъпки при предоставяне на подкрепа чрез комбинация на БФП и ФИ
Съгласуване на проектните предложения
За проекти по ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“:
Кандидатът подава информация за обхвата на проекта (дейности, цел, резултати, принос към
индикаторите по ПО 1) до община, допустима за подкрепа по ПО 1 с искане за становище относно
съответствието на проекта с ИПГВР и инвестиционната програма по ПО 1.
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В срок от 14 календарни дни, след постъпване на искането за становище Междинното звено следва да
извърши проверка за съответствие на проекта със стратегията за устойчиво градско развитие, като
Ръководителят на Междинното звено попълва, подписва и предоставя на проектния инициатор
становище по образец, чрез което удостоверява проверката, избирайки една от следните две
възможности:
▪

Проектното предложение съответства на ИПГВР и инвестиционната програма по ПО1 на общината
и в тази връзка МЗ изразява принципна подкрепа за финансирането му чрез комбинация на
финансови инструменти и БФП по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020;

▪

Проектното предложение не съответства на ИПГВР и инвестиционната програма по ПО1 на
общината.

За проекти по ПО6 „Регионален туризъм“:
Проектният инициатор организира и провежда обществено обсъждане, като документира и взема
предвид резултатите от обсъждането при подготовката на проекта.
За всички проекти по ПО6 проектният инициатор следва да спази изискванията на Закона за културното
наследство във връзка със съгласуване на заданието за проектиране и инвестиционния проект по реда
на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство.
В допълнение към горепосоченото, проектният инициатор представя на ФП и УО на ОПРР експертно
становище от независим експерт, което дава увереност, че предлаганото обемно-пространствено
решение за съответния обект на културното наследство и прилежащите дейности отговарят на добрите
практики и изискванията за консервация и реставрация в областта на недвижимото културно
наследство. Експертното становище следва да е изготвено от независим експерт, включен в списък с
експерти, публикуван на адрес: www.eufunds.bg или друг публичен списък с независими експерти в
областта съгласуван с УО на ОПРР.
Становищата, посочени в настоящата стъпка, се представят при кандидатстване за финансиране пред
ФП или на по-късен етап, ако е допустимо съгласно вътрешните правила на ФП и са задължително
предварително условие за получаване на подкрепа със средства от ОПРР 2014-2020. За избягване на
съмнение, ФП не следва да предоставя финансиране за проект, за който не са изпълнени изискванията,
посочени в настоящата т.4.1.
4.2.

Подаване на проектно предложение пред финансовия посредник
Проектни предложения, придружени с бизнес план, се подават от кандидата за подкрепа пред
съответния финансов посредник.
Пакетът с документи за проектното предложение включва изискващата се информация, документи и
попълнени образци от документацията за кандидатстване, съгласно изискванията на финансовия
посредник.
Проектното предложение съдържа информация за дейностите по проекта и очаквания принос за
постигане на индикаторите по съответния инвестиционен приоритет на ОПРР и Инвестиционната
стратегия на финансовия посредник, както и описание на разходите, които ще бъдат финансирани чрез
ФИ, от една страна, и които ще бъдат финансирани с БФП, от друга.

4.3.

Оценка на проектно предложение и на структурата на финансиране на проекта
Финансовият посредник извършва оценка на проектното предложение и бизнес плана, като взема
предвид най-малко следното:
▪

Съответствие на дейностите по проекта с допустимите дейности за подкрепа по съответните
приоритетна ос и инвестиционен приоритет на ОПРР, както и с Инвестиционната стратегия на ФИ;

▪

Допустимост на разходите по проекта, които се предвижда да се финансират с подкрепа чрез ФИ
от ОПРР;
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▪

Съответствието на крайния получател, проекта и параметрите на финансирането с приложимия
режим за държавни помощи по отношение на средствата от ФП;

▪

При проекти по ПО1: Наличие на становище от Междинното звено, че проектното предложение
съответства на ИПГВР и инвестиционната програма по ПО1.

▪

При проекти по ПО 6:
−

−
−

наличие на информация за проведено обществено обсъждане и отчитане на резултатите от
общественото обсъждане при подготовката на предложеното инвестиционно намерение/
проектно решение.
наличие на документи за одобрение/съгласуване на предложените интервенции върху обекта
на културно наследство от национално и световно значение.
наличие на становище от независим експерт, което дава увереност, че предлаганото обемнопространствено решение за съответния обект на културното наследство и прилежащите
дейности отговарят на добрите практики и изискванията за интервенции в областта на
недвижимото културно наследство.

Наред с горепосоченото, финансовият посредник извършва оценка на бизнес плана с оглед определяне
на финансовата жизнеспособност на проекта и дефиниране на приемлива структура на финансирането,
като взема предвид най-малко следното:
▪

Параметри на подкрепата чрез ФГР, включително лихви и такси за подкрепата от ОПРР и лихви и
такси за частно финансиране, срок за усвояване на кредита, срок за изплащане на кредита, гратисен
период и др.

▪

Всички други въпроси, свързани с предоставяне на подкрепа от ФГР, в т.ч. правен статут и
финансово състояние на крайния получател, вид и размер на обезпечения, наличието на тежести
на предложените обезпечения и т.н.

▪

Каква част от допустимите разходи по проекта могат да бъдат финансирани чрез ФИ (на базата на
прогнозните парични потоци за срока на кредита) и какъв е необходимият размер на БФП (ако е
приложимо), така че проектът да бъде финансово жизнеспособен;

В случай че оценката на бизнес плана на проекта установи, че проектът има потенциал за генериране
на приходи, но този потенциал не е достатъчен да осигури финансова жизнеспособност на проекта, ФГР
изготвя становище относно структурата на финансирането на проекта и необходимия размер на БФП.
Съгласно чл. 16, ал. 8, буква „б“ от Регламент № 651/2014, Независимите частни инвеститори се избират
чрез открита, прозрачна и недискриминационна процедура с цел да бъдат установени подходящи
механизми за споделяне на рисковете и ползите. В случай че частните инвеститори не са подбрани по
такава процедура, справедливият процент на възвръщаемост за частните инвеститори се определя от
независим експерт, избран чрез открита, прозрачна и недискриминационна процедура.
В случай че в проектното финансиране участват независими частни инвеститори, които не са подбрани
чрез открита, прозрачна и недискриминационна процедура, финансовият посредник възлага на
независим експерт оценка на справедливия процент на възвръщаемост по отношение на
финансирането, осигурено от независимите частни инвеститори.
Механизмът за възлагане на независима оценка на справедливия процент на възвръщаемост (ако е
приложимо) включва следните етапи:
▪

ФМФИБ ЕАД избира пул от независими експерти чрез открита, прозрачна и недискриминационна
процедура;

▪

Оценката на всеки отделен проект се възлага от ФП с отделен договор на независим експерт от
предварително избраните от ФМФИБ.

Независимият експерт извършва оценка на справедливия процент на възвръщаемост на частния
инвеститор, прави преглед на резултатите от оценката на жизнеспособността на проекта, включително
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очакваните приходи и разходи и нивото на възвръщаемост, за предоставяне на становище дали те са
разумни и пазарно обусловени.
В случай че оценката на бизнес плана установи, че проектът може да се финансира изцяло с подкрепа
от ОПРР чрез ФИ, привлечено частно съфинансиране и средства на КП, се пристъпва към подписване
на договор за кредит в съответствие с Инвестиционната стратегия на ФМФИБ ЕАД. В този случай, всички
предвидени от кандидата разходи, които са одобрени от ФП, се финансират с ФИ.
4.4.

Решение за предоставяне на подкрепа чрез ФИ по ОПРР
След приключване на оценката от ФП (и представяне на доклада на независимия експерт за оценка на
справедливия процент на възвръщаемост, когато това е приложимо) ФП в съответствие с приложимите
си вътрешни правила и процедури взема документирано:
▪

Решение за отхвърляне на искането за финансиране на проекта със средства от ФП; или

▪

Решение за предоставяне на подкрепа със средства от ФП.

Решението за отхвърляне на искане за финансиране на даден проект със средства от ФП може да бъде
преразгледано при промяна в параметрите на проекта, структурата на финансирането, предложените
обезпечения и т.н. на базата на актуализирана оценка по т.4.3.
Решението за предоставяне на подкрепа със средства от ФП може да бъде преразгледано в
съответствие с приложимите правила и процедури на ФП, включително при неизпълнение на
ангажименти на потенциалния краен получател, представляващи условие за предоставяне на подкрепа
от ФП или при отказ на УО на ОПРР да предостави необходимия размер на БФП.
4.5.

Оценка на проектно предложение от МЗ/УО при комбинирано финансиране
При положение че проектът предвижда финансиране с БФП, кандидатите попълват електронния
формуляр за проектно предложение, генериран в ИСУН 2020 по съответната процедура за БФП и
представят изискуемите документи съгласно Насоките за кандидатстване чрез БФП. УО на ОПРР
предоставя достъп на финансовия посредник за преглед на предложението, подадено чрез ИСУН 2020,
с оглед на сравнимост на представената информация и проверка за липса на припокриване на
разходите.
Оценката на проекта се извършва от Междинното звено за съответната община (при ПО1) или от УО на
ОПРР (при ПО6) на базата на проектното предложение, подадено чрез ИСУН 2020 от кандидата за БФП
по т.4.2.
Заедно с проектното предложение кандидатът прилага чрез ИСУН 2020 копие от документ за условен
ангажимент за предоставяне на подкрепа със средства от ФП, както и документ от ФП, в който е посочен
размерът на БФП, необходим за осигуряване на жизнеспособност на проекта, разходите, които ще
бъдат покрити със средства от ФП и брутния еквивалент на безвъзмездна помощ на частта от
финансирането, осигурено чрез ФИ (когато проектът кандидатства за финансиране по ПО 6), както и
искането за предоставяне на кредит от ФП.
Междинното звено (при ПО1) или УО на ОПРР (при ПО6), извършва оценка на проектното предложение
в съответствие с приложимите правила, включително по отношение съответствието му с правилата на
ОПРР, допустимостта на дейностите и разходите, които могат да се финансират с БФП, съответствието
с правилата за държавни помощи относно исканата подкрепа с БФП и други приложими изисквания на
европейското и национално законодателство. В случай че МЗ/УО на ОПРР установи наличие на
недопустими дейности/разходи, включени за финансиране с БФП в проектното предложение, МЗ/УО
изисква от кандидата да ревизира обхвата/бюджета на проектното предложение, за което кандидатът
уведомява своевременно Финансовия посредник.
В случай на одобрение на проектното предложение от МЗ/УО, УО издава решение за предоставяне на
БФП.
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4.6.

Решение за подкрепа с БФП
При наличие на положителен резултат от оценяването, в едноседмичен срок от приключване на
оценката на проектните предложения, ръководителят на УО взема мотивирано решение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти. Решението за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ се публикува и на интернет страницата на ОПРР. За одобрените
проектни предложения, които предвиждат отпускане на държавна помощ, в решението се включва
информация за размера на държавна помощ, приложимия режим и администратор на помощта. В
случай, че проектното предложение не покрива критериите за оценка, то не се одобрява за
финансиране.
Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от датата на неговото
издаване. В срок до 10 работни дни от издаването на решение УО на ОПРР уведомява одобрените
кандидати по електронен път или на хартиен носител за предоставяната БФП и за необходимите
допълнителни документи (подписана и подпечатана декларация за липсата на двойно финансиране по
проектното предложение или на дейности, включени в него; подписана и подпечатана декларация за
нередности и др.), които трябва да представят преди подписване на договор за БФП. В уведомлението
се записва конкретен срок за представяне на документите, който не може да бъде по-кратък от 5
работни дни. В съответствие с чл.7, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1301/2013, УО на ОПРР си запазва
правото да извършва окончателна проверка за допустимост преди издаване на Решение за
предоставяне на БФП по ПО1, като по този начин се уверява, че дейностите са допустими по ОПРР и
процедурите за подбор и критериите са били правилно приложени.

4.7.

Подписване на договор за подкрепа с БФП
След влизане в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
Управляващият орган изготвя и предлага на бенефициента да подпише договор за безвъзмездна
финансова помощ по одобрен за финансиране проект. В договора за БФП се включва клауза, съгласно
която в определен срок бенефициентът се задължава да сключи договор за финансиране чрез ФИ и ако
е приложимо, да изпълни предварителните условия за усвояване на кредита.

4.8.

Подписване на договор за подкрепа чрез ФИ
След изпълнение на определените условия за подписване на договор за подкрепа чрез ФИ, ФП и
кандидатът подписват договор за финансиране чрез ФИ, който отразява всички параметри на
подкрепата и условията за плащане на средствата от ФП към крайния получател.
В случай на комбинирана подкрепа договорът между ФП и крайния получател може да бъде подписан
преди подписване на административния договор за предоставяне на необходимия размер БФП, като в
този случай условие за усвояване на средства по кредита следва да бъде наличието на влязъл в сила
административен договор за предоставяне на БФП.
Настоящите детайлни правила са разработени в изпълнение на клауза 2.4.2 от Финансово
споразумение № РД-37-253 от 11.11.2016 г., сключено между „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ ЕАД и Министерство на регионалното развитие и благоустройството –
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Настоящите детайлни правила подлежат на изменение, в случай на промени в националното
законодателство или правото на ЕС, регламентиращо управлението на средствата от ЕСИФ, промени в
ОПРР 2014-2020 или Финансовото споразумение между УО на ОПРР и ФМФИБ ЕАД, при указания от
страна на Министерство на финансите в процеса на съгласуване на съответните мерки за
съответствието им с правилата в областта на държавни помощи, както и при взаимно съгласие по
предложение на една от двете утвърдили ги страни.
Схемата по-долу представя процесите, регламентирани с Детайлни правила за предоставяне на
съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова
помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.
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Приложение 2

Изисквания към изпълнение на поръчката във връзка с правилата за държавни
помощи
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I.

Въведение
В чл. 37, пар. 1 от Регламент № 1303/2013 г. е въведено задължение за организациите, управляващи
финансови инструменти да спазват приложимото право, по-специално отнасящото се за държавната
помощ.
В съответствие с горепосочената разпоредба настоящият финансов инструмент съдържа две схеми за
групово освобождаване и съответно две схеми за минимални помощи съобразно приоритетната ос от
ОПРР 2014-2020, по която се предоставя финансирането:
▪ По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, приложимите правила за
държавна помощ са:
−

схема за групово освобождаване, прилагана в съответствие с Глава I и чл. 16 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (OJ L 187, 26.6.2014)

и/или
−

схема за минимални помощи (помощ de minimis), прилагана в съответствие с Регламент (ЕС)
№1407/2013 от 18 декември 2013 в приложение на чл. 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към към помощта de minimis (OJ L 352, 24.12.2013).

▪ По Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, приложимите правила за държавна помощ са:
−

схема за групово освобождаване, прилагана в съответствие с Глава I и чл. 53 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (OJ L 187, 26.6.2014);

и/или
−

схема за минимални помощи (помощ de minimis), прилагана в съответствие с Регламент (ЕС) №
1407/2013 от 18 декември 2013 в приложение на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз към помощта de minimis (OJ L 352, 24.12.2013).

След подписване на Оперативното споразумение изпълнителят (ФП) следва да структурира и създаде
ФГР, като следва да има предвид следните условия, произтичащи от правилата за държавни помощи:
Финансовият посредник следва да привлече инвестиции от Независими частни инвеститори на
равнището на Фонда за градско развитие или допустимите инвестиционни проекти, така че да осигури
общ размер на частните инвестиции най-малко 30 % от цялото финансиране, предоставено за
допустимия инвестиционен проект.
Във връзка с горното, в случаите когато частните инвеститори не са били част от структурата на
участника и не са били предмет на оценка по критериите за възлагане в рамката на обществената
поръчка, изпълнителят следва да прилага обоснования при кандидатстване по процедурата за
обществена поръчка недискриминационен подход за привличане на Независими частни инвеститори,
както и посочените при кандидатстване условия и критерии за оценка на Независимите частни
инвеститори.
В случаите, когато финансирането се предоставя по реда на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на
Комисията са налице допълнителни изисквания към привличането на частните инвеститори съгласно
посоченото по-долу.
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II.

Помощи, предоставяни със средства по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

1.

Регионални помощи за градско развитие (чл. 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014):
При прилагане на посочения режим за държавни помощи Финансовият посредник следва да спази
следните допълнителни условия във връзка с избирането на Независимите частни инвеститори, които
не са били предмет на оценка в рамките на процедурата по възлагане на обществена поръчка, по която
е кандидатствал:
В съответствие чл. 16, пар. 8, „б“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 Независимите частни инвеститори
следва да се избират чрез открита, прозрачна и недискриминационна процедура в съответствие с
приложимото съюзно и национално право. В тази връзка изпълнителят следва да приложи най-малко
следните условия:
▪

Условията за избора следва да се публикуват на общодостъпен уебсайт, който може лесно да бъде
намерен, така че всички заинтересовани участници да бъдат еднакво и надлежно информирани;
като следва да им се предостави достатъчно време за кандидатстване;

▪

Критериите за подбор трябва да бъдат ясни и обективни и да са посочени в условията за избора,
като всеки кандидат, който не е избран, да бъде информиран за причината, поради която не е
избран.

В случай че горните условия не могат да бъдат спазени Финансовият посредник избира независим
експерт от списък, предоставен от ФМФИБ, който да определи справедлив процент на възвращаемост
за частните инвеститори. Посоченият списък се формира след провеждане от страна на ФМФИБ на
процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки в
съответствие с изискванията на т. 89 - т. 96 от Известие на Комисията относно понятието за държавна
помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C
262/01).
Финансовият посредник следва да спази и следните условия:
1.1

Проверка за съответствие с обстоятелствата по чл. 1, пар. 2, букви „в“ и „г“ и пар. 3 - 5 от Регламент
(ЕС) № 651/2014: с цел подпомагане на проверката Финансовият посредник следва да вземе предвид
източниците на информация съгласно точки 1 – 15 от таблицата, по Приложение 2а към настоящите
изисквания. Финансовите посредници следва да документират извършените от тях проверки чрез
изготвяне на контролни листа и чрез съответните изискани официални документи или направени
извлечения от общодостъпни регистри.

1.2

В случаите, когато е налице несъответствие с условията по чл. 1, пар. 3, букви „г“ и „д“ и пар. 4 и 5 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 (точки 6 – 15 от таблицата по приложение 2а), но същевременно е налице
съответствие с изискванията на чл. 1 от Регламент 1407/2013 (точки 1 – 5 от таблицата по Приложение
2а), за проекта или съответно за несъответстващите на посочените изисквания дейности по проекта
се прилагат правилата на Регламент № 1407/2013.

1.3

С оглед осигуряване на съответствие с изискванията на чл. 16, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 651/2014,
Финансовият посредник може да предостави финансиране за съответния проект за градско развитие,
само при условие, че съответното междинно звено е дало становище за съответствие на проекта с
ИПГВР и принципно съгласие за неговото финансиране чрез ФИ.

1.4

С оглед осигуряване на съответствие с изискванията на чл. 16, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014,
Финансовият посредник следва да предоставя финансиране само за дейности и разходи,
съответстващи на условията за допустимост (включително ограниченията свързани с недопустими
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дейности), включени в техническата спецификация. Финансовият посредник включва информация
относно посоченото в проектния фиш.
1.5

Определяне на размера на помощта:
Финансовият посредник извършва проверка на финансовата жизнеспособност на проекта за градско
развитие. В случай на проекти, кандидатстващи за финансиране за инвестиции в културна
инфраструктура и енергийна ефективност на студентски общежития в рамките на Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е възможно УО на ОПРР да предостави безвъзмездна
финансова помощ, в случай че съответният проект няма потенциал за генериране на достатъчно
приходи, за да се финансира изцяло чрез финансови инструменти и се нуждае от безвъзмездно
финансиране, за да е финансово жизнеспособен. В тези случаи Финансовият посредник препоръчва
предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, като предприема описаното по-долу.
Финансовият посредник извършва оценка на проектното предложение и бизнес плана, включително
относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез ФИ, параметри на бизнес плана,
кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез
ФИ, и др. и дава конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, като
прилага условията, заложени в Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез
финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 20142020 г. (Приложение 1 към Техническата спецификация).
За частта от проекта, която ще се финансира чрез финансов инструмент Финансовият посредник
определя размера на помощта, като всички стойности се прилагат в размерът им преди приспадането
на данъци и други такси. Платимото в бъдеще финансиране, включително финансирането, което се
предоставя на няколко части, се сконтира към неговата стойност към момента на предоставянето му
(сключването на договора за финансиране/съфинансиране). Лихвеният процент, който се използва за
сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на предоставяне на помощта. Лихвените
проценти, приложими за сконтиране могат да бъдат намерени на следните интернет адреси:
http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424;
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html. За определяне размера
на помощта се взема предвид номиналния размер на заема.
След определяне на размера на помощта, предоставяна чрез финансовия инструмент по горния начин,
Финансовият посредник извършва проверка за наличието на други получени държавни/ минимални
помощи във връзка със същите допустими разходи, които се припокриват частично или напълно, с
разходите, финансирани с финансовия инструмент и дали получената помощ води до надхвърляне на
най-високия интензитет на помощта или най-високия размер на помощта, приложими за тази помощ
по силата на регламента.
Горните проверки се извършват чрез изискване на декларация за държавни/минимални помощи, както
и въз основа на данните в следните източници: Информационна система "Регистър на минималните и
държавните помощи", Модул за прозрачност на държавните помощи, Информационната система за
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) и в Информационната
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
В случай че след горните проверки прагът на помощта не е надхвърлен Финансовият посредник
определя размера на помощта, като отчита и евентуалното предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ като:
▪

По отношение на финансирането за енергийна ефективност на студентски общежития, предлага
вида на помощта, съгласувано с ФМФИБ и изчислява прогнозния размер на помощта въз основа на
приложимите правила за съответния вид помощ;

▪

По отношение на проекти за културна инфраструктура Финансовият посредник определя размера
на помощта в съответствие с изискванията на чл. 53, пар. 6 или 8, във връзка с чл. 2, пар. 39 и пар.
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142 от Регламент 651/2014 въз основа на представения от крайния получател бизнес план и
финансов анализ.
При определяне на финансирането с финансов инструмент и с безвъзмездна финансова помощ се
прилагат горепосочените правила за натрупване на помощта по чл. 8 от Регламент № 651/2014.
Съгласно чл. 8 от Регламент № 651/2014 помощите без установими допустими разходи могат да се
натрупват с всякаква друга държавна помощ без установими допустими разходи до най-високия
съответен праг за цялото финансиране, определен в конкретните условия за всеки отделен случай по
силата на Регламент № 651/2014 или друг регламент за групово освобождаване или с прието от
Комисията решение.
1.6

В случаите по т. 1.2., когато проектът за градско развитие съдържа както дейности, финансирани по
реда на чл. 16 от Регламент № 651/2014, така и дейности финансирани по реда на Регламент №
1407/2013 г. посочените дейности и свързаните с тях разходи се обособяват в отделни компоненти в
договора за финансиране, съответно в договора за съфинансиране, като посочените компоненти
подлежат на отделна отчетност.
В посочения случай номиналният размер на заема не може да надхвърля прага по чл. 16, пар. 3 от
Регламент № 651/2014.

2.

Помощи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013:

2.1

Преди да сключи договора за финансиране Финансовият посредник извършва проверка за
съответствие с обстоятелствата по чл. 1 от Регламент № 1407/2013. С цел подпомагане на проверката
Финансовият посредник следва да вземе предвид източниците на информация съгласно точки 1 – 5
от таблицата по Приложение 2а към настоящите изисквания.

2.2

С оглед изпълнение на задълженията си по чл. 13.2, буква „б“ от Оперативното споразумение
Финансовият посредник следва да вземе предвид точки 16-21 от таблицата, по Приложение 2а към
настоящите изисквания.

2.3

Финансовият посредник определя брутния еквивалент на безвъзмездната помощ, като прилага
Методиката за изчисляване на Брутния еквивалент на безвъзмездната помощ за крайни получатели
на финансирането от ФГР, финансиран със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020, Приложение 2б към настоящите изисквания.

2.4

С оглед спазване на изискванията на параграф 19 от преамбюла на Регламент № 1407/2013,
Финансовият посредник следва да спазва заложените в предложението си за изпъление на поръчката
условия, гарантиращи прехвърлянето на ефекта от настоящия инструмент към крайните получатели,
които следва да обхващат най-малко прилагане на предложения лихвен процент върху
финансирането от ФМФИБ, неначисляване на гаранционна такса на крайния получател,
неначисляване на такси върху финансирането от ФМФИБ, покрити от Възнаграждението за
управление, като условията могат да съдържат и по-големи обеми финансиране, портфейли с поголяма степен на риск, по-ниски изисквания за обезпечение или по-ниски лихви върху
съфинансирането от ФП.
ФМФИБ ще следи за спазване на посочените условия в рамките на мониторинга за изпълнение на
задълженията по Оперативното споразумение, включително но не само чрез преглед на представяните
от Финансовия посредник проектни фишове, тримесечните доклади за напредъка, проверки на място
и проверките във връзка с извършваната от ФМФИБ верификация на разходите.
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III.
3.

Помощи, предоставяни със средства по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“:
Помощи за култура и опазване на културното наследство (чл. 53 от Регламент №651/2014)

3.1

Преди предоставянето на финансиране Финансовият посредник извършва проверка за съответствие
с обстоятелствата по чл. 1, пар. 2, букви „в“ и „г“, пар. 3, букви „а“ и „г“ и съответно параграфи 4 и 5 от
Регламент (ЕС) № 651/2014: с цел подпомагане на проверката Финансовият посредник следва да
вземе предвид източниците на информация съгласно точки 1 – 6 и съответно точки 14- 15 от
таблицата, по Приложение 2а към настоящите изисквания. Финансовият посредник следва да
документира извършените проверки чрез изготвяне на контролни листа и чрез съответните изискани
официални документи или направени извлечения от общодостъпни регистри.

3.2

В случай че крайният получател и дейностите, за които кандидатства съответстват на горните
изисквания, Финансовият посредник преминава към проверка, целяща да установи дали дейностите,
които са заявени за финансиране съответстват на изискванията на чл. 53, пар. 2, пар. 9 и 10 от
Регламент № 651/2014, като прилага точки 22 и 23 от таблицата, по Приложение 2а.

3.3

В случай че проектът е в съответствие с целите по т. 3.2, Финансовият посредник, извършва проверка
относно съответствието с изискванията на чл. 53, пар. 4 от Регламент № 651/2014 на заявените за
финансиране разходи, като взема предвид точка 24 от таблицата, по Приложение 2а.
Във връзка с горното Финансовият посредник следва да има предвид, че съгласно чл. 53, пар. 4, буква
„а“ от Регламент № 651/2014 в случай на разходи за изграждане, модернизиране, закупуване,
съхраняване (консервация) или подобряване на инфраструктурата, недвижимо културно наследство,
най-малко 80% от нейния годишен времеви или пространствен капацитет се използват за културни
цели.
В тази връзка Финансовият посредник следва ежегодно да извършва проверки на място и по
документи, като следва да има предвид следните принципи, които следва да заложи в договора за
финансиране:
▪

Пространственият капацитет на инфраструктурата е подходящ показател за проследяване на
горните изисквания за минимален капацитет, в случаите когато в рамките на инфраструктурата са
обособени различни пространства, които се използват за различни цели. В този случай горните
разходи са допустими ако най-малко 80% от повърхността на инфраструктурата се използва за
културни цели.

▪

Времевият капацитет на инфраструктурата е подходящ показател за проследяване на горните
изисквания за минимален капацитет, в случаите когато една и съща инфраструктура се използва в
различни моменти от времето за различни дейности. В този случай горните разходи са допустими,
в случай че през най-малко 80 % от работните часове на година, през които инфраструктурата е
отворена същата се използва за културни цели.

Горните обстоятелства се проследяват на база договори, фактури, счетоводни сметки, счетоводни
записи, програми, вътрешни регистри, данни за ползвателите и др.
3.4

В случаите, когато проектът или съответно крайният получател не съответстват на условията по т. 3.13.3, но съответстват на условията по Регламент № 1407/2013, за проекта или съответно за
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несъответстващите на посочените изисквания дейности по проекта се прилагат правилата на
Регламент № 1407/2013.
3.5

Определяне на размера на помощта
След оценка на допустимостта на разходите Финансовият посредник въз основа предоставения от
потенциалния краен получател бизнес план и финансов анализ определя максималния размер на
помощта в съответствие с чл. 53, пар. 6 и 8 от Регламент № 651/2014 г.
В случаите по чл. 53, пар. 6 максималният размер на помощта се определя по следния начин:
Съгласно горното изискване размерът на помощта не може да надхвърля разликата между
допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията. Оперативната печалба се приспада от
допустимите разходи предварително въз основа на реалистични предвиждания или чрез механизъм
за възстановяване на средства. През съответния период е позволено операторът на инфраструктурата
да задържа разумна печалба.
С оглед на горното:
В съответствие с чл. 7, пар. 1 и пар. 3 от Регламент № 651/2014 общата стойност на допустимите разходи
се определя в размера й преди приспадане на данъци и други такси. Допустимите разходи се сконтират
до тяхната стойност към момента на предоставяне на помощта. Лихвеният процент, който се използва
за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на предоставяне на помощта12.
В конкретния случай оперативната печалба следва да се приспадне от допустимите разходи
предварително въз основа на реалистични предвиждания, обосновани в горните документи.
Съгласно чл. 2, пар. 39 от Регламент № 651/2014 „оперативна печалба“ означава разликата между
сконтираните приходи и сконтираните оперативни разходи през икономическия живот на
инвестицията, като тази разлика е положителна стойност.
В конкретния случай за икономически живот на инвестицията се счита амортизационният период по
чл. 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Оперативните разходи включват разходи за персонал, материали, услуги, възложени на външни
изпълнители, комуникации, енергия, поддръжка, наем, управление, но не включват амортизационните
разходи и разходите за финансиране, ако те са били покрити с инвестиционна помощ. Сконтирането на
приходите и оперативните разходи с подходящ дисконтов процент позволява реализирането на
разумна печалба13.
Вземат се предвид само приходите и оперативните разходи, които се дължат пряко на проекта.
Допуска се операторът на инфраструктурата да задържи разумна печалба. Съгласно чл. 2, пар. 142 от
регламента „разумна печалба“ се определя по отношение на обичайната печалба за съответния сектор.
При всички случаи норма на възвръщаемост на капитала, която не надхвърля съответния суапов
процент плюс премия от 100 базисни пункта, се счита за разумна.
За съответен суапов процент може да бъде приложен процента, приложим към датата на отпускане на
помощта
за
България,
публикуван
на
интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html.
Въз основа на проверка на горните предвиждания, както и въз основа на параметрите на заема,
отпускан по финансовия инструмент и на база на паричните потоци за срока на кредита, Финансовият
посредник определя жизнеспособността на проекта и дали и в какъв размер е необходимо да бъде
предоставена безвъзмездна финансова помощ, като прилага Детайлните правила за предоставяне на
съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова
помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.
12

Лихвените проценти, приложими за сконтиране могат да бъдат намерени на следните интернет адреси: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424;
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.
13 Прилага се дисконтовия процент съгласно посочените в предходната забележка интернет адреси.
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Горната преценка следва да е съобразена и с условието, че сборът на брутния еквивалент на
безвъзмездната финансова помощ на финансирането по финансовият инструмент (определен в
съответствие с Методиката по Приложение 2б) и безвъзмездната финансова помощ не следва да
надхвърлят максималният размер на помощта, определен по горепосочения ред.
С оглед преценка на спазване на максималния размер на помощта, Финансовият посредник следва да
извърши проверка и за наличието на други получени държавни/ минимални помощи във връзка със
същите допустими разходи, които се припокриват частично или напълно, с разходите, финансирани с
финансовия инструмент и дали получената помощ води до надхвърляне на най-високия интензитет на
помощта или най-високия размер на помощта, приложими за тази помощ по силата на регламента.
Горните проверки се извършват чрез изискване на декларация за държавни/минимални помощи, както
и въз основа на данните в следните източници: Информационна система "Регистър на минималните и
държавните помощи", Модул за прозрачност на държавните помощи, Информационната система за
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) и в Информационната
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Съгласно чл. 8 от Регламент № 651/2014 помощите без установими допустими разходи могат да се
натрупват с всякаква друга държавна помощ без установими допустими разходи до най-високия
съответен праг за цялото финансиране, определен в конкретните условия за всеки отделен случай по
силата на настоящия или друг регламент за групово освобождаване или с прието от Комисията
решение.
3.6

4.

В случаите по т. 1.4., когато проектът за туризъм и културно наследство съдържа както дейности
финансирани по реда на чл. 53 от Регламент № 651/2014, така и дейности финансирани по реда на
Регламент № 1407/2014 г. посочените дейности и свързаните с тях разходи се обособяват в отделни
компоненти в договора за финансиране, съответно в договора за съфинансиране, като посочените
компоненти подлежат на отделна отчетност.
Помощи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013:

4.1

Преди да сключи договора за финансиране, , Финансовият посредник извършва проверка за
съответствие с обстоятелствата по чл. 1 от Регламент № 1407/2013. С цел подпомагане на проверката
Финансовият посредник следва да вземе предвид източниците на информация съгласно точки 1 – 5
от таблицата по Приложение 2а към настоящите изисквания.

4.2

С оглед изпълнение на задълженията си по чл. 13.3, буква „б“ от Оперативното споразумение
Финансовият посредник следва да вземе предвид точки 16-21 от таблицата, по Приложение 2а към
настоящите изисквания.

4.3

Финансовият посредник определя брутния еквивалент на безвъзмездната помощ, като прилага
Методиката за изчисляване на Брутния еквивалент на безвъзмездната помощ за крайни получатели
на финансирането от ФГР, финансиран със средства по Оперативна програма „Региони в растеж “20142020, Приложение 2б към настоящите изисквания.

4.4

С оглед спазване на изискванията на параграф 19 от преамбюла на Регламент № 1407/2013,
Финансовият посредник следва да спазва заложените в предложението си за изпълнение на
поръчката условия, гарантиращи прехвърлянето на ефекта от настоящия инструмент към крайните
получатели, които следва да обхващат най-малко прилагане на предложения лихвен процент върху
финансирането от ФМФИБ, неначисляване на гарнционна такса на крайния получател, неначисляване
на такси върху финансирането от ФМФИБ, покрити от Възнаграждението за управление, като
условията могат да съдържат и по-големи обеми финансиране, портфейли с по-голяма степен на риск,

74

Техническа спецификация
Фонд за градско развитие,
финансиран със средства от ОПРР
ФМФИБ

по-ниски изисквания за обезпечение по-продължителен срок на изплащане или по-ниски лихви върху
частта съфинансирана от ФП.
ФМФИБ ще следи за спазване на посочените условия в рамките на мониторинга за изпълнение на
задълженията по Оперативното споразумение, включително но не само чрез преглед на представяните
от Финансовия посредник проектни фишове, тримесечните доклади за напредъка, проверки на място
и проверките във връзка с извършваната от ФМФИБ верификация на разходите.
Изискванията по настоящата т. 4.4 се прилагат и в случаите по т. 3
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Приложение 2а

Пояснително приложение за проверка на съответните изисквания на приложимия режим на държавни помощи
Изискване

Източник на информация14/Забележки

Режим на ДП, за който е
приложимо изискването

Изисквания по чл. 1 от Регламент 651/2014 и чл. 1 от Регламент 1407/2013
1.

По финансовия инструмент не се предоставят помощи, свързани с износ към
трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко
свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на
дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа.

Описание на проектните дейности в Искането за финансиране и/или Бизнес
плана на КП
Договор за финансиране
Заб.: Финансовият посредник не може да обвързва предоставяното от него
финансиране с изнесените количества, с изграждането и функционирането
на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа.

Регионални помощи за градско
развитие по чл. 16 от Регламент №
651/2014;
Помощи за култура и опазване на
културното наследство по чл. 53 от
Регламент № 651/2014;
Помощи, предоставяни по реда на
Регламент № 1407/2013.

2.

По финансовия инструмент не се предоставят помощи, обвързани с условието за Описание на проектните дейности в Искането за финансиране и/или Бизнес
използване на местни за сметка на вносни стоки.
плана на КП
Договор за финансиране
Заб.: Финансовият посредник не може да обвързва предоставяното от него
финансиране с условието за използване на местни за сметка на вносни
стоки.

Регионални помощи за градско
развитие по чл. 16 от Регламент №
651/2014;
Помощи за култура и опазване на
културното наследство по чл. 53 от
Регламент № 651/2014;
Помощи, предоставяни по реда на
Регламент № 1407/2013.

3.

По финансовия инструмент не се предоставят помощи в сектора на рибарството
и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на
пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 104/2000 на Съвета

Регионални помощи за градско
развитие по чл. 16 от Регламент
651/2014;
Помощи за култура и опазване на
културното наследство по чл. 53 от
Регламент № 651/2014;
Помощи, предоставяни по реда на
Регламент № 1407/2013.

Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на
Крайния получател (КП) или съответно Раздели „Икономическа дейност“ и/или
„Нетни приходи от продажби“ от Годишния отчет за дейността15 (съответно
Статистическите справки за бюджетни предприятия) или съответно служебна
проверка в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел
Заб.: Финансовият посредник следва да извърши и проверка за наличие на
недопустими дейности и на описанието на проектните дейности в
Искането за финансиране и/или Бизнес плана.
В случаите когато КП упражнява едновременно дейност в сектора, посочен
в настоящата точка, и в секторите, които попадат в приложното поле
Регламент 651/2014, финансирането се предоставя само за сектора или
дейността, които попадат в приложното поле Регламент № 651/2014, при

14 Финансовите посредници по тяхна преценка могат да използват и допълнителни източници за проверка на посочените обстоятелства.
15 По чл. 92, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане или съответно чл. 51, ал. 2 от ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
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условие че КП гарантира чрез подходящи средства, като например отделяне
на дейностите или разграничаване на разходите, че дейностите в
изключените сектори не се ползват от финансирането по настоящия
финансов инструмент.
Такъв начин може да е изискване на индивидуален сметкоплан утвърден от
ръководството на КП с включени в него обособените счетоводни сметки
/подсметки/. От извлеченията/счетоводните записи по посочените в
индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно разграничаването на
разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват
от финансирането по финансовия инструмент.
4.

По финансовия инструмент не се предоставят помощи в сектора на първично
производство на селскостопански продукти.
Съгласно чл. 2, пар. 9 от Регламент №651/2014 „първично селскостопанско
производство“ означава производство на продукти на почвата и на
животновъдството, изброени в приложение I към Договора, без да се извършват
никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези
продукти.
Съгласно чл. 2, пар. 11 от Регламент № 651/2014 „селскостопански продукт“
означава продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на
продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2013 г.

Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на
Крайния получател (КП) или съответно Раздели „Икономическа дейност“ и/или
„Нетни приходи от продажби“ от Годишния отчет за дейността (съответно
Статистическите справки за бюджетни предприятия) или съответно служебна
проверка в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел
Заб.: Финансовият посредник следва да извърши и проверка за наличие на
недопустими дейности и на описанието на проектните дейности в
Искането за финансиране и/или Бизнес плана.
В случаите когато КП упражнява едновременно дейност в сектора, посочен
в настоящата точка, и в секторите, които попадат в приложното поле
Регламент № 651/2014, финансирането се предоставя само за сектора или
дейността, които попадат в приложното поле Регламент № 651/2014, при
условие че КП гарантира чрез подходящи средства, като например отделяне
на дейностите или разграничаване на разходите, че дейностите в
изключените сектори не се ползват от финансирането по настоящия
финансов инструмент.
Такъв начин може да е изискване на индивидуален сметкоплан утвърден от
ръководството на КП с включени в него обособените счетоводни сметки
/подсметки/. От извлеченията/счетоводните записи по посочените в
индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно разграничаването на
разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват
от финансирането по финансовия инструмент.

5.

По финансовия инструмент не се предоставят помощи за преработка и продажба Договор за финансиране
на селскостопански продукти, в следните случаи:
i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или Заб.: Финансовият посредник не може да обвързва:
количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители
или се предлагат на пазара от съответните предприятия;

Регионални помощи за градско
развитие по чл. 16 от Регламент №
651/2014;
Помощи за култура и опазване на
културното наследство по чл. 53 от
Регламент № 651/2014;
Помощи, предоставяни по реда на
Регламент № 1407/2013.

Регионални помощи за градско
развитие по чл. 16 от Регламент №
651/2014;
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ii) когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично
или изцяло на първичните производители;
Съгласно чл. 2, пар. 8 от Регламент № 651/2014 „търговия със селскостопански
продукт“ означава държане или излагане с цел продажба, предлагане за
продажба, доставяне или пускане на пазара по друг начин, с изключение на
първата продажба от първичния производител на прекупвачи или
преработватели, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази
първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители
се счита за търговия, ако се осъществява в отделни помещения, предвидени за
тази цел;
Съгласно чл. 2, пар. 10 от Регламент № 651/2014 „преработка на селскостопански
продукти“ означава всяка една операция върху селскостопански продукт, от
която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите,
осъществявани на място в земеделското стопанство, които са необходими за
подготовката на животински или растителен продукт за първата му продажба;

- размерът на финансирането с цената или количеството на продуктите,
които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на
пазара от съответните предприятия
- предоставяното от него финансиране със задължението помощта да бъде
прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

Помощи за култура и опазване на
културното наследство по чл. 53 от
Регламент № 651/2014;
Помощи, предоставяни по реда на
Регламент № 1407/2013.

По финансовия инструмент не се предоставят помощи по Регламент № 651/2014 Описание на проектните дейности в Искането за финансиране и/или Бизнес Регионални помощи за градско
за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в плана на КП
развитие по чл. 16 от Регламент №
съответствие с Решение № 2010/787/ЕС на Съвета
651/2014;
Помощи за култура и опазване на
културното наследство по чл. 53 от
Регламент № 651/2014;

7.
По финансовия инструмент не се предоставя финансиране по чл. 16 от Регламент
№651/2014, което благоприятства дейности в стоманодобива.
Съгласно чл. 2, пар. 43 от Регламент № 651/2014 „стоманодобивен сектор“
означава всички дейности, свързани с производството на един или повече от
следните продукти:
а) чугун на блокове и феросплави: чугун за производство на стомана, леярски
чугун и друг чугун за производство на стомана, шпигелайзен (желязноманганови сплави) и високовъглеродни желязно-манганови сплави, без да се
включват други феросплави;
б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или
специална стомана: лята стомана, на блокове или не, включително блокове за
коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби, листове и листове
покалаена ламарина, горещо валцувани коилси, с изключение на производство
на лята стомана за леене от малки и средни леярни;
в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или
специална стомана: релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости,

Описание на проектните дейности в Искането за финансиране и/или Бизнес Регионални помощи за градско
развитие по чл. 16 от Регламент №
плана на КП
651/2014;
Заб.: Финансовият посредник може да извърши проверка и чрез следните
източници Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа
дейност на Крайния получател (КП) или съответно Раздели „Икономическа
дейност“ и/или „Нетни приходи от продажби“ от Годишния отчет за
дейността (съответно Статистическите справки за бюджетни
предприятия) или съответно служебна проверка в Търговския регистър,
Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел.
За улеснение при горната проверка може да бъде приложен КИД-2008 (за
международно ползване NACE.BG 2008), която осигурява пряко приложение
на NACE, Rev.2
(http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/KID-2008.pdf)
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профили, тежки секции с дебелина 80 mm и по-голяма, валцувани плоскости,
профили и секции с дебелина по-малко от 80 mm и плоскости по-тънки от 150
mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и
ленти (включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с
дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани продукти с универсално
предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение на тел и продукти
от тел, полирани пръти и железни отливки;
г) готови продукти след студена обработка на желязо:
покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или с
други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове,
електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани
плоскости, във форма на коилси или ленти;
д) тръби: всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с
диаметър, надхвърлящ 406,4 mm;
8

По финансовия инструмент не се предоставя финансиране по чл. 16 от Регламент
№ 651/2014, което благоприятства дейности във въгледобива.
Съгласно чл. 2, пар. 13 от Регламент № 651/2014 „въглища“ означава
висококалорични, среднокалорични и слабокалорични въглища от категория А и
В по смисъла на Международната система за кодификация на въглищата,
съставена от Икономическата комисия за Европа на ООН и пояснена в Решението
на Съвета от 10 декември 2010 г. относно държавната помощ за улесняване на
закриването на неконкурентоспособни въглищни мини;

Описание на проектните дейности в Искането за финансиране и/или Бизнес Регионални помощи за градско
плана на КП
развитие по чл. 16 от Регламент №
Заб.: Финансовият посредник може да извърши проверка и чрез следните 651/2014;
източници Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа
дейност на Крайния получател (КП) или съответно Раздели „Икономическа
дейност“ и/или „Нетни приходи от продажби“ от Годишния отчет за
дейността (съответно Статистическите справки за бюджетни
предприятия) или съответно служебна проверка в Търговския регистър,
Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел.

9

По финансовия инструмент не се предоставя финансиране по чл. 16 от Регламент Описание на проектните дейности в Искането за финансиране и/или Бизнес Регионални помощи за градско
развитие по чл. 16 от Регламент №
№ 651/2014, което благоприятства дейности в корабостроенето.
плана на КП
Заб.: Финансовият посредник може да извърши проверка и чрез следните 651/2014;
източници Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа
дейност на Крайния получател (КП) или съответно Раздели „Икономическа
дейност“ и/или „Нетни приходи от продажби“ от Годишния отчет за
дейността (съответно Статистическите справки за бюджетни
предприятия) или съответно служебна проверка в Търговския регистър,
Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел.

10 По финансовия инструмент не се предоставя финансиране по чл. 16 от Регламент Описание на проектните дейности в Искането за финансиране и/или Бизнес Регионални помощи за градско
№ 651/2014, което благоприятства производството на синтетични влакна.
плана
развитие по чл. 16 от Регламент №
651/2014;
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Съгласно чл. 2, пар. 44 от Регламент № 651/2014 „сектор за производство на
синтетични влакна“ означава:
а) екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на
база полиестер, полиамид, акрил или пропилен, независимо от
предназначението им; или
б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в
процеса на екструдиране предвид използваното оборудване; или
в) всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното
инсталиране на мощности за екструдиране/текстуриране от потенциалния
бенефициер или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и които
при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези
мощности предвид използваното оборудване;

Заб.: Финансовият посредник може да извърши проверка и чрез следните
източници Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа
дейност на Крайния получател (КП) или съответно Раздели „Икономическа
дейност“ и/или „Нетни приходи от продажби“ от Годишния отчет за
дейността (съответно Статистическите справки за бюджетни
предприятия) или съответно служебна проверка в Търговския регистър,
Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел.

11 По финансовия инструмент не се предоставя финансиране по чл. 16 от Регламент
№ 651/2014 за транспортния сектор, както и за свързаната с него инфраструктура
Съгласно чл. 2, пар. 45 от Регламент № 651/2014. „транспортен сектор“ означава
превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен
транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен
превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение; по-конкретно „транспортен
сектор“ означава следните дейности по NACE Rev. 2:
а) NACE 49: Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт с изключение на
NACE 49.32 Таксиметрови превози, 49.42 Услуги по преместване, 49.5
Тръбопроводен транспорт;
б) NACE 50: Воден транспорт;
в) NACE 51: Въздушен транспорт, с изключение на NACE 51.22 Космически
транспорт;
Транспортна инфраструктура е инфраструктура, която е необходима (т.е.
съществена) и използвана за осигуряване на горните дейности

Режим на ДП, за който е
приложимо изискването

Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на Регионални помощи за градско
Крайния получател (КП) или съответно Раздели „Икономическа дейност“ и/или развитие по чл. 16 от Регламент №
„Нетни приходи от продажби“ от Годишния отчет за дейността (съответно 651/2014;
Статистическите справки за бюджетни предприятия) или съответно служебна
проверка в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел
Заб.: Финансовият посредник следва да извърши и проверка за наличие на
недопустими дейности и на описанието на проектните дейности в
Искането за финансиране и/или Бизнес плана.
Финансовият посредник следва да има предвид, че от Сектор Градско
развитие: „Градски транспорт“ извън изключените сектори/дейности (т.е.
в обхвата на чл. 16 от ОРГО) могат да попаднат само дейностите по:
разработване на планове за управление на движението и въвеждане на
Интелигентни транспортни системи (ИТС), включващи автоматизирани
системи
за
управление
и
контрол
на
движението;
изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари,
пешеходни
зони,
велосипедни
алеи,
паркинги
за
велосипеди;
изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други мерки
по организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения
градски транспорт извън градския център.

12 По финансовия инструмент не се предоставя финансиране по чл. 16 от Регламент Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на Регионални помощи за градско
№ 651/2014 за производството и преноса на енергия и енергийните Крайния получател (КП) или съответно Раздели „Икономическа дейност“ и/или развитие по чл. 16 от Регламент №
„Нетни приходи от продажби“ от Годишния отчет за дейността (съответно 651/2014;
инфраструктури
Статистическите справки за бюджетни предприятия) или съответно служебна
проверка в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел
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Заб.: Финансовият посредник следва да извърши и проверка за наличие на
недопустими дейности и на описанието на проектните дейности в
Искането за финансиране и/или Бизнес плана.
13 По финансовия инструмент не се извършва плащане на индивидуална помощ в
полза на предприятие, което е обект на неизпълнено разпореждане за
възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена
помощ, предоставена от същата държава членка, се обявява за неправомерна и
несъвместима с вътрешния пазар.

Проверка
в
Публичния
регистър
на
Европейската
комисия
(http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=
3): по държава-членка (България) и по вид решение (отрицателно решение с
възстановяване). Проверка в рубрика „Решения на ЕК за възстановяване“, на
интернет адрес: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/483.
Декларация за държавни/минимални помощи;
Заб.: Финансовият посредник следва да извърши и проверка за наличие на
посоченото обстоятелство преди извършването на плащане.
Проверката следва да се извърши на равнище група предприятия. „Група"
означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като:
"предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или
повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава
предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително
дъщерно предприятие на крайно предприятие майка.
Финансовият посредник може да установи дали КП попада в група
предприятия чрез служебна проверка в търговския регистър или чрез
информацията, попълнена в годишния отчет за дейността или съответно
Статистическите справки

Регионални помощи за градско
развитие по чл. 16 от Регламент №
651/2014;
Помощи за култура и опазване на
културното наследство по чл. 53 от
Регламент №651/2014;

14 По финансовия инструмент не се предоставя финансиране по Регламент №
651/2014 на предприятия в затруднено положение.
Съгласно чл. 2, пар. 18 от Регламент № 651/2014
„предприятие в затруднено положение“ означава предприятие, по отношение
на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:
а) в случай на дружество с ограничена отговорност (което не е МСП, което
съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за
помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа
търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за
инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания
финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан
акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби.
Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и
всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал
на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля
половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата
разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-

Баланс, Отчет за приходите и разходите (като част от годишния финансов отчет
или съответно годишния отчет за дейността); Декларация за
държавни/минимални помощи;
Относно обстоятелството по буква „в“ проверка в търговския регистър или
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по
вписванията или регистър БУЛСТАТ;
Относно обстоятелството по буква „г“ проверка в Публичния регистър на
Европейската комисия за помощ за оздравяване и/или преструктуриране.
Заб.: Проверката следва да се извърши на равнище група предприятия.
По отношение на допълнителните изисквания към предприятия, които не са
МСП (малки и средни предприятия) Финансовият посредник следва да вземе
предвид изискванията по Приложение I към Регламент 651/2014, на които
едно предприятие следва да отговаря, за да бъде определено като МСП,
както и образците и указанията, публикувани на интернет адрес
https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-zapopalvane-12-285.html.

Регионални помощи за градско
развитие по чл. 16 от Регламент №
651/2014;
Помощи за култура и опазване на
културното наследство по чл. 53 от
Регламент № 651/2014;

81

Техническа спецификация
Фонд за градско развитие,
финансиран със средства от ОПРР
ФМФИБ

Пояснително приложение за проверка на съответните изисквания на приложимия режим на държавни помощи
Изискване

Източник на информация14/Забележки

Режим на ДП, за който е
приложимо изискването

специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива №
2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно,
премии от акции;
б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена
отговорност за задълженията на дружеството (което не е МСП, което съществува
по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково
финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди
най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково
финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник
финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството,
е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на
настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои
съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“,
се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към
Директива № 2013/34/ЕС;
в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или
отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на
процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;
г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е
възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за
преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
д) когато предприятието не е МСП и през последните две години:
1) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било поголямо от 7,5; и
2) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата
на EBITDA, е било под 1,0;
15 По финансовия инструмент не се предоставя финансиране по Регламент № Финансовият посредник не може да обвързва финансирането с посочените Регионални помощи за градско
651/2014, което поради своите особености, поради придружаващите го условия условия.
развитие по чл. 16 от Регламент №
или поради метода на финансиране водят до неотделимо нарушение на
651/2014;
законодателството на Съюза, по-специално:
Помощи за култура и опазване на
а) мерки за помощ, при които предоставянето на помощта е обвързано със
културното наследство по чл. 53 от
задължението седалището или основното място на установяване на
Регламент № 651/2014;
бенефициера да се намира в съответната държава членка; въпреки това се
разрешава условието към момента на изплащането на помощта бенефициерът
да е създал седалище или клон в държавата членка, предоставяща помощта;
б) мерки за помощ, при които предоставянето на помощ е обвързано със
задължението бенефициерът да използва национално произведени стоки и
услуги;
82

Техническа спецификация
Фонд за градско развитие,
финансиран със средства от ОПРР
ФМФИБ

Пояснително приложение за проверка на съответните изисквания на приложимия режим на държавни помощи
Изискване

Източник на информация14/Забележки

Режим на ДП, за който е
приложимо изискването

в) мерки за помощ, които ограничават възможността бенефициерът да се
възползва от резултатите от научноизследователска дейност и иновации в други
държави членки.
Специфични изисквания по Регламент 1407/2013 относно спазване на прага за брутен еквивалент на безвъзмездната помощ по чл. 3
16 Крайният получател формира ли с други предприятия „едно и също
предприятие“, т.е всички предприятия, които поддържат помежду си поне един
вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите
или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от
членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго
предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо
друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на
разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие,
контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери
или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите
или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея
първа, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се
разглеждат като едно и също предприятие.

Декларация за Държавни/минимални помощи;
Проверка в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел;
Устав, учредителен акт, дружествен договор, договор за дружество по ЗЗД;
Справка за разпределение капитала на дружеството или съответно книга за
акционерите; учредителен договор, друг документ, съдържащ информация за
отношенията по настоящата точка.

17. Предприятията по предходната точка получавали ли са помощ de minimis през Проверка в Информационната система „Регистър на минималните помощи"
текущата и двете предходни бюджетни години.
((http://minimis.minfin.bg/).
18. 18.1. Налице ли са предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от
някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с крайния
получател съгласно чл. 3, пар. 8 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
18.2. Предприятията по т.8.1 получавали ли са помощ de minimis през текущата
и двете предходни бюджетни години.

18.1. Декларация за Държавни/минимални помощи;
Проверка в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел
18.2. Проверка в Информационната система „Регистър на минималните
помощи" ((http://minimis.minfin.bg/).

19. 19.1. Налице ли са случаи отделяне от или разделяне на някое от предприятията, 19.1. Декларация за Държавни/минимални помощи;
образуващи „едно и също предприятие“ съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) Проверка в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за
№ 1407/2013;
юридическите лица с нестопанска цел
19.2. Проверка в Информационната система „Регистър на минималните
19.2. Предприятията по т. 19.1 получавали ли са помощ de minimis през текущата помощи" ((http://minimis.minfin.bg/)
и двете предходни бюджетни години
19.3. Декларация за минимални помощи
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19.3. При наличие на горните обстоятелства налице ли са данни, че някое от План за преобразуване.
предприятията образуващи „едно и също предприятие“ се е възползвало от Заб.: чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 ако дадено предприятие се
помощта de minimis отпусната преди разделянето/отделянето.
разделя на две или повече отделни предприятия, помощта de minimis,
отпусната преди разделянето, се счита за предоставена на
предприятието, което се е възползвало от нея, като по принцип това е
предприятието, поемащо дейностите, за които е била използвана
помощта de minimis. Ако не е възможно по този начин да се определи кое
предприятие е получило помощта, то тя се разпределя пропорционално на
базата на счетоводната стойност на собствения капитал на новите
предприятия към действителната дата на разделянето/отделянето.
20 Крайният получател или предприятията, с които крайният получател формира Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност или
„едно и също предприятие“ осъществяват ли автомобилни товарни превози за съответно Раздели „Икономическа дейност“ и/или „Нетни приходи от
продажби“ от Годишния отчет за дейността (съответно Статистическите справки
чужда сметка или срещу възнаграждение
за бюджетни предприятия) или съответно служебна проверка в Търговския
регистър, Регистър БУЛСТАТ или съответно Регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел;
Декларация за държавни/минимални помощи.
Заб.: Финансовият посредник следва да извърши и проверка за наличие на
недопустими дейности и на описанието на проектните дейности в
Искането за финансиране и/или Бизнес плана.
В случаите, когато крайният получател или предприятията, с които
крайният получател формира „едно и също предприятие“ осъществяват
автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение,
брутният еквивалент на безвъзмездната помощ на финансирането, заедно
със другите получени минимални помощи, не могат да надхвърлят левовата
равностойност на 100 000 евро за едно и също предприятие за период от
три бюджетни години.
В случай че получателят на помощта извършва автомобилни товарни
превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, като успоредно с това
извършва и други дейности, за които прагът от 200 000 евро е приложим,
при условие че КП гарантира чрез подходящи средства, като например
отделяне на дейностите или разграничаване на разходите, че помощите за
дейността по сухопътни товарни превози не надвишават 100 000 евро.
Такъв начин може да е изискване на индивидуален сметкоплан утвърден от
ръководството на КП с включени в него обособените счетоводни сметки
/подсметки/. От извлеченията/счетоводните записи по посочените в
индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно разграничаването на
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разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват
от финансирането по финансовия инструмент.
В посочения случай помощта de minimis не може да се използва за
придобиване на товарни автомобили
21. Сборът на помощите de minimis, получени от предприятията по т. 16-19 през
текущата и двете предходни бюджетни години заедно с брутния еквивалент на
безвъзмездната помощ на заема, за който се кандидатства не надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро /и съответно левовата равностойност на
100 000 евро за едно и също предприятие осъществяващо автомобилни товарни
превози за чужда сметка или срещу възнаграждение

Заб.: Прилага се Методиката за изчисляване на Брутния еквивалент на
безвъзмездната помощ за крайни получатели на финансирането от ФГР,
финансиран със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020, Приложение 2б към настоящите изисквания.

Специфични условия по чл. 53 “Помощи за култура и опазване на културното наследство“
22 Финансирането се предоставя за следните културни цели и дейности:
а) музеи, архиви, библиотеки, артистични и културни центрове и средища,
театри, кина, оперни театри, концертни зали, други организации за
представления на живо, институции, ангажирани със съхраняване на филмовото
наследство, и други подобни артистични и културни инфраструктури,
организации и институции;
б) материално наследство, в това число всички форми на движимо и недвижимо
културно наследство и археологически обекти, паметници, исторически обекти и
сгради; природно наследство, свързано с културно наследство, или ако е
признато официално като културно или природно наследство от компетентните
публични органи на държава членка;
в) нематериално наследство във всичките му форми, в това число фолклорни
обичаи и занаяти;
г) художествени или културни прояви и представления, фестивали, изложби и
други подобни културни дейности;
д) културни и артистични образователни дейности и популяризиране на важното
значение на опазването и насърчаването на многообразието от форми на
културно изразяване чрез образователни програми и програми за по-голямо
популяризиране, включително чрез използване на нови технологии.

Описание на проектните дейности в Искането за финансиране (съответно
проектното предложение) и/или Бизнес плана на КП
Служебна проверка в Националния регистър на недвижимите културни
ценности, поддържан от Националният институт за недвижимо културно
наследство и съдържащ данни относно обстоятелството дали съответният
проект е свързани с обект на културно наследство с категория съгласно
регистъра „национално значение“ или съответно „световно значение“
В случай че горният обект не фигурира в горния регистър, Финансовият
посредник изисква от КП, представянето на писмена справка от Националният
институт за недвижимо културно наследство относно статута на обекта на
недвижима културна ценност с национално или съответно световно значение.
Заб.: Финансирането чрез финансовия инструмент може да се предоставя
само за проекти, свързани с обект на културно наследство от национално и
световно значение
В случай на разходи за изграждане, модернизиране, закупуване, съхраняване
(консервация) или подобряване на инфраструктурата, недвижимо културно
наследство, най-малко 80% от нейния годишен времеви или пространствен
капацитет се използват за културни цели;
Дейностите по реставрация и консервация на обекти на културното
наследство следва да бъдат съгласувани и одобрени в съответствие с
приложимите разпоредби на Закона за културното наследство
За всеки проект, финансиран по Приоритетна ос 6:
- следва да е налице обществено обсъждане, организирано от съответния
краен получател в процеса на подготовка на проекта, който следва да е
документирал проведеното обществено обсъждане и да е отчел
резултатите от него при подготовката на проекта;
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- за всеки проект следва да е налице представено от крайния получател
експертно становище, което да осигури увереност, че предлаганото
решение за съответния обект на културното наследство и прилежащите
дейности отговарят на добрите практики и изискванията за консервация и
реставрация в областта на недвижимото културно наследство.
Становището следва да е изготвено от независим експерт от списък с
експерти, указан от УО на ОПРР.
23 Проектът не съдържа следните дейности и разходи:
Описание на проектните дейности в Искането за финансиране (съответно
▪ писане, редактиране, продуциране, дистрибуция, цифровизация и издаване проектното предложение) и/или Бизнес плана на КП.
на музика и литература, включително преводи;
▪ финансирането за вестници и списания, независимо от това дали те са в
хартиен или електронен формат.
24 Разходите по проекта са разходи за инвестиции в материални и нематериални Разходите, описани в Искането за финансиране (съответно проектното
активи, включително:
предложение) и/или Бизнес плана на КП.
а) разходи за изграждане, модернизиране, закупуване, съхраняване или
подобряване на инфраструктура, ако поне 80 % от нейния годишен времеви или
пространствен капацитет се използват за културни цели;
б) разходи за закупуване, включително на лизинг, прехвърляне на собствеността
или физическо преместване на културно наследство;
в) разходи за опазване, съхраняване, реставрация и рехабилитация на
материално и нематериално културно наследство, включително допълнителни
разходи за съхранение при подходящи условия, специални инструменти,
материали и разходи за документация, научни изследвания, цифровизация и
публикуване;
г) разходи за подобряване на достъпа на обществеността до културното
наследство, включително разходи за цифровизация и други нови технологии,
разходи за подобряване на достъпността за лица със специални нужди (поспециално рампи и подемници за хора с увреждания, надписи на брайловата
азбука и релефни експонати в музеите) и за насърчаване на културното
многообразие по отношение на представянето, програмите и посетителите;
д) разходи за културни проекти и дейности, сътрудничество и програми за обмен
и безвъзмездни средства, включително разходи за процедури по подбор,
разходи за реклама и разходи, направени пряко в резултат на проекта
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1.

Обхват и приложение на методиката
ФГР се изпълнява в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година и
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, (ОВ L 352 от
24.12.2013 г.).
Инвестициите в проекти по Приоритетна ос 1 на ОПРР, в това число за градско развитие и енергийна
ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, се осъществяват по чл.16 от
Регламент (ЕС) № 651/2014, в подкрепа на прилагането на интегрирани стратегии за устойчиво градско
развитие – Интегрирани планове за грдско възстановяване и развитие на 39-те града, допустими за
подкрепа. В съответствие с чл.16, ал.10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 при инвестиции по чл.16 не се
изчислява брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, а се отчита номиналната стойност на
предоставения заем или съответно номиналният размер на съответния заем, за който се издава
гаранцията.
В случаите, когато съответният проект попада в секторните ограничения приложими за помощи за
градско развитие по чл. 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014, се прилагат правилата на Регламент (ЕС) №
1407/2013.
В тази връзка настоящата Методика има за цел да установи механизъм за изчисляване на брутен
еквивалент на безвъзмездна помощ при предоставяне на подкрепа за проекти по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, които могат да
се финансират при условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и на проекти по Приоритетна ос 6
„Регионален туризъм“, които се финансират при условията на чл.53 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
Финансовият посредник следва да се увери, че с предоставеният кредит няма да бъдe надхвърлен
таванът на помощта, съобразно приложимия режим за минимална/държавна помощ и че са спазени
всички останали условия на посочените регламенти.
Съгласно условията на регламентите de minimis16 и Общия регламент за групово освобождаване
(OРГО)17, дадена помощ се счита за „прозрачна“ (освободена от изискването за одобрение по чл. 107 и
108 от Договора18), при положение, че за тази помощ е възможно да се изчисли БЕБП предварително,
без да се прави оценка на риска. За някои специфични инструменти за помощ, като например заеми,
гаранции, мерки за рисково финансиране, се определят специфични условия за изчисляване на БЕБП,
съгласно съответния регламент за държавна помощ.
За целите на спазване на тавана на помощта, същата се изразява като парични безвъзмездни средства.
С оглед на посоченото настоящата методика съдържа указания относно изчисляването на брутния
еквивалент на безвъзмездната помощ (БЕБП). За целите на методиката БЕБП означава размерът на
помощта, предоставена чрез финансови инструменти приравнен на помощ, ако тя е била предоставена
на бенефициера под формата на безвъзмездни средства, преди приспадането на данъци или други
такси.
Защо е необходимо БЕБП да бъде изчислен:

4.5

При режим на минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013
▪

Съгласно условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията помощта се счита за
„прозрачна“ (освободена от изискването за одобрение по чл. 107 и 108 от Договора), ако брутният

16

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договор за функционирането
на Европейския съюз към помощта de minimis http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_en.pdf
17
Регламент (EC) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора (Общия регламент на групово освобождаване за държавна помощ, OРГО),
http://www.renascc.eu/documente/Exceptari%202014%20en_863en.pdf
18 Договорът за функционирането на Европейския съюз, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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еквивалент на безвъзмездна помощ може да бъде изчислен точно и предварително, без да е
необходима каквато и да било оценка на риска;
▪

Елементът на помощ, съдържащ се в съответния кредит, заедно с другите получени помощи от
крайния получател и от предприятията, с които крайният получател е „едно и също прeдприятие“,
не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност
на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни
превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.

▪

В Регламент (ЕС) № 1407/2013 се съдържат следните правила за кумулиране на помощта:
−

Помощта de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, може да се кумулира
с помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията до тавана,
установен в посочения регламент (500 000 евро);

−

Помощта de minimis не се кумулира с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи
или с държавна помощ за същата мярка за финансиране на риска, ако чрез това кумулиране
може да се надвиши най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта,
определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово
освобождаване или с решение, приети от Комисията.

Методиката следва да се спазва и прилага от финансовите посредници съгласно условията които са
заложени в Оперативното споразумение с ФМФИБ, като ФМФИБ ще следи за нейното коректно
прилагане в процеса на мониторинг на изпълнението на финансовите инструменти, включително по
отношение на отчитане на предоставената помощ, като при необходимост методиката може да бъде
актуализирана.
4.6

При режим на помощ за култура и опазване на културното наследство по чл.53 от ОРГО:
Помощта следва да е съобразена с условията, посочени в чл.53 на ОРГО, като размерът на помощта,
която следва да съответства на тези условия се определя, чрез изчисляване на БЕБП, както следва:
При помощи под формата на заеми, когато брутният еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен
въз основа на референтния процент към момента на предоставяне на безвъзмездните средства.
При помощи под формата на гаранции:

2.

▪

когато брутният еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен въз основа на годишните
минимални премии, посочени в известие на Комисията; или

▪

когато преди мярката да бъде въведена в действие, методологията за изчисляване на брутния
еквивалент на безвъзмездна помощ на гаранцията е одобрена въз основа на Известието на
Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните
помощи под формата на гаранции (1) или въз основа на последващо известие, след като Комисията
е получила уведомление за тази методология в съответствие с регламент, приет от Комисията в
областта на държавните помощи и приложим към въпросния момент, и в одобрената методология
изрично се обръща внимание на вида на гаранцията и сделката, за която е издадена, в контекста
на прилагането на ОРГО.

Общи допускания
▪

Помощта се смята за отпусната в момента, когато законовото право да получи помощта е
предоставено на крайния получател, съгласно приложимия национален правен режим,
независимо от датата на плащане на помощта на предприятието. Помощта се изразява като
парични безвъзмездни средства и всички използвани стойности са в брутно изражение, т.е. преди
облагане с данъци или други такси. В случаите, в които помощта се отпуска под форма, различна от
безвъзмездна помощ, размерът на помощта е БЕБП. Първоначално изчислената стойност на БЕБП
не подлежи на промяна в следствие на промяна в рейтинга на предприятието за срока, в който е
валидна помощта.
89

Техническа спецификация
Фонд за градско развитие,
финансиран със средства от ОПРР
ФМФИБ

3.

▪

Помощ, изплащана на траншове, се дисконтира към момента на нейното предоставяне. Лихвеният
процент, който се използва за дисконтиране, е дисконтовият процент, приложим към момента на
отпускане на помощта съгласно Съобщението на Комисията относно преразглеждането на метода
за определяне на референтните и дисконтовите лихвени проценти19.

▪

В случаите на минимална помощ, помощта не се кумулира (натрупва) с държавна помощ, отпусната
за същите допустими разходи или с държавна помощ за същата мярка за финансиране на риска,
ако чрез това кумулиране може да се надвиши най-високият приложим интензитет на помощта или
размер на помощта, определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент
за групово освобождаване или с решение, приети от Комисията. Помощ de minimis, която не е
предоставена за конкретни допустими разходи или не може да бъде свързана с такива, може да се
кумулира с друга държавна помощ, предоставена съгласно регламент за групово освобождаване
или с решение, приети от Комисията.

▪

В случаите на помощ, попадаща в обхвата на груповото освобождаване (чл. 8, пар. 3 и 4 от
Регламент № 651/2014):
−

помощите с установими допустими разходи, които са освободени от задължението за
уведомяване по смисъла на регламента, могат да се натрупват със: а) всякаква друга държавна
помощ, доколкото тези мерки засягат различни установими допустими разходи; б) всякаква
друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, които се припокриват
частично или напълно, само ако това натрупване не води до надхвърляне на най-високия
интензитет на помощта или най-високия размер на помощта, приложими за тази помощ
съгласно регламента.

−

помощите без установими допустими разходи, които са освободени от задължението за
уведомяване съгласно членове 21, 22 и 23 от регламента, могат да се натрупват с всякаква друга
държавна помощ с установими допустими разходи. Помощите без установими допустими
разходи могат да се натрупват с всякаква друга държавна помощ без установими допустими
разходи до най-високия съответен праг за цялото финансиране, определен в конкретните
условия за всеки отделен случай по силата на настоящия или друг регламент за групово
освобождаване или с прието от Комисията решение.

Изчисляване на БЕБП по видове финасови продукти

4.7

Заеми

4.7.1

Изчисляване на БЕБП при заеми в режим de minimis съгласно Регламент № 1407/2013 г.
БЕБП на предоставяните кредити се изчислява по реда на чл. 4, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 1407/2013,
съгласно който помощта под формата на заеми се счита за прозрачна помощ de minimis, ако:

19

▪

крайният получател не е субект на процедура по обявяване в несъстоятелност, нито отговаря на
критериите на националното право, за да бъде подложен на процедура по обявяване в
несъстоятелност по искане на неговите кредитори. В случай на големи предприятия крайният
получател трябва да бъде в положение, съответстващо най-малко на кредитен рейтинг B-; и

▪

заемът е гарантиран с обезпечение, покриващо най-малко 50 % от неговия размер, като заемът
възлиза на 1 000 000 EUR (или 500 000 EUR за предприятия, които извършват сухопътен транспорт
на товари) за период от пет години или на 500 000 EUR (или 250 000 EUR за предприятия, които
извършват сухопътен транспорт на товари) за срок от десет години; ако даден заем възлиза на помалко от тези суми и/или се предоставя за срок, по-кратък от съответно пет или десет години,
брутният еквивалент на безвъзмездна помощ за този заем се изчислява като съответна част от
приложимия таван, определен в член 3, параграф 2; или

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0119(01)
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▪

брутният еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен въз основа на референтния процент,
приложим към момента на отпускане на помощта.

По настоящия продукт се прилагат изискванията по буква „в“, тъй като по продукта не са налице
минимални изисквания за обезпечение.
Съгласно параграф 15 от Преамбюла на Регламент (ЕС) № 1407/2013, за да се изчисли брутният
еквивалент на безвъзмездна помощ за видовете прозрачна помощ, различна от безвъзмездните
средства и помощта, изплащана на траншове, е необходимо да се използват пазарните лихвени
проценти, преобладаващи към момента на предоставянето на тази помощ, като за пазарни лихвени
проценти за целите на регламента, следва да се приемат референтните лихвени проценти, определени
в Съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и
сконтови лихвени проценти (ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6) (Съобщението).
4.7.2

Изчисляване на БЕБП при заеми по чл.53 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.
БЕБП на предоставяните кредити се изчислява по реда на чл. 5, пар. 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) №
651/2014, съгласно който помощта под формата на заеми се счита за прозрачна, ако брутният
еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен въз основа на референтния процент към момента на
предоставяне на безвъзмездните средства.
Размерът на помощта за инвестиционни разходи за помощи за култура и опазване на културното
наследство се определя в съответствие с изискванията на чл. 53, пар. 6 във връзка с пар.4 от същия член
на Регламент № 651/2014.
В случая на инвестиционни помощи размерът на помощта не следва да надхвърля разликата между
допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията т.е:
x = ДР-ОП
y =БЕБП, при условие че x > y.
Тоест изчислената БЕБП, към момента на сключване на кредита не може да бъде по-голяма от x = ДРОП.
Където:
ДР – допустимите разходи;
ОП – оперативната печалба от инвестицията.
При инвестиционните помощи допустимите разходи включват разходите за инвестиции в материални
и нематериални активи, включително:
▪

разходи за изграждане, модернизиране, закупуване, съхраняване или подобряване на
инфраструктура, ако поне 80 % от нейния годишен времеви или пространствен капацитет се
използват за културни цели;

▪

разходи за закупуване, включително на лизинг, прехвърляне на собствеността или физическо
преместване на културно наследство;

▪

разходи за опазване, съхраняване, реставрация и рехабилитация на материално и нематериално
културно наследство, включително допълнителни разходи за съхранение при подходящи условия,
специални инструменти, материали и разходи за документация, научни изследвания,
цифровизация и публикуване;

▪

разходи за подобряване на достъпа на обществеността до културното наследство, включително
разходи за цифровизация и други нови технологии, разходи за подобряване на достъпността за
лица със специални нужди (по-специално рампи и подемници за хора с увреждания, надписи на
брайловата азбука и релефни експонати в музеите) и за насърчаване на културното многообразие
по отношение на представянето, програмите и посетителите;
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▪

разходи за културни проекти и дейности, сътрудничество и програми за обмен и безвъзмездни
средства, включително разходи за процедури по подбор, разходи за реклама и разходи, направени
пряко в резултат на проекта.

Оперативната печалба се приспада от допустимите разходи предварително въз основа на реалистични
предвиждания или чрез механизъм за възстановяване на средства. През съответния период е
допустимо операторът на инфраструктурата да задържи разумна печалба.
Оперативната печалба се изчислява, като разликата между сконтираните приходи и сконтираните
оперативни разходи през икономическия живот на инвестицията, като тази разлика е положителна
стойност. Оперативните разходи включват разходи за персонал, материали, услуги, възложени на
външни изпълнители, комуникации, енергия, поддръжка, наем, управление, но не включват
амортизационните разходи и разходите за финансиране, ако те са били покрити с инвестиционна
помощ. Сконтирането на приходите и оперативните разходи с подходящ дисконтов процент позволява
реализирането на разумна печалба.
Важно:

4.7.3

За помощи, които не надхвърлят 2 милиона евро, т.е. БЕБП е по-малък от 2 000 000 евро,
максималният размер на помощта може да се определи на равнище 80 % от допустимите
разходи като алтернатива на прилагането на метода, посочен по-горе.

Елементи за изчисляване на БЕБП:
С оглед определяне на БЕБП следва да се вземат предвид следните елементи:
Основен лихвен процент
Основният лихвен процент се определя по метода, описан в Съобщението. Съгласно посочения метод
основният лихвен процент се актуализира всеки път, когато осредненият лихвен процент, изчислен за
трите предходни месеци се отклонява с повече от 15 % от действащия в момента процент. Този нов
лихвен процент влиза в сила от първия ден на втория месец, следващ месеците, за които се отнася
изчислението.
Актуализираният основен лихвен процент и датата, от която влиза в сила се публикува на следните
интернет адреси:
http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424;
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
Въз основа на посочения лихвен процент се формират референтният и дисконтовият лихвени проценти,
като се добавя съответният марж, посочен в съобщението. Тъй като съгласно чл. 4, пар.3, буква „в“ от
Регламент (ЕС) № 1407/2013 и чл. 5, пар. 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 651/2014, БЕБП се изчислява
въз основа на референтния процент, приложим към момента на отпускане на помощта, при проверката
за спазване на прага на минималната помощ и при залагане на БЕБП в договора за кредит,
задължително се извършва проверка относно актуалния основен процент, посочен на горните интернет
адреси.
Марж
Тъй като рисковата/рейтинг категория и нивото на обезпеченост може да се различават при
съответните крайни получатели, следва да се извърши индивидуална оценка на всеки потенциален
краен получател, за да се установи пазарният лихвен процент, приложим към него и за да се изчисли
неговият индивидуален БЕБП.
За тази цел се прилагат маржове, които представляват базисни пунктове, които се добавят към
основния лихвен процент и са в зависимост от рейтинга на съответния краен получател и от
предложените от него обезпечения. Съгласно Съобщението се прилагат следните маржове:
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Маржове по заемите в базисни пунктове
Рейтинг категория

Обезпеченост
Висока

Нормална

Ниска

Силен (ААА-А)

60

75

100

Добър (BBB)

75

100

220

Задоволителен (BB)

100

220

400

Слаб (B)

220

400

650

Лош/Финансови затруднения (CCC и понисък)

400

650

1000

Под нормална обезпеченост следва да се разбира степента на обезпеченост, изисквана от
финансовите/кредитните институции като гаранция за отпуснатия от тях заем съгласно кредитните им
правила. Степента на обезпечение следва да се оценява като загубата в случай на неизпълнение (Loss
Given Default — LGD20), което представлява очакваната загуба, измерена в проценти от експозицията
на длъжника, имайки предвид възстановимата стойност на активите, дадени като обезпечения и на
активите при несъстоятелност; вследствие на това, LGD е обратно пропорционална на стойността на
обезпеченията.
За целите на определяне на приложимия марж се приема, че „висока“ обезпеченост е LGD, по-ниска
или равна на 30 %, „нормална“ — LGD, между 31 % и 59 %, а „ниска“ — LGD, по-висока или равна на 60
%.
За заематели, които нямат кредитна история или рейтинг основаващ се на счетоводния баланс, като
някои предприятия, създадени със специални цели или нови предприятия, основният лихвен процент
следва да се увеличи с най-малко 400 базисни пункта (в зависимост от обезпеченията, с които
разполага) и маржът никога не може да бъде по-нисък от този, който би се приложил към дружествотомайка собственик на заемателя.
Съгласно Съобщението не е необходимо рейтингът да бъде взет от специални рейтинг агенции.
Националните системи за рейтинг или системите от рейтинги, използвани от финансовите/кредитните
институции, при определяне на наказателната лихви са допустими на равни начала21.
Във връзка с горното в тримесечните доклади за отпуснатите кредити финансовите посредници следва
да попълнят и информация за рисковата/рейтинг категорията на крайния получател, както и за
обезпеченията по кредита.
Референтен процент
Референтният лихвен процент се използва за определяне на пазарния лихвен процент, който
кредитополучателя би платил.
Референтният лихвен процент се изчислява като към основния лихвен процент се добавя маржа
определен за конкретния краен получател.
Прилага се референтния лихвен процент, който е приложим към датата на отпускане на помощта
(датата на сключване на договора за кредит).
Договорен лихвен процент

20

За повече подробности относно понятието „загуба в случай на неизпълнение“ (LGD) виж Базел II: Международно сближаване на основните
мерки и основните стандарти: пълната версия на преработения правен документ е достъпна на:http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf, както и
Трета част от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
21
За сравнение между най-често използваните механизми за кредитен рейтинг, вж. напр. таблица 1 в Работен документ № 207 на Банката за
международни разплащания: http://www.bis.org/publ/work207.pdf
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Договорният лихвен процент, приложим към кредитите е средно-претеглената стойност на (i)
начисления лихвен процент, приложим за осигуреното Съфинансиране и (ii) лихвения процент,
приложим за финансирането, предоставено от ФМФИБ, съгласно клаузите на оперативното
споразумение между ФМФИБ и финансовия посредник.
Сконтов лихвен процент
Съгласно чл. 3, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 и чл. 7, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014,
помощта, предоставяна на няколко части, се сконтира към нейния размер към момента на нейното
предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим
към момента на предоставяне на помощта.
Съгласно Съобщението, като сконтов процент се използва основният лихвен процент, увеличен с
фиксиран марж от 100 базисни пункта.
Обменен курс
Праговете за минимална помощ са определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 в евро. В тази връзка,
когато кредитът се отпуска в лева за проверка на спазване на прага, БЕБП се обръща в евро при
прилагане на курса на Европейската централна банка:
(https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-bgn.en.html).
4.7.4

Основни стъпки при изчисляване на БЕБП:
А. Определяне на основния лихвен процент:
Проверете актуализирания основен лихвен процент и датата, от която влиза в сила на посочените
интернет адреси:
http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424;
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
Б. Идентифициране на приложимия марж за определяне на референтния лихвен процент:
▪ Проверете дали е наличен кредитен рейтинг за кредитополучателя, неговата кредитна история и
нивото на предлаганото обезпечение (ако има такива). Съответно приложете вашия
вътрешнорейтингов подход (в случай, че е приложимо) и определете стойността на LGD.
▪

Определете приложимия марж съгласно таблицата по-горе в т. 4.7.3.

▪

Добавете маржа към основния лихвен процент по горната стъпка, за да получите референтния
лихвен процент.

В. Определяне на сконтов процент и на нетна настояща стойност:
За да се изчисли нетната настояща стойност на лихвените плащания, с други думи общата стойност на
помощта за целия срок на кредита, дисконтовият лихвен процент се определя на база на основния
лихвен процент за България към дадения момент, увеличен със 100 базисни пункта, в съответствие със
Съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтни и
сконтови лихвени проценти.
Г. Изчисляване на БЕБП:
За изчисляване на БЕБП на заема може да се използва по аналогия следната формула22:
GE = ∑ni=1 AGGEi
АGGЕi = CO x S% x ADF, където:

22

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/archive_docs/cash_en.html
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GE – БЕБП за срока на кредита (n)
AGGEi – настоящата стойност на БЕБП за съответната година (i)
CO – остатъчният размер на главницата в началото на всяка година от срока на кредита
S% - лихвени ползи за крайния получател или разликата между (1) основния лихвен процент за страната
плюс маржа за съответното предприятие, калкулирани на база на методологията, описана по-горе, и
(2) годишния договорен лихвен процент, определен за съответния кредит (средно-претеглената
стойност на (i) начисления лихвен процент от ФП, приложим за осигуреното от него Съфинансиране и
(ii) лихвения процент, приложим за финансирането, предоставено от ФМФИБ), начисляван в края на
годината. Прилагат се референтният лихвен процент и договорният лихвен процент, към датата на
отпускане на кредита.
АDF – годишният дисконтов фактор, който се смята на база на основния лихвен процент за страната,
увеличен с фиксиран марж от 100 базисни пункта.
Годишният дисконтов фактор за първата година е = 1/ (1+DR).
Годишният дисконтов фактор за втората и следващите години е = 1/ (1+DR)i, където i – обозначава
поредността на годината, за която се изчислява дисконтовия фактор.
Пример 1. Заем без гратисен период
Заемът се изплаща на равни вноски, започващи от първата година от срока на кредита. БЕПБ се
изчислява като главницата в началото година се умножава по лихвената субсидия (разликата между
референтния лихвен процент и договорения лихвен процент) и дисконтовия фактор за съответната
година. Така за кредит:
(i)

в размер от 2 000 000 евро;

(ii)

с продължителност от 20 години и изплащане с равни вноски;

(iii)

договорен лихвен процент от 2,5% (заемът е финансиран с 1 065 000 евро средства на ФМФИБ
при лихвен процент от 0,48 % и 935 000 евро съфинансиране от финансовия посредник при
лихвен процент от 4,8 %, при което среднопретегленият лихвен процент е равен на: (1 065
000*0,48 %)/2 000 000 + (950 000*4,8%)/2 000 000) = 2,5 %);

(iv)

референтен лихвен процент за предприятието: 220 базисни пункта (при задоволителен
кредитен рейтинг и нормална обезпеченост) + 0,76 % (основен лихвен процент за България към
юли 2017) = 2,96% и

(v)

лихвени ползи за крайния получател: 2,96% - 2,5% = 0,46%

(vi)

дисконтов лихвен процент: 100 базисни пункта + 0,76 % = 1,76%

Настоящата стойност на БЕБП за срока на кредита е, както следва:
(1) EUR 2 000 000 x 0.0046/1.0176 = EUR 9040,881
(2) EUR 1 900 000 x 0.0046/(1.0176)2 = EUR 8440,287
(3) EUR 1 800 000 x 0.0046/(1.0176)3 = EUR 7857,765
(4) EUR 1 700 000 x 0.0046/(1.0176)4 = EUR 7292,868
(5) EUR 1 600 000 x 0.0046/(1.0176)5 = EUR 6745,161
(6) EUR 1 500 000 x 0.0046/(1.0176)6 = EUR 6214,218
(7) EUR 1 400 000 x 0.0046/(1.0176)7 = EUR 5699,624
(8) EUR 1 300 000 x 0.0046/(1.0176)8 = EUR 5200,971
(9) EUR 1 200 000 x 0.0046/(1.0176)9 = EUR 4717,862
(10) EUR 1 100 000 x 0.0046/(1.0176)10 = EUR 4249,908
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(11) EUR 1 000 000 x 0.0046/(1.0176)11 = EUR 3796,730
(12) EUR 900 000 x 0.0046/(1.0176)12 = EUR 3357,957
(13) EUR 800 000 x 0.0046/(1.0176)13 = EUR 2933,226
(14) EUR 700 000 x 0.0046/(1.0176)14 = EUR 2522,182
(15) EUR 600 000 x 0.0046/(1.0176)15 = EUR 2124,480
(16) EUR 500 000 x 0.0046/(1.0176)16 = EUR 1739,780
(17) EUR 400 000 x 0.0046/(1.0176)17 = EUR 1367,751
(18) EUR 300 000 x 0.0046/(1.0176)18 = EUR 1008,071
(19) EUR 200 000 x 0.0046/(1.0176)19 = EUR 660,424
(20) EUR 100 000 x 0.0046/(1.0176)20 = EUR 324,501

Oбщата сума на БЕБП за срока на кредита е ЕUR 85 294,65
Пример 2. Заем с гратисен период
Размер на кредита 2 000 000 евро със срок от 20 години, както в горния пример. Гратисен период за
първите две години от срока на кредита. Кредитът се изплаща на равни годишни вноски от EUR 111 111,
като първата и втората годишни вноски са по EUR 111 112. Настоящата стойност на БЕБП за всяка година
от срока на кредита е, както следва:

(1) EUR 2 000 000 x 0.0046/1.0176 = EUR 9040,881
(2) EUR 2 000 000 x 0.0046/(1.0176)2 = EUR 8884,513
(3) EUR 2 000 000 x 0.0046/(1.0176)3 = EUR 8730,850
(4) EUR 1 888 888 x 0.0046/(1.0176)4 = EUR 8103,183
(5) EUR 1 777 776 x 0.0046/(1.0176)5 = EUR 7494,616
(6) EUR 1 666 665 x 0.0046/(1.0176)6 = EUR 6904,680
(7) EUR 1 555 554 x 0.0046/(1.0176)7 = EUR 6332,909
(8) EUR 1 444 443 x 0.0046/(1.0176)8 = EUR 5778,850
(9) EUR 1 333 332 x 0.0046/(1.0176)9 = EUR 5242,063
(10) EUR 1 222 221 x 0.0046/(1.0176)10 = EUR 4722,115
(11) EUR 1 111 110 x 0.0046/(1.0176)11 = EUR 4218,585
(12) EUR 999 999 x 0.0046/(1.0176)12 = EUR 3731,060
(13) EUR 888 888 x 0.0046/(1.0176)13 = EUR 3259,137
(14) EUR 777 777 x 0.0046/(1.0176)14 = EUR 2802,422
(15) EUR 666 666 x 0.0046/(1.0176)15 = EUR 2360,531
(16) EUR 555 555 x 0.0046/(1.0176)16 = EUR 1933,087
(17) EUR 444 444 x 0.0046/(1.0176)17 = EUR 1519,722
(18) EUR 333 333 x 0.0046/(1.0176)18 = EUR 1120,078
(19) EUR 222 222 x 0.0046/(1.0176)19 = EUR 733,804
(20) EUR 111 111 x 0.0046/(1.0176)20 = EUR 360,556
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В този случай, общата сума на БЕБП за срока на кредита е ЕUR 93 273,64.

Д. Д) Актуализиране на БЕБП:
БЕБП се изчислява еднократно към момента на сключване на договора за кредит.
БЕБП ще се актуализира, само когато се изменят условията на договора за кредит, имащи отношение
към изчисляване БЕБП, основно размера на заема, гратисния период или периода на погасяване.
Актуализациите на БЕБП следва да бъдат докладвани в тримесечния доклад, който подлежи на
представяне от финансовия посредник.
4.8

Гаранции

4.8.1

Изчисляване на БЕБП при гаранциии по De minimis, Регламент № 1407/2013 и по ОРГО, Регламент №
651/2014
Когато кредитното облекчение, предоставено чрез индивидуална гаранция или гаранционна схема не
е в съответствие с принципа на инвеститор в пазарна икономика, то се счита за държавна помощ.
Следователно е необходимо да се определи количествено елементът на държавна помощ, за да се
провери дали помощта може да се обяви за съвместима/минимална. По принцип, елементът на
държавна помощ ще се определя като разликата между подходящата пазарна цена на гаранцията,
предоставена индивидуално или чрез схема, и реалната цена, платена за тази гаранцията.
Получените годишни брутни еквиваленти в наличност трябват да бъдат дисконтирани с техния настоящ
размер, използвайки референтната ставка, и след това добавени, за да се получи общият еквивалент
на помощта.
За гаранционни схеми еквивалентът в брой на помощта за всяка гаранция в рамките на схемата е
разликата между ефективно наложената премия (ако има такава) и премията, която трябва да бъде
наложена, при еквивалентна схема без помощ.
При гаранционните схеми/индивидуалните гаранции, следва да бъдат спазени следните условия:

4.8.2

▪

Заемополучателят да не се намира във финансово затруднение;

▪

Обхватът на всяка гаранция да може да бъде надлежно изчислен в момента на предоставянето й,
т.е гаранциите трябва да са свързани със специфична финансова транзакция за определена
максимална сума и да са ограничени във времето;

▪

Гаранцията не покрива повече от 80 % от неизплатения остатък от всеки заем;

▪

Взети са предвид специфичните характеристики на гаранцията и заема при определянето на
пазарната премия на гаранцията, въз основа на която е изчислен елементът на помощ чрез
сравняването му с реално платената премия.

Елементи на изчисляване на БЕБП
С оглед на прилагане на по-опростена процедура при определяне на минималната пазарна годишна
премия, Комисията допуска за индивидуални гаранции за МСП и схеми за гаранции за МСП да се
прилагат следните годишни минимални премии (safe harbour premiums), определени в Известието на
Комисията23 на база на рейтинга на съответното предприятие:

23

Известието на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на
гаранции http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008XC0620(02)&from=EN
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Посочените теоретични премии, върху които е изчислен елементът на помощ, следователно трябва да
покрият нормалните рискове, свързани с гаранцията, както и административните и капиталови
разходи. Този начин на изчисляване на еквивалента на помощ има за цел да гарантира, че и в
средносрочен, и дългосрочен план общият размер на предоставената по схемата помощ е равен на
парите, внесени от публичните органи, за да покрият дефицита по схемата. Предвид инкорпорирането
на административните и капиталови разходи при този начин на определяне на годишната минимална
премия, подходът за изчисляване на БЕБП следва да е приложим и към други групи крайни получатели,
различни от МСП. В настоящата методология е отчетено, че МСП са рисков сегмент и изчисляване на
минималната пазарна премия с прилагане на този подход спрямо друг вид крайни получатели,
например общини, общински дружества и други публични крайни получатели, следва да се разглежда
като прилагане на консервативен подход.
Годишните минимални премии се прилагат към сумата, гарантирана или вторично гарантирана
ефективно в началото на всяка съответна година. Те трябва да се приемат като приложим минимум
спрямо дружество, чийто кредитен рейтинг е най-малко равен на този, посочен в таблицата.
Както е подчертано в по-горната таблица, дружествата с рейтинг, съответстващ на или по-лош от
CCC/Caa, не могат да се ползват от тази опростена методология.
За крайни получатели, които нямат кредитно минало или рейтинг, основан на балансов подход, като
някои дружества със специална цел или новообразувани предприятия, премията в защитената област
е определена на 3,8 %, но не може да бъде по-ниска от премията, която би била приложима за
дружеството/ата-майка/и.
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А. Изчисляване на БЕБП:
В случай че гаранцията е със срок над 12 месеца, разликата между пазарната премия и реално
платената премия в края на всеки период се дисконтира до настоящата й стойност, като се използва
референтният дисконтов процент, определен съгласно метода в Съобщението на комисията.
Формулата за определяне на БЕПБ е:
GGE = Σ (Мt - Gt)/(1+i)t, където:
Мt = годишната пазарна премия по гаранцията за година t, определена в съобщението на Комисията и
изчислена като абсолютна стойност на база на размера на гаранцията, покриваща съответната
остатъчна главница по кредита (D*Z*M) в началото на дадената година (t);
D = остатъчният размер на главницата по кредита в началото на съответната година;
Z = процент на покритие от гаранцията на остатъчната главница по кредита (D);
М = минималната пазарна премия, определена в Известието на комисията, на база на кредитния
рейтинг на предприятието (в проценти);
Gt = годишната премия, реално платена от бенефициера за включване в гаранционната схема,
изчислена като абсолютна стойност на база на размера на гаранцията покриваща съответната остатъчна
главница по кредита (D*Z*G) в началото на дадената година t; В конкретния случай премията е равна
на 0.
i = референтния дисконтов процент, определен съгласно метода в Съобщението на комисията, на база
на
референтния
основен
лихвен
процент
за
страната,
публикуван
на
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html и увеличен с фиксиран марж
от 100 базисни пункта или 100 базисни пункта + 0,76 % (стойност на референтния основен лихвен
процент за България към момента) = 1,76%.
Пример:
Кредит:
(i) в размер от 2 000 000 евро;
(ii) с продължителност от 12 години и изплащане с равни вноски от 83 333 евро, като първата и втората
вноска са 83 335 евро;
(iii) Гаранцията покрива частното съфинансиране, което представлява 50% от кредита;
(iv) Процент на покритие на гаранцията – 80%;
(v) В примера е използван краен получател с кредитен рейтинг ВВ, за който се прилага годишна
минимална премия от 2 %.
Настоящата стойност на БЕБП за всяка година от срока на гарантираната част от кредита е, както следва:
(1) EUR 1 000 000 x 0.8 х 0.02/1.0176 = EUR 15 723,270
(2) EUR 916 665 x 0.8 х 0.02/(1.0176)2 = EUR 14 163,691
(3) EUR 833 330 x 0.8 х 0.02/(1.0176)3 = EUR 12 653,355
(4) EUR 749 997 x 0.8 х 0.02/(1.0176)4 = EUR 11 191,057
(5) EUR 666 664 x 0.8 х 0.02/(1.0176)5 = EUR 9 775,557
(6) EUR 583 331 x 0.8 х 0.02/(1.0176)6 = EUR 8 405,672
(7) EUR 499 998 x 0.8 х 0.02/(1.0176)7 = EUR 7 080,249
(8) EUR 416 665 x 0.8 х 0.02/(1.0176)8 = EUR 5 798,160
(9) EUR 333 332 x 0.8 х 0.02/(1.0176)9 = EUR 4 558,302
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(10) EUR 249 999 x 0.8 х 0.02/(1.0176)10 = EUR 3 359,598
(11) EUR 166 666 x 0.8 х 0.02/(1.0176)11 = EUR 2 200,994
(12) EUR 83 333 x 0.8 х 0.02/(1.0176)12 = EUR 1 081,463
В този случай, общата сума на БЕБП за срока на кредита за неговата гарантирана част е ЕUR 95 991,37.
Б. Докладване и актуализиране на БЕБП
Относно държавните/минималните помощи под формата на гаранции са приложими изискванията
относно докладване и актуализиране на елементите за изчисляване на БЕБП, приложими за гаранции.
4.

Изменение на настоящата Методика:
ФМФИБ си запазва правото да измени настоящата Методика, включително в случай че настъпят
изменения в съответното законодателство в областта на държавните помощи.
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