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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за произвеждане на национален референдум

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 5 от Конститу-
цията на Република България и чл. 10, ал. 2 
от Закона за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление

Р Е Ш И :
Да се произведе национален референдум 

със следните въпроси:
1. Подкрепяте ли народните представители 

да се избират с мажоритарна избирателна 
система с абсолютно мнозинство в два тура?

2. Подкрепяте ли броят на народните 
представители да бъде намален на 120?

3. Подкрепяте ли въвеждането на задължи-
телно гласуване на изборите и референдумите?

4. Подкрепяте ли да може да се гласува 
и дистанционно по електронен път при про-
извеждане на изборите и референдумите?

5. Подкрепяте ли годишната държавна 
субсидия, отпускана за финансиране на по-
литическите партии и коалициите, да бъде 
един лев за един получен действителен глас 
на последните парламентарни избори?

6. Подкрепяте ли директорите на об-
ластните дирекции на Министерството на 
вътрешните работи и началниците на ра-
йонните управления в областните дирекции 
на Министерството на вътрешните работи 
да се избират с мажоритарна избирателна 
система с абсолютно мнозинство в два тура?

Решението е прието от 43-то Народно съб- 
рание на 12 май 2016 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева
3741

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедурата за избор 
на председател, заместник-председател и 
членове на Комисията за защита на кон-

куренцията

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Прекратява процедурата за избор на 

председател, заместник-председател и членове 
на Комисията за защита на конкуренцията, 
започнала с Решение на Народното събрание 
за приемане на процедурни правила за усло-
вията и реда за предлагане на кандидати за 
председател, заместник-председател и членове 
на Комисията за защита на конкуренцията, 
представяне и публично оповестяване на доку-
ментите и изслушването на кандидатите в Ко-
мисията по икономическа политика и туризъм, 
както и процедурата за избор от Народното 
събрание, прието на 24 февруари 2016 г. (ДВ, 
бр. 16 от 2016 г.).

2. Във връзка с откриване на нова проце-
дура за избор на председател, заместник-пред-
седател и членове на Комисията за защита на 
конкуренцията Комисията по икономическа 
политика и туризъм в едноседмичен срок от 
приемане на това решение да внесе проект 
за решение за приемане на процедурни пра-
вила за условията и реда за предлагане на 
кандидати за председател, заместник-пред-
седател и членове на Комисията за защита 
на конкуренцията, представяне и публично 
оповестяване на документите и изслушването 
на кандидатите в Комисията по икономическа 
политика и туризъм, както и процедурата 
за избор от Народното събрание.

Решението е прието от 43-то Народно съб- 
рание на 12 май 2016 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

3742

РЕШЕНИЕ
за вземане на акт от Препоръка № 204 на 
Международната организация на труда от-
носно прехода от неформална към формал-
на икономика, приета на 104-ата сесия на 
Международната конференция на труда на 

12 юни 2015 г. в Женева

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия и в съответствие с чл. 19, ал. 6, буква „б“ 
от Устава на Международната организация 
на труда

Р Е Ш И :
Взема акт от Препоръка № 204 на Меж-

дународната организация на труда относно 
прехода от неформална към формална ико-
номика, приета на 104-ата сесия на Между-
народната конференция на труда на 12 юни 
2015 г. в Женева.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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Решението е прието от 43-то Народно съб- 
рание на 12 май 2016 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

3743

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 
ОТ 11 МАЙ 2016 Г.

за допълнение на Постановление № 190 на 
Министерския съвет от 2015 г. за приемане на 
детайлни правила за допустимост на разходите 
по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 
и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 

2014 г. до 2020 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 7, ал. 1, т. 2 след думите „одитния 
орган“ се поставя запетая и се добавя „както и 
за служители от други структури и звена, които 
подпомагат отговорния и одитния орган при 
изпълнение на посочените дейности;“. 

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:

Румяна Бъчварова 
За главен секретар на Министерския съвет:  

Веселин Даков
3699

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 
ОТ 11 МАЙ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за 
издаване на българските лични документи, 
приет с Постановление № 13 на Министерския 
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; 
изм. и доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., 
бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 
от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 4 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 8, ал. 3 след думата „проверки“ се 
поставя запетая и се добавя „както и възник-
нали технически и/или софтуерни проблеми“, 
а думите „е основание“ се заменят със „са 
основание“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:

Румяна Бъчварова 
За главен секретар на Министерския съвет:  

Веселин Даков
3700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119  
ОТ 12 МАЙ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани про-
мени на утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2016 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на правосъдието за 2016 г., 
както следва:

1. увеличава утвърдените разходи по „Поли-
тика в областта на правосъдието“ по бюджет-
на програма „Охрана на съдебната власт“ с  
1 500 000 лв.; 

2. намалява утвърдените разходи по „Поли-
тика в областта на изпълнение на наказанията“, 
в т.ч. по бюджетна програма „Затвори – изо-
лация на правонарушителите“, с 1 500 000 лв.

Чл. 2. Министърът на правосъдието да 
извърши налагащите се от чл. 1 промени по 
бюджета на Министерството на правосъдието за 
2016 г. и да уведоми министъра на финансите. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание 

чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси. 
§ 2. Изпълнението на постановлението се 

възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:

Румяна Бъчварова
За главен секретар на Министерския съвет:  

Веселин Даков
3768

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120  
ОТ 12 МАЙ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 250 на Ми-
нистерския съвет от 2014 г. за преобразуване 
на Националния комитет по профилактика на 
синдрома на придобитата имунна недостатъч-
ност и полово предавани болести в Национален 
съвет по превенция на синдрома на придобитата 
имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуал-
но предавани инфекции (ДВ, бр. 70 от 2014 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „заместник министър-пред-

седател, определен от министър-председателя“ 
се заменят с „министърът на здравеопазването“. 

2. В ал. 3:
а) изречение първо се изменя така:
„Първият заместник-председател се излъчва 

с мнозинство от членовете на съвета измежду 
членовете по право по чл. 5, ал. 2.“;

б) в изречение второ думите „които са 
представители на експертни съвети, неправи-
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ИКОНОМИКАТА

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
между Република България и Европейския 

инвестиционен фонд
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то На-
родно събрание на 14 април 2016 г. – ДВ, бр. 33 

от 2016 г. В сила от 26 април 2016 г.)

Настоящото Споразумение за финансиране 
е сключено на 2 март 2016 г. от и между:
(1)  Управляващия орган на Република Бъл-

гария („Управляващият орган“), който е 
представляван за целите на подписването на 
настоящото Споразумение за финансиране 
от министъра на икономиката на Република 
България в качеството му и на Ръководител 
на Управляващия орган (със значението, 
определено по-долу); 

и
(2)  Европейския инвестиционен фонд, авеню 

Дж. Ф. Кенеди № 37B, L-2968 Люксембург, 
Люксембург („ЕИФ“), който е представляван 
за целите на подписването на настоящото 
Споразумение за финансиране от Пиер 
Луиджи Джилиберт, Главен изпълнителен 
директор; 

наричани заедно „Страните“ и поотделно 
„Страната“, в зависимост от контекста.
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ:
(1)  С оглед на заключенията на Европейския 

съвет от 27 и 28 юни 2013 г. Европейската 
инвестиционна банка („ЕИБ“) и Европей-
ската комисия проведоха предварителна 
оценка на срива в съществуващия понасто-
ящем общоевропейски пазар на финансови 
услуги и наличните финансови инструмен-
ти за МСП („Предварителната оценка“), 
в контекста на съвместно европейско 
усилие за съживяване на блокиралото 
кредитиране за МСП, за стимулиране на 
икономическия растеж и за преодоляване 
на фрагментацията на вътрешния пазар по 
отношение на достъпа до кредити за МСП 
(„Инициативата за МСП“);

телствени организации и международни органи-
зации, осъществяващи подкрепа в превенцията 
на ХИВ и туберкулоза“ и запетаята пред тях 
се заменят с „измежду членовете по право 
по чл. 5, ал. 3, т. 2 и 3 и ал. 4 и избираемите 
членове по чл. 5, ал. 5“.

3. В ал. 4 думите „втория заместник-пред-
седател“ се заменят със „заместник-председа-
телите“. 

Преходна разпоредба
§ 2. Съставът на Националния съвет по 

превенция на синдрома на придобитата имунна 
недостатъчност, туберкулоза и сексуално пре-
давани инфекции се привежда в съответствие 
с настоящото постановление в едномесечен 
срок от влизането в сила на постановлението.

За министър-председател:
Румяна Бъчварова

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

3769

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121  
ОТ 12 МАЙ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на правосъдието 

за 2016 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в 
размер 169 780 лв. по бюджета на Министерство-
то на правосъдието за 2016 г. за изплащане на 
обезщетения по чл. 60з от Закона за съдебната 
власт за първото тримесечие на 2016 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централния 
бюджет за 2016 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на правосъдието“, бюджетна програма „Прав-
на рамка за функционирането на съдебната 
система“ по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2016 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве-
личат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2016 г.

Чл. 4. Министърът на правосъдието да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2016 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши 
съответните промени по централния бюджет 
за 2016 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за 
съдебната власт.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на правосъдието.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател:
Румяна Бъчварова

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

3770
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финансови инструменти за 2014 – 2016 г. е 
до 1 300 млн. евро;

(6)  По силата на Регламент (ЕС) № 1291/2013 
на Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за установяване на „Хо-
ризонт 2020“ – Рамковата програма за науч-
ни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.), 
и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО, 
както и по силата на Решение № 2013/743/
ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за 
създаване на Специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ – Рам-
ковата програма за научни изследвания 
и иновации (2014 – 2020 г.) (наричани за-
едно „Регламентът за „Хоризонт 2020“), 
Европейската комисия въведе финансови 
инструменти („Финансовите инструменти 
по „Хоризонт 2020“), които имат за цел да 
се улесни достъпът на крайните получатели, 
изпълняващи научноизследователски и ино-
вационни проекти, до рисково финансиране; 
разчетният размер на приноса на Европей-
ската комисия за финансовите инструменти 
по „Хоризонт 2020“ за 2014 – 2016 г. е до 
2 550 млн. евро; 

(7)  На 19 януари 2015 г. Европейската комисия, 
ЕИБ и ЕИФ подписаха изменение към 
Споразумението за делегиране по „Хори-
зонт 2020“ („Споразумението за делегиране 
по „Хоризонт 2020“), в което се уреждат, 
inter alia, условията, приложими за: i) оп-
ределени условия на целевия компонент, 
съответстващи на Инициативата за МСП, 
и ii) приносът на Европейската комисия за 
подобни целеви компоненти на Финансовите 
инструменти по „Хоризонт 2020“; 

(8)  В контекста на Инициативата за МСП 
страните по Споразумението са готови да 
си сътрудничат с оглед въвеждането и уп-
равлението на целеви компонент, съответ-
стващ на Приноса на ДЧ за Финансовите 
инструменти по „Хоризонт 2020“ („Целевият 
компонент“), с който се предоставят нео-
граничени гаранции за нови портфейли за 
дългово финансиране на допустими МСП в 
съответствие с Член 37, параграф 4 от РОР;

(9)  В съответствие с Член 39, параграф 4, буква б) 
от РОР на 31 юли 2015 г. Република България 
представи на Европейската комисия единна 
специална национална програма във връзка 
с участието є в Целевия компонент („Един-
ната специална национална програма“). На 
12 октомври 2015 г. Единната специална 
национална програма бе одобрена с Реше-
ние C(2015) 6948 на Европейската комисия;

(10)  В съответствие с Член 39 от РОР условията 
за участие в Инициативата за МСП трябва 
да бъдат определени в Споразумение за 
финансиране, сключено между всяка участ-
ваща Държава членка и Групата на ЕИБ;

(2)  Предварителната оценка бе приключена 
през декември 2013 г. и показа срив на 
пазара при предоставянето на финансира-
не за жизнеспособните МСП в България, 
което по разчетни данни възлиза на 483 до 
687 млн. евро;

(3)  На 17 декември 2013 г. бе приет Регламент 
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета за определяне на общоприло-
жими разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските райони 
и Европейския фонд за морско дело и рибар-
ство и за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 на Съвета („РОР“); 

(4)  Съгласно Член 38, параграф 1, буква а) от 
РОР управляващите органи могат да пре-
доставят финансов принос към конкретен 
финансов инструмент, създаден на равни-
щето на Съюза; в съответствие с Член 39, 
параграф 2 от РОР Република България 
може да използва до 7 % от общия размер 
на отпуснатите є средства по ЕФРР за 
принос към финансови инструменти, упра-
влявани косвено от Европейската комисия 
чрез задачи по изпълнението, възложени 
на Групата на ЕИБ (като ЕИБ съгласно 
Член 2, точка 23 от РОР се определя като 
Европейската инвестиционна банка, Ев-
ропейския инвестиционен фонд или всяка 
друга дъщерна структура на ЕИБ) („Групата 
на ЕИБ“) в съответствие с Член 58, пара-
граф 1, буква в), подточка iii) и Член 139, 
параграф 4 от Финансовия регламент, по 
отношение на неограничени гаранции за 
предоставяне на капиталово облекчение на 
финансови посредници за нови портфейли за 
дългово финансиране на допустими МСП в 
съответствие с Член 37, параграф 4 от РОР;

(5)  По силата на Регламент (ЕС) № 1287/2013 
на Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на Програ-
ма за конкурентоспособност на предприя-
тията и малките и средните предприятия 
(COSME) (2014 – 2020 г.) и за отмяна на 
Решение № 1639/2006/ЕО Европейската 
комисия въведе финансови инструменти, 
които имат за цел да улеснят и подобрят 
достъпa на МСП до финансиране на етапите 
на започване на дейността, на растеж и на 
прехвърляне, допълвайки по този начин 
използваните от държавите членки финан-
сови инструменти за МСП на национално и 
регионално равнище; разчетният размер на 
приноса на Европейската комисия за такива 
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(11)  Целевият компонент следва да се въведе 
като структурен компонент на Финансо-
вите инструменти по „Хоризонт 2020“, 
предназначени за Република България 
(„Компонентът“); въпросният Компонент 
следва също да включва Приноса на ЕС, 
както и Приноса на ЕИФ и собствените 
ресурси на ЕИБ и на други инвеститори, 
ако е приложимо, по реда и условията на 
Споразумението за делегиране по „Хори-
зонт 2020“ и всяко друго споразумение, 
сключено между ЕИФ и съответните 
инвеститори, ако е приложимо. За да се 
вземат подобаващо под внимание разме-
рът и значимостта на Приноса на ДЧ в 
рамките на Финансовите инструменти по 
„Хоризонт 2020“, Страните възнамеряват да 
въведат специален управленски механизъм 
за Целевия компонент, включващ, наред с 
другото, ad hoc съвет на инвеститорите с 
консултативна роля и с право да допълва 
разпоредбите на Споразумението за деле-
гиране по „Хоризонт 2020“ по въпроси, 
свързани с Вноските на ДЧ;

(12)  Също така, предвид резултатите от Пред-
варителната оценка и обсъжданията със 
съответните институции и пазарни учас-
тници с цел определяне размера на пуб-
личните ресурси, които ще трябва да се 
заделят за Целевия компонент, Целевият 
компонент разполага с Принос от ДЧ в 
размер до 102 млн. евро; разчетният размер 
на Приноса на ЕС за периода 2014 – 2016 г. 
е до 2,1 милиона евро;

(13)  Въвеждането на Целевия компонент е в съ-
ответствие с правната уредба на държавните 
помощи в законодателството на Съюза; 
Република България и ЕИФ признават, 
че въвеждането на Целевия компонент 
трябва да бъде в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1407/2013 относно прилагането на 
членове 107 и 108 от ДФЕС (Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
към помощта de minimis или Регламент (ЕС) 
№ 1408/2013 на Комисията от 18 декември 
2013 г. относно прилагането на членове 
107 и 108 от Договора за функциониране-
то на Европейския съюз към помощта de 
minimis в селскостопанския сектор, или с 
приложимия Общ регламент за групово 
освобождаване, и че в противен случай се 
изисква да бъде уведомена Европейската 
комисия с оглед индивидуална оценка; 

(14)  За подписването на настоящото Споразуме-
ние за финансиране от името на Управлява-
щия орган е дадено разрешение с решение 
по т. 9 от Дневния ред за заседанието на 
Министерския съвет на 17.02.2016 г.; 

(15)  За подписването на настоящото Споразу-
мение за финансиране от името на ЕИФ 
е дадено разрешение от съвета на дирек-
торите на ЕИФ на 20 октомври 2015 г.;

Страните по споразумението се споразу-
мяха за следното:

Член 1 
Определения и тълкуване

1.1.  Където и да са използвани в настоящото 
Споразумение за финансиране, следни-
те термини имат значенията, посочени 
срещу тях:

„Актуализи-
ран принос 
на ДЧ“

има значението, определено в 
Приложение 8;

„Администра-
тивна такса“

има значението, определено в 
Член 14;

„Работен ден“ означава всеки работен ден, в 
който офисите на Управлява-
щия орган и ЕИФ са отворени 
в Република България и Люк-
сембург;

„Общоприло-
жими разпо-
редби“

означава общоприложимите 
разпоредби по Инициативата 
за МСП, които са предвидени 
в приложение към Споразуме-
нието между кредиторите;

„Период на 
поети задъл-
жения“

означава периодът, за който 
Република България може да 
поеме задължение във връзка 
с приноса от тази ДЧ спрямо 
ЕИФ за целите на целевия 
компонент; периодът на поети 
задължения започва на датата 
на влизане в сила и изтича на 
31 декември 2016 г. (освен ако 
не бъде взето друго решение от 
Съвета на инвеститорите, но 
винаги в съответствие с РОР); 

„Компонент“ има значението, определено в 
Съображение 11;

„РОР“ има значението, определено в 
Съображение 3;

„Целеви ком-
понент“

има значението, определено в 
Съображение 8; 

„Сметка на 
Целевия ком-
понент“

о з н а ч а в а  в с я к а  [ в с и ч -
ки] отделна[и] сметка[и], (i) 
открита(и) от ЕИФ в търговска 
банка, намираща се в Люксем-
бург (освен ако Страните не се 
договорят за друго), от името 
на управляващия орган, и (ii) 
управлявана[и] от името на 
управляващия орган в съответ-
ствие с Член 13 от настоящото 
Споразумение за финансиране;

„Посочена за 
тази цел служ-
ба“

означава служба на Европей-
ската комисия, на която е по-
верено непрякото управление 
на Финансовите инструменти 
по „Хоризонт 2020“; за целите 
на настоящото Споразумение 
за финансиране, ГД „Научни 
изследвания и иновации“ на 
Европейската комисия или ней-
ния правоприемник; 
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„Дата на вли-
зане в сила“

означава датата, на която закон 
за ратификация на настоящото 
Споразумение за финансиране, 
приет от Народното събрание 
на Република България в съ-
ответствие с Конституцията на 
Република България, е обнарод-
ван в Държавен вестник;

„ЕИФ“ има значението, определено в 
Преамбюла;

„Дейност на 
ЕИФ“ 

означава задълженията и за-
дачите, които ЕИФ изпълнява 
по силата на настоящото Спо-
разумение за финансиране и/
или Споразумението между 
кредиторите;

„Принос на 
ЕИФ“

означава съвкупният размер 
на финансовите ресурси, за-
делени от ЕИФ (включително 
съгласно мандатите на ЕИБ или 
заделени пряко от ЕИБ, но без 
ресурсите по линия на други 
ЕСИФ и ресурсите по линия 
на финансовия инструмент по 
„Хоризонт 2020“) във връзка с 
въпросния компонент, както е 
предвидено в Член 12; 

„ЕФРР“ означава Европейски фонд за 
регионално развитие;

„Принос на 
ЕС“

означава съвкупните финансови 
ресурси, за които Европейската 
комисия е поела задължения 
или които е изплатила, според 
случая, по въпросния Компо-
нент;

„См е т к а  в 
евро“

означава банкова сметка в евро, 
която представлява сметка на 
целевия компонент, открита и 
водена от ЕИФ съгласно Член 
13 на настоящото Споразумение 
за финансиране;

„EURIBOR“ означава, във връзка с неплатена 
или просрочена сума, предлага-
ната междубанкова процентна 
ставка в евро, управлявана 
от Европейския институт за 
паричните пазари (или друго 
лице, което поеме управлени-
ето на тази процентна ставка), 
за относимия период, показан 
на страница EURIBOR01 от 
екрана на Томсън Ройтерс (или 
всяка страница, която замест-
ва Томсън Ройтерс и показва 
тази процентна ставка) или на 
съответната страница на друга 
информационна услуга, която 
в определен момент публикува 
тази процентна ставка вместо 
Томсън Ройтерс; ако такава 
страница или услуга престане 
да бъде на разположение, ЕИФ 
може да посочи друга страни-
ца или услуга за показване на

съответната процентна став-
ка, след като се консултира с 
Управляващия орган; ако тази 
процентна ставка е по-ниска 
от нула, EURIBOR се счита 
за нула; относимият период е 
периодът, избран добросъвестно 
от ЕИФ, който отразява начина, 
по който ЕИФ финансира не-
платената или просрочена сума;

„Оценка“ означава всяка оценка или ана-
лиз, позоваване на която [който] 
се съдържа в Член 18 и която 
[който] е предвидено да бъде 
извършен[а] по отношение на 
целевия компонент, с изклю-
чение на оценката, предвидена 
в Член 57, параграф 3 от РОР; 

„Политика на 
излизане“

означава процедурата за разпре-
деление на средствата от ликви-
дирането на целевия компонент 
след прекратяване на действието 
на настоящото Споразумение за 
финансиране, и по-специално: 
(i) изчисляване на салдото на 
сметката на целевия компонент 
с оглед на приноса на ДЧ след 
приспадане на приложимите 
разходи и такси за управление, 
(ii) възстановяване на управля-
ващия орган на нетното салдо 
на сметката на целевия ком-
понент, и (iii) приключване на 
сметката на целевия компонент, 
както е допълнително уточнено 
в Приложение 8; 

„Краен полу-
чател“

означава МСП, което получава 
ново дългово финансиране в 
рамките на Трансакция;

„Фи н а н с о в 
посредник“

означава финансов субект, като 
например банка, финансова 
институция, фонд, субект, при-
лагащ схема за гарантиране, вза-
имно гаранционна организация, 
институция за микрофинанси-
ране, лизингово дружество или 
всяко друго юридическо лице 
или правен субект, избрано от 
ЕИФ в съответствие с условията 
на настоящото Споразумение 
за финансиране за операция по 
прилагане на целевия компо-
нент; за да се избегне евентуална 
неяснота, определението на Фи-
нансов посредник: (i) включва 
и финансовите субекти, избра-
ни като междинни финансови 
посредници от даден финансов 
посредник, ако е приложимо, но 
(ii) не включва контрагентите, 
избрани от ЕИФ за целите на 
извършвано от ЕИФ управление 
на касовите средства;
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„Фи н а н с о в 
регламент“

означава Регламент (ЕС, Евра-
том) № 966/2012 на Европей-
ския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложи-
ми за общия бюджет на Съюза, 
и за отмяна на Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съ-
вета (Официален вестник, L 
298, 26.10.2012 г., стр. 1), заедно 
с правилата за неговото при-
лагане (Делегиран регламент 
(ЕС) № 1268/2012 на Коми-
сията от 29 октомври 2012 г. 
относно правилата за прилагане 
на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
финансовите правила, прило-
жими за общия бюджет на 
Съюза (Официален вестник, L 
362, 31.12.2012 г., стр. 1), с евен-
туалните въведени с течение 
на времето в тях изменения, 
допълнения или промени;

„Форсмажор-
ни обстоятел-
ства (непрео-
долима сила)“

означава всяка непредвидима 
извънредна ситуация или съ-
битие извън контрола на Стра-
ните по Споразумението, които 
възпрепятстват възможността 
за някоя от тях да изпълни за-
дълженията си по настоящото 
Споразумение за финансиране, 
не могат да бъдат отдадени на 
грешка или небрежност от тяхна 
страна или от страна на техни 
подизпълнители и не би могло 
да бъдат избегнати чрез полага-
не на подходяща и достатъчна 
дължима грижа; евентуално 
неизпълнение на услуга, неиз-
правност на оборудване или 
материал или закъснение на 
доставката им, освен ако те не 
са пряко следствие от действи-
ето на относимо форсмажорно 
обстоятелство, както и трудови 
спорове, стачки или финансови 
затруднения не могат да бъдат 
изтъкнати като форсмажорни 
обстоятелства;

„Споразуме-
ние за финан-
сиране“

означава настоящото Споразу-
мение за финансиране с евен-
туалните въведени с течение 
на времето в него изменения, 
допълнения или промени;

„Брутен при-
нос на ЕСИФ“

означава нетният принос на 
ЕСИФ плюс сумите, които 
са платени или заделени като 
Разходи и такси за управление;

„Споразуме-
ние за деле-
гиране по „Хо-
ризонт 2020“

има значението, определено в 
Съображение 7;

„Финансови 
инструменти 
по „Хоризонт 
2020“

има значението, определено в 
Съображение 6;

„Ре гл амен т 
за „Хоризонт 
2020“

има значението, определено в 
Съображение 6;

„Период на 
прилагане“

означава периодът, през който 
ЕИФ може да задели част от 
приноса на конкретна ДЧ за 
операции за целите на целе-
вия компонент; периодът на 
прилагане започва на Датата 
на влизане в сила и изтича на 
31 декември 2016 г. (освен ако 
не бъде взето друго решение от 
Съвета на инвеститорите, но 
винаги в съответствие с РОР), 
с изключение на Възстановява-
нията на средства и Приходите, 
задължение за които може да 
бъде поето до приключването на 
целевия компонент със съгласи-
ето на съвета на инвеститорите;

„Стратегия за 
прилагане“

означава политиката на ЕИФ 
по отношение на заделянето 
на средства за Операциите в 
съответствие с предвиденото 
в Член 4.6;

„Такса за сти-
мулиране“

има значението, определено в 
Член 14;

„Период за 
включване“

означава периодът, по време на 
който Финансовите посредници 
имат право да отпуснат и вклю-
чат ново дългово финансиране 
по съответното оперативно спо-
разумение и който приключва 
не по-късно от 31 декември 
2019 г. (или такава друга дата, 
каквато може да бъде приета в 
определен момент от Съвета на 
инвеститорите, при условие че 
тази дата не настъпва по-късно 
от 31 декември 2023 г.);

„Споразуме-
н и е  м еж д у 
кредиторите“

означава Споразумението меж-
ду кредиторите от 2 март 2016 г., 
сключено между Република 
България, Европейската коми-
сия, ЕИБ и ЕИФ, което определя 
конкретни условия на Иници-
ативата за МСП в България;

„ В ът р еш е н 
контрол“

означава процес, приложим на 
всички управленски равнища, 
който е предназначен да даде 
разумна сигурност, що се отна-
ся до постигането на следните 
цели:
(а)  ефективност, ефикасност 

и икономичност на опера-
циите;

(б) надеждност на отчетността;
 (в)  опазване на имуществото и 

информацията;



СТР.  10  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 37

(г)  предотвратяване, разкриване, 
коригиращи и последващи 
действия във връзка с изма-
ми и нередности;

(д)  адекватно управление на рис-
ковете, свързани със законо-
съобразността и редовността 
на финансовите операции 
при едновременно отчитане 
на многогодишния характер 
на програмите, както и на 
естеството на съответните 
плащания;

„Съвет на ин-
веститорите“

означава предвиденият в Член 
10 ръководен орган на целевия 
компонент;

„Разходи и 
такси за уп-
равление“

има значението, определено в 
Член 14;

„Управляващ 
орган“

има значението, определено в 
Преамбюла;

„Етапна цел“ означава всяка една от етапните 
цели по смисъла на Член 39, 
параграф 5 от РОР, така както 
са посочени в Член 7;

„Принос на 
ДЧ“

означава приносът на ДЧ, за 
който тя е поела задължение, 
или приносът на ДЧ, който тя е 
изплатила, или и двата заедно, 
според случая; 

„Поето задъл-
жение за при-
нос от ДЧ“

означава съвкупният размер на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по бюджета на 
Единната специална национал-
на програма по отношение на 
целевия компонент;

„ И з п л а т е н 
п р и н о с  н а 
ДЧ“

означава съвкупният размер на 
всякакви финансови ресурси по 
линия на Единната специална 
национална програма, изплате-
ни от Управляващия орган във 
връзка с целевия компонент, 
включително приходите и въз-
становените средства;

„Ливъри дж 
ефект на ДЧ“

означава отношението между 
новото дългово финансира-
не, което ще се предоставя на 
крайни получатели в рамките 
на целевия компонент, и нетния 
принос на ЕСИФ; за целта на 
изчисляване новото дългово 
финансиране се изразява в евро, 
като се има предвид обменния 
курс, приложим на датата на 
влизане в сила на съответното 
оперативно споразумение;

„Нетен при-
нос на ЕСИФ“

означава потенциалният мак-
симален размер на приноса на 
ДЧ без очакваните разходи и 
такси за управление, който към 
първата дата на настоящото 
Споразумение за финансиране е 
предвиден за поемане на задъл-
жения във връзка с операции;

този размер се актуализира, ако 
е уместно, след края на периода 
на прилагане, за да отразява 
действителния размер на при-
носа на ДЧ, без очакваните 
разходи и такси за управление, 
по който са поети задължения 
във връзка с операции;

„Ново дълго-
во финанси-
ране“

означава нови заеми, лизинго-
ви плащания или гаранции за 
крайните получатели, отпусна-
ти от финансовия посредник не 
по-късно от края на периода за 
включване по реда и условията 
на оперативните споразумения;

„Сметка в па-
рична едини-
ца, различна 
от евро“

означава банкова сметка в друга 
парична единица, различна от 
евро, която представлява сметка 
на целевия компонент;

„ОЛАФ“ означава Европейска служба за 
борба с измамите;

„Операция“ означава набор от дейности, 
извършвани от ЕИФ и финансов 
посредник, както е посочено по-
подробно в общоприложимите 
разпоредби, с цел прилагане на 
целевия компонент;

„Оперативно 
с п о р а з у м е -
ние“

означава споразумението(ята), 
сключено(и) между ЕИФ и фи-
нансов посредник, с което(които) 
се уреждат редът и условията 
на дадена операция;

„Ливъри дж 
ефект на опе-
рацията“

означава, по всяко време и във 
връзка с конкретно оператив-
но споразумение, отношението 
между новото дългово финан-
сиране, което ще се предоставя 
на крайни получатели в рамки-
те на съответното оперативно 
споразумение, и размера на 
приноса на ДЧ, разпределен за 
съответната операция;

„Искане за 
плащане“

означава искане за плащане по 
Член 11.3;

„Санкции“ означава договорните санкции, 
предвидени в Член 7, които са 
платими от финансов посредник 
по силата на оперативно спо-
разумение и в съответствие с 
разпоредбите на приложимото 
законодателство;

„Възстановя-
вания на сред-
ства“

означава суми, произтичащи от 
освободени гаранции, и суми, 
възстановени в рамките на 
целевия компонент, след като 
съответните суми са разпреде-
лени съгласно приоритетите за 
плащане, предвидени в Спора-
зумението между кредиторите;

„Резервна 
такса“

има значението, определено в 
Член 14;

„Приходи“ означава всички приходи, вклю-
чително (i) от гаранционни 
такси, след като съответните 
суми са разпределени съгласно 
приоритетите за плащане, пред-
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видени в Споразумението между 
кредиторите, и (ii) лихви и други 
постъпления или печалби, без 
касови загуби (ако има такива), 
произтичащи от сметката на 
целевия компонент и управле-
нието на касовите наличности;

„Процедурен 
правилник“ 

означава процедурният правил-
ник на Съвета на инвеститорите 
по Член 10;

„Планирана 
дата на пре-
кратяване“ 

има значението, определено в 
Член 25.1;

„Секретари-
ат“

означава секретариатът на Ин-
веститорския съвет по Член 10;

„Единна спе-
циална наци-
онала програ-
ма“

има значението, определено в 
Съображение 9;

„МСП“ означава микро- (в т.ч. само- 
стоятелни предприемачи/са-
мостоятелно заети лица), малки 
и средни предприятия, както 
са определени в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията 
(Официален вестник, L 124, 
20.05.2003 г., стр. 36);

„Инициатива 
за МСП“

има значението, определено в 
Съображение 1;

„Прекрати -
телно съби-
тие“

означава някои от събитията, 
посочени в Член 25.5;

„Техническо 
задание“

означава отворена покана за 
изразяване на интерес, изгот-
вена от ЕИФ;

„Трансакция“ означава заемна, лизингова 
или гаранционна трансакция, 
генерираща Ново дългово фи-
нансиране, страни по която 
са Финансов посредник (или 
междинен Финансов посредник) 
и Краен получател;

„ Т р е ж ъ р и 
сметка“

има значението, определено в 
Приложение 4;

„Управление 
на касовите 
наличности“

означава управление на касо-
вите средства в рамките на 
изплатения принос на ДЧ в 
съответствие с предвиденото в 
Член 13 по-долу;

„Такса за уп-
равление на 
касовите на-
личности“ 

има значението, определено в 
Член 14;

„Насоки за 
у п ра в ление 
на касовите 
наличности“

означава насоките за касово уп-
равление, предвидени в Прило-
жение 4, към които в определен 
момент може да бъдат внасяни 
изменения или допълнения по 
предложение на ЕИФ, одобрено 
от Съвета на инвеститорите;

„Емблема на 
Съюза“

означава логото на Европейския 
съюз, изобразяващо дванадесет 
златни звезди на син фон.

1.2.  В настоящото Споразумение за финанси-
ране, освен ако контекстът не предполага 
нещо друго:
(а)  заглавията са само за удобство и не 

влияят върху структурата или тъл-
куванието на разпоредбите на насто-
ящото Споразумение за финансиране;

(б)  термините в единствено число включ-
ват и множествено число, както и 
обратното;

(в)  всяко позоваване на Член, раздел, 
част или график е позоваване на въ-
просния Член, раздел, част (от) или 
график от настоящото Споразумение 
за финансиране.

Член 2 
Цел и обхват на настоящото Споразумение 

за финансиране

2.1.  С настоящото Споразумение за финан-
сиране се определят редът и условията 
за използване на приноса на ДЧ във 
връзка с осъществяването на целевия 
компонент от ЕИФ.

2.2.  Приносът на ДЧ за целевия компонент 
е в размер до 102 млн. евро.

2.3.  Управляващият орган с настоящото упъл-
номощава ЕИФ за целите на прилагането 
и управлението на целевия компонент 
във връзка с приноса на ДЧ, от името 
на ЕИФ и за сметка на управляващия 
орган, включително с поемане от уп-
равляващия орган на свързания с това 
риск, в съответствие с разпоредбите на 
РОР и на настоящото Споразумение за 
финансиране.

Член 3
Критерии за допустимост и за изключване 

на новото дългово финансиране

3.1.  ЕИФ насочва нетния принос на ЕСИФ 
за операции по създаването на ново 
дългово финансиране в рамките на це-
левия компонент в подкрепа на МСП и 
по-специално към:
– създаването на нови предприятия,
–  капитал за ранните етапи (т.е. стартов 

и първоначален капитал),
– капитал за разрастване,
–  капитал за засилване на общата дейност 

на дадено предприятие, или
–  реализация на нови проекти, проник-

ване на нови пазари или ново развитие 
на съществуващи предприятия,

 във всеки един случай, без да се зася-
гат приложимите правила на Съюза в 
областта на държавните помощи и в 
съответствие със специфичните правила 
на ЕФРР.

3.2.  В рамките на критериите, формулирани 
в Член 3.1, Целевият компонент:
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(i)   може да включва инвестиции както 
в материални, така и в нематериални 
активи, както и работен капитал в 
рамките на приложимите правила 
на Съюза за държавната помощ, с 
цел да се стимулира частният сектор 
като източник на финансиране за 
предприятията; инвестициите могат 
да включват и разходите за пре- 
хвърляне на правата на собственост 
върху предприятията, при условие че 
прехвърлянето се извършва между 
независими инвеститори;

(ii)   предоставя подкрепа на инвестиции, 
които се очаква да бъдат финансово 
жизнеспособни, и инвестиции, кои-
то не са физически завършени или 
изцяло осъществени към датата на 
включване в Новото дългово финан-
сиране; и

(iii)  предоставя подкрепа за крайни по-
лучатели, считани за потенциално 
икономически жизнеспособни към 
момента на предоставяне на подкрепа 
с приноса на ДЧ в съответствие с 
целите, определени в РОР и Регла-
мента за „Хоризонт 2020“, евентуално 
доуточнена в настоящото Споразуме-
ние за финансиране.

3.3.  Финансовата подкрепа в рамките на 
Целевия компонент се предоставя, като 
се вземат предвид критериите за изключ-
ване и критериите за допустимост, при-
ложими за приноса на ЕС по линия на 
финансовите инструменти по „Хоризонт 
2020“ и включени с информативна цел 
в Приложение 2. 

3.4.  Страните признават, че част от новото 
дългово финансиране, създадено по 
силата на Член 3.1, съответстваща на 
кратна част от приноса на ЕС по линия 
на Финансовите инструменти по „Хори-
зонт 2020“, се подчинява на относимите 
разпоредби на Споразумението за деле-
гиране по „Хоризонт 2020“, уреждащо 
приноса на ЕС за инициативата МСП. 
За да се избегне евентуална неяснота, 
управляващият орган не отговаря за кон-
трола на съответствието по отношение 
на изпълнението на Споразумението за 
делегиране по „Хоризонт 2020“.

3.5.  За да се избегне евентуална неяснота, 
приема се, че може да бъде предоста-
вен оборотен капитал за подсилване 
или стабилизиране на общите дейности 
на дадено МСП, който може да пред-
ставлява до 100 % от новото дългово 
финансиране. Например ново дългово 
финансиране може да бъде предоставено 
за финансиране на нуждите от оборотен 

капитал като средства, необходими за 
плащане на суровини и други въвеждани 
производствени ресурси, труд, запаси 
и непредвидени разходи, средства за 
финансиране на търговски вземания и 
непотребителски вземания от продаж-
би, при условие че отговарят на целите, 
предвидени в Член 3.1.
 От финансовите посредници се изисква 
да оценяват всяко заявление за ново дъл-
гово финансиране и да предоставят ново 
дългово финансиране в съответствие с 
техните собствени политики и процедури.
 Всякакви изисквания по отношение на 
евентуална частна съвместна инвести-
ция следва да бъдат гарантирани, като 
на финансовите посредници се постави 
изискване да поемат достатъчна част от 
риска, свързан с базисни трансакции, 
покрити от операции.

3.6.  Без да се засягат целите на новото дъл-
гово финансиране, предвидени в Член 
3.1, и целевите рейтинги на различните 
покрития на рискове, предвидени в Спо-
разумението между кредиторите, при 
създаването на ново дългово финанси-
ране в рамките на целевия компонент 
Страните приемат да обсъдят подкрепата 
за достъп до финансиране на МСП, които 
преди това не са получавали заеми от 
финансови посредници (заеми, предос-
тавяни от финансов посредник директно 
на съответното МСП, или в случай на 
частни предприемачи заеми, предоста-
вяни от финансов посредник на такъв 
предприемач за целта на конкретна 
търговска дейност на съответното МСП), 
под формата на прегледите, предвидени 
в Член 18.3.

Член 4
Общи принципи, свързани с прилагането и 

управлението на Целевия компонент

4.1.  ЕИФ прилага, управлява, контролира и 
приключва целевия компонент в съот-
ветствие с настоящото Споразумение за 
финансиране, приложимите условия на 
РОР, Споразумението за делегиране по 
„Хоризонт 2020“, Споразумението между 
кредиторите, Финансовия регламент и 
други относими разпоредби на законо-
дателството на Съюза, и по-специално 
правилата за държавните помощи. Докато 
прави това, ЕИФ прилага свои собствени 
правила, политики и процедури с евенту-
алните въведени с течение на времето в 
тях изменения, допълнения или промени, 
добри секторни практики и подходящи 
мерки за наблюдение, контрол и одит в 
съответствие с посоченото в настоящия 
документ.

4.2.  ЕИФ отговаря за наемането и заетостта 
на персонала и/или консултантите, на 
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които той може да възложи прилагането 
на целевия компонент и за които ЕИФ 
носи цялостна отговорност за целите на 
настоящото Споразумение за финансира-
не, и които същевременно се подчиняват 
във всяко едно отношение на правилата, 
политиките и процедурите, разработени 
и прилагани от ЕИФ по отношение на 
неговите служители и/или консултанти.

4.3.  ЕИФ изпълнява задълженията си, свър-
зани с целевия компонент, така както 
са уточнени в настоящото Споразумение 
за финансиране, проявявайки в същата 
степен изискуемите професионална гри-
жа, ефикасност, прозрачност и старание, 
каквито проявява и при изпълнението 
на собствената си дейност. 

4.4.  Когато Страна по споразумението е 
изправена пред непреодолима сила, тя 
уведомява без забавяне другата Страна 
по Споразумението за това, посочвайки 
естеството, вероятната продължителност 
и предполагаемите последствия. Стра-
ните предприемат необходимите мерки 
за ограничаване или намаляване на раз-
ходите и евентуалните щети, причинени 
в случай на непреодолима сила.

4.5.  Управлението и прилагането на целевия 
компонент се основава на принципа 
на синхронизиране на интересите на 
Страните по споразумението. Що се 
отнася до принципа на синхронизиране 
на интересите, ЕИФ се придържа към 
принципите, установени в Член 12 и в 
Приложение 1.

4.6.  Разпределението на операциите се ос-
новава на критериите, предвидени в 
стратегията за прилагане. ЕИФ представя 
на управляващия орган своята стратегия 
за прилагане в срок от 3 месеца след 
подписването на настоящото Споразуме-
ние за финансиране и го уведомява без 
неоправдано забавяне за всяка промяна 
в Стратегията за прилагане.

4.7.  Приносът на ДЧ не поражда неправомерни 
предимства, по-специално под формата 
на неправомерно изплатени дивиденти 
или печалби на трети страни, различни 
от предвидените в настоящото Споразу-
мение за финансиране.

4.8.  Финансова подкрепа в рамките на целевия 
компонент не се предоставя на финансов 
посредник или краен получател, който 
се намира в някое от положенията, по-
сочени в Член 9.5.

Член 5
Цели и описание на целевия компонент

Както е посочено по-подробно в Приложе-
ние 1, целевият компонент покрива риска при 
портфейлите за ново дългово финансиране 
чрез неограничени гаранции за предоставяне 
на капиталово облекчение при спазване на 

съответните правила за капиталовите изис-
квания, които покриват до 80 % от всеки 
заем в съответните портфейли.

Член 6
Териториален обхват

Нетният принос на ЕСИФ се използва за 
генериране на ново дългово финансиране 
само за крайни получатели, регистрирани 
и упражняващи дейност на територията на 
Република България.

Член 7
Минимален ливъридж ефект, Етапни цели 

и Санкции

7.1.  ЕИФ следи за това във всяко Опера-
тивно споразумение да бъдат включени 
разпоредби, изискващи от Финансовите 
посредници да постигнат следните Етап- 
ни цели:
(i)  на отчетната дата непосредствено 

след датата, която се пада 3 месеца 
след средата на периода за включване, 
ливъридж ефектът на операцията не 
трябва да е по-нисък от 2;

(ii)  на по-ранната от следните дати – по-
следния ден от периода за включване 
на съответното оперативно спора-
зумение и 31 декември 2019 г. (или 
такава друга дата, каквато може да 
бъде приета в определен момент от 
съвета на инвеститорите, при условие 
че тази дата не настъпва по-късно 
от 31 декември 2023 г.), ливъридж 
ефект на операцията не трябва да е 
по-нисък от 4,3.

7.2.  ЕИФ писмено уведомява, като част от 
доклада по Член 16.1, управляващия орган 
за постигането на съответната етапна цел 
преди или след датите, указани в Член 
7.1, и предоставя на управляващия орган 
информация за обема на новото дългово 
финансиране в съответствие с предвиде-
ното в настоящото Споразумение.

7.3.  Всяко оперативно споразумение пред-
вижда санкции, които да бъдат налагани 
на финансовите посредници и които в 
крайна сметка са в полза на управля-
ващия орган, в случай че размерът на 
ново дългово финансиране, генерирано 
от финансовия посредник съгласно съ-
ответното оперативно споразумение, е 
по-нисък от размера на договорено в тях 
ново дългово финансиране за съответната 
етапна цел. Санкцията е равна на 0,5 % 
от разликата между договореното ново 
дългово финансиране и генерираното 
ново дългово финансиране и се изчислява 
и плаща в съответствие с предвиденото 
в Приложение 7.

7.4.  Управляващият орган признава, че опе-
ративните споразумения и съответните 
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операции не могат да бъдат засегнати от 
евентуалното неизпълнение от страна на 
финансовия посредник на изискванията, 
свързани с ливъридж ефект, установени 
по силата на настоящото Споразумение 
за финансиране или съответното опе-
ративно споразумение, според случая. 

7.5.  Санкцията е еднократна сума във връзка 
с всяка операция, изчислена от ЕИФ 
за всяка етапна цел, като най-новите 
изчислени суми, посочени в Член 7.3, 
трябва да бъдат дължими (ако е уместно) 
от финансовите посредници на ЕИФ по 
всяко оперативно споразумение (x) към 
датата на прекратяване на Оперативното 
споразумение по причини, дължащи се 
на финансовия посредник, или (y) в края 
на съответния период за включване за 
целите на генериране на ново дългово 
финансиране, в зависимост от това, коя от 
тези дати е по-ранна, и да бъдат платени 
от финансовия посредник в рамките на 
45 календарни дни след това. Тази сума 
се изплаща от ЕИФ на управляващия 
орган по банковата сметка, посочена от 
управляващия орган, без неоснователно 
забавяне след получаване на плащане от 
съответния финансов посредник.

7.6.  За да се избегне евентуална неяснота, 
санкциите се прилагат, без да се засягат 
други санкции или такси, приложими по 
силата на Споразумението за делегиране 
по „Хоризонт 2020“, що се отнася до 
съответния принос на ЕС.

7.7.  Приема се, че ливъридж ефект на ДЧ, 
който следва да бъде постигнат съгласно 
Член 39.5 на РОР, се равнява на поне 4,3.

Член 8
Задачи и задължения на ЕИФ

8.1.  След подписването на настоящото Спо-
разумение за финансиране и за целите 
на изпълнението на операциите ЕИФ се 
стреми да встъпи в първото оперативно 
споразумение не по-късно от 6 месеца 
след датата на влизане в сила.

8.2.  Без да се засягат другите разпоредби на 
настоящото Споразумение за финанси-
ране, ЕИФ:
(а)  прилага целевия компонент в рамките 

на ефективна и ефикасна система за 
вътрешен контрол в течение на це-
лия срок на действие на настоящото 
Споразумение за финансиране;

(б)  транспонира приложимите ред и ус-
ловия на настоящото Споразумение 
за финансиране в оперативните спо-
разумения с финансовите посредници, 
и по-специално разпоредбите относно 
ливъридж ефект на операцията по 
Член 7;

(в)  взема всички решения за поемане на 
задължения във връзка с операциите 
и за отмяна на такива задължения, 
когато това е целесъобразно, и съ-
ответно уведомява за това съвета на 
инвеститорите;

(г)  договаря и встъпва във всеки един и 
във всички правни инструменти, които 
ЕИФ, в съответствие със собствената 
си професионална преценка, счита за 
подходящи във връзка с изпълнението, 
управлението и в зависимост от слу-
чая, прекратяването на операциите; 

(д)  изисква от финансовите посредници 
да възстановят всяка сума, която 
евентуално им е била неправомерно 
изплатена в рамките на оперативните 
споразумения;

(е)  изисква от финансовите посредници 
да се задължат в рамките на всяко 
оперативно споразумение да вземат 
подходящи мерки за възстановяването 
на всяка сума, дължима от съответ-
ните крайни получатели в рамките на 
свързаните с тях трансакции; 

(ж)  когато е целесъобразно и при условие 
че бъдат възстановени съответните 
разходи за съдебните спорове по Член 
14.9, управляват съдебните спорове (в 
това число, без ограничение, завеж-
дането на съдебния иск, воденето на 
съдебния спор, уреждането на спора 
и съдебната защита) във връзка с 
всяка операция; 

(з)  отговаря за откриването, воденето и 
закриването на сметката на целевия 
компонент, дебитира и кредитира 
сметката на целевия компонент в съот-
ветствие с разпоредбите на настоящото 
Споразумение за финансиране, прави 
всички плащания, предвидени в насто-
ящото Споразумение за финансиране, 
и извършва всички трансакции, пред-
видени в настоящото Споразумение за 
финансиране във връзка със сметката 
на целевия компонент; 

(и)  води отделни счетоводни ведомости и 
строга и точна отчетност за използ-
ването на приноса на ДЧ;

(й)  предприема необходимите мерки с 
оглед осигуряване на защита на лич-
ните данни, които са притежание на 
ЕИФ, в съответствие с изискванията 
на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработ-
ката на лични данни от институции 
и органи на Съюза и за свободното 
движение на такива данни, и на пос-
ледващите актове за изменение;
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(к)  се уверява, че в оперативните спо-
разумения са включени договорни 
изисквания за преминаването върху 
крайните получатели на договореното 
от финансовите посредници намале-
ние на лихвения процент, и следи за 
тяхното изпълнение;

(л)  предприема всяко друго действие, 
което счете за необходимо за пра-
вилното прилагане и управление на 
целевия компонент в рамките на 
ограниченията, определени в насто-
ящото Споразумение за финансиране.

8.3.  ЕИФ се ангажира да изпълнява всички 
свои задължения и задачи, произтичащи 
от настоящото Споразумение за финан-
сиране, с дължимата професионална 
грижа, и по-специално:
(а)  да прилага професионални стандарти 

и практики, които са не по-малко 
благоприятни от използваните при 
собствената му дейност, като се съ-
образява с условията на настоящото 
Споразумение за финансиране;

(б)  да предоставя адекватни ресурси, ко-
ито да позволят успешното прилагане 
и управление на целевия компонент; 

(в)  да насърчава целевия компонент и 
подпомага управляващия орган с 
цел постигане на необходимата пуб-
личност на подкрепата от страна на 
Съюза надолу по веригата на изпъл-
нение до крайните получатели, както 
е посочено по-нататък в настоящото 
Споразумение за финансиране; 

(г)  [освен ако не е предвидено друго 
в Споразумението между кредито-
рите] да не налага такси, залози и 
други видове обезпечения или други 
тежести върху средствата, държани 
по сметката на целевия компонент 
(извън предвидените по закон или от 
обичайната банкова практика);

(д)  да извършва управлението на касо-
вите наличности по всяко салдо по 
сметката на целевия компонент в 
съответствие с Член 13 от настоящото 
Споразумение за финансиране.

8.4.  За да се избегне евентуална неяснота, 
задачите и задълженията на ЕИФ, про-
изтичащи от настоящото Споразумение 
за финансиране, се прилагат, без да се 
засягат съответните други задължения 
на ЕИФ в рамките на Споразумението 
за делегиране по „Хоризонт 2020“.

Член 9
Подбор на финансовите посредници и опе-

ративни споразумения

9.1.  В рамките на своите отговорности ЕИФ 
избира един или повече финансови по-
средници с оглед прилагането на целевия 

компонент в съответствие с общоприло-
жимите разпоредби. 

9.2.  Финансовите посредници, с които ЕИФ 
възнамерява да сключи оперативни 
споразумения, се избират въз основа 
на политиките и процедурите на ЕИФ 
съгласно открити, прозрачни, пропорцио-
нални, недискриминационни и обективни 
процедури за подбор, при едновременно 
избягване на евентуален конфликт на 
интереси и надлежно отчитане на естест-
вото на целевия компонент и на опита 
и финансовия капацитет на финансовия 
посредник. Подборът на тези финансови 
посредници се извършва на постоянна 
основа и се основава на система за 
оценяване по определена скала с оглед 
класирането на финансовите посредници 
съобразно специфични критерии.

9.3.  Оперативните споразумения, сключени 
от ЕИФ с финансови посредници, отра-
зяват всички приложими задължения на 
ЕИФ по настоящото Споразумение за 
финансиране. В частност, тези оператив-
ни споразумения съдържат разпоредби 
относно отговорността на финансовите 
посредници по отношение на Санкциите.

9.4.  За целите на прилагането на целевия 
компонент оперативните споразумения 
изискват от избраните финансови посре-
дници с оглед: 
(i)  пълното им сътрудничество в защита 

на финансовите интереси на Съюза; 
(ii)  гарантиране на правото на управля-

ващия орган да упражнява в пълен 
обем своите компетенции: 

(а)  да поставят на разположение на ОЛАФ 
всички необходими съоръжения и 
цялата необходима информация и до-
кументация за съответните операции, 
за да упражни в пълен обем своите 
компетенции, предоставяйки му по 
този начин възможност да извършва 
разследвания, включително проверки 
и инспекции на място, в съответствие 
с разпоредбите и процедурите, пред-
видени в Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013, Регламент (Евратом, ЕО) 
№ 2185/96 и Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95, с евентуалните въведени с 
течение на времето в тях изменения, 
допълнения или промени, за да защи-
ти финансовите интереси на Съюза, 
с оглед установяване евентуалното 
наличие на измама, корупционно 
действие/поведение или друга неза-
конна дейност, засягаща финансовите 
интереси на Съюза, във връзка с 
операции по финансиране, влизащи 
в обхвата на целевия компонент; 

(б)  да съхраняват и да бъдат в състояние 
да предоставят цялата документация, 
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свързана с прилагането на целевия 
компонент, в течение на период от 
седем (7) години след края на периода 
на прилагане или прекратяването 
на Оперативното споразумение, или 
приключването на Операциите, в 
зависимост от това, кой период е 
най-дълъг; 

(в)  да дадат на Европейската сметна 
палата достъп до всички съоръжения 
и да є предоставят цялата информа-
ция, която тя счита за необходима 
за изпълнението на своите задачи, в 
съответствие с Член 161 от Финан-
совия регламент;

(г)  да спазват съответните стандарти 
и приложимото законодателство в 
областта на предотвратяването на 
прането на пари, борбата с тероризма 
и борбата с данъчните измами, както 
и всякакви приложими правила за 
държавните помощи; 

(д)  транспонират относимите условия, 
определени в настоящия Член 9.4 и 
Член 9.5, по отношение на всякакви 
други посредници и крайни получа-
тели в своите споразумения с тях, 
като условието за транспонирането на 
Член 9.5 е финансовите посредници 
и крайните получатели да направят 
съответно изявление, че не са в по-
ложение, налагащо тяхното отстра-
няване, в съответствие с посоченото 
в Приложение 2;

(е)  се задължават да не начисляват ка-
квито и да било такси на ЕИФ във 
връзка с изпълнението на операциите;

(ж)  изчисляват брутния еквивалент на 
безвъзмездна помощ по смисъла на 
Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1407/2013 на Комисията (Регламент 
за помощта de minimis) за всяка транс- 
акция по формулата, фигурираща в 
Приложение 1, и докладват за това 
изчисление на ЕИФ; 

(з)  информират крайните получатели за 
потенциалния размер на помощта 
под формата на брутен еквивалент 
на безвъзмездна помощ и за нейния 
de minimis характер; и

(и)  изцяло преразпределят върху крайните 
получатели цялата част от държавната 
помощ, формирана от произтичащите 
от приноса на ДЧ финансови ползи, 
както е посочено в Приложение 1.

9.5.  Финансовите посредници, които се на-
мират в едно от положенията, посоче-
ни в Приложение 2, не могат да бъдат 
избирани. 

9.6.  Преди да пристъпи към подписване на 
оперативно споразумение, ЕИФ писмено 
информира управляващия орган (чрез 
Съвета на инвеститорите) за основните 
елементи на всяка операция, както са 

уточнени в Член 10.2. ЕИФ писмено уведо-
мява без излишно забавяне управляващия 
орган (чрез Съвета на инвеститорите) за 
подписването на оперативно споразуме-
ние, както е уточнено в Член 10.2.

9.7.  ЕИФ писмено уведомява без излишно за-
бавяне управляващия орган (чрез Съвета 
на инвеститорите) за частичната отмяна, 
съществено изменение или прекратяване 
на ранен етап на оперативно споразумение 
и за причините за подобно положение в 
съответствие с предвиденото в член 10.2. 

Член 10
Управление

10.1.  Прилагането на целевия компонент от 
ЕИФ се контролира от съвет на инвес-
титорите („Съветът на инвеститорите“), 
който действа в съответствие с разпо-
редбите на този Член и Процедурния 
правилник. Съветът на инвеститорите 
се състои от 4 надлежно упълномоще-
ни членове и 3 наблюдатели, от които 
3 членове са назначени от управлява-
щия орган и представляват този орган, 
1 член е назначен от ЕИФ, 1 наблюдател 
е назначен от ЕИБ и 2 наблюдатели са 
назначени от Европейската комисия. 
Страните могат да назначат наблюдатели 
към Съвета на инвеститорите на ad hoc 
основа, като уведомят Секретариата 
преди съответното заседание.
 Управляващият орган представя на 
ЕИФ, в рамките на 20 календарни дни 
след датата на подписване на настоящото 
Споразумение за финансиране, имена-
та и данните за връзка на членовете, 
назначени от него. ЕИФ се свързва с 
ЕИБ и Европейската комисия при първа 
възможност след датата на настоящото 
Споразумение за финансиране, за да 
получи имената и данните за връзка на 
наблюдаващите членове, назначени от 
всяка една от тях. ЕИФ се стреми да 
свика първото заседание на Съвета на 
инвеститорите при първа възможност 
след това.

10.2. Съветът на инвеститорите:
(а)  одобрява Техническото задание, а 

когато е необходимо – и евентуал-
ните изменения или прередактирани 
текстове от него, и дава своето мне-
ние по поканите за представяне на 
предложения, представени от ЕИФ, 
преди тяхното публикуване;

(б)  одобрява Процедурния правилник;
(в)  извършва преглед на постигнатия 

напредък по прилагането на целевия 
компонент, включително що се отна-
ся до постигането на етапните цели 
и подготовката за нови операции;
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(г)  проучва и изказва мнения по стра-
тегически и политически въпроси, 
свързани с целевия компонент;

(д)  дава насоки по въпроси, свързани 
с тълкуването на критериите за 
допустимост, посочени в членове 
3.1 – 3.3 и 3.5;

(е)  извършва преглед на предвидените в 
Член 16 годишни доклади, отнасящи 
се до целевия компонент;

(ж)  извършва преглед на Техническите 
задания във връзка с оценяването 
и на Докладите за оценка, ако има 
такава, отнасящи се до целевия 
компонент;

(з)  извършва преглед на предложените 
корекции на целевия компонент след 
Докладите за оценка по Член 18;

(и)  предлага изменения в настоящото 
Споразумение за финансиране, по 
целесъобразност; 

(й)  извършва годишен преглед на тре-
жъри инвестиционна стратегия във 
връзка с управлението на касовите 
наличности и одобрява изменения 
или допълнения към насоките за 
управление на касовите наличности, 
ако и доколкото такива са предло-
жени от ЕИФ; 

(к)  получава информация от ЕИФ: (i) 
за основните елементи на всяка 
операция преди подписването на 
оперативно споразумение, (ii) за 
подписването на оперативно спора-
зумение без неоправдано забавяне 
след съответното подписване, и (iii) 
за частичната отмяна, същественото 
изменение или преждевременното 
прекратяване на оперативно спора-
зумение и причините за съответно-
то положение и ако е необходимо, 
обсъжда тези въпроси на своите 
заседания; и 

(л)  изпълнява всякакви други задачи, 
които може да бъдат предвидени в 
настоящото Споразумение за фи-
нансиране.

10.3.  Съветът на инвеститорите взема реше-
нията си с консенсус и при никакви об-
стоятелства не може да действа в ущърб 
на решенията относно прилагането на 
общата стратегия за финансовите ин-
струменти по „Хоризонт 2020“, взети 
от съответния ръководен орган, пред-
виден в Споразумението за делегиране 
по „Хоризонт 2020“, доколкото съветът 
на инвеститорите е уведомен за такова 
решение. При обстоятелствата, пред-
видени в Член 11.1 на Споразумението 
между кредиторите, решенията на съве-
та на инвеститорите не противодействат 
на каквото и да било решение, взето 

от Комисията на поемателите на риска 
по ИНГИМСП (както е определено в 
Споразумението между кредиторите).

10.4.  Съветът на инвеститорите избира своя 
председател. Председателят е предста-
вител на Управляващия орган.
 Съветът на инвеститорите се свиква по 
искане на някой от неговите членове 
и заседава поне два пъти годишно по 
време на периода на прилагане и веднъж 
годишно след периода на прилагане. 
Заседанията на съвета на инвеститорите 
се организират от неговия секретариат.

10.5.  Съветът на инвеститорите приема своя 
процедурен правилник по предложе-
ние на секретариата. ЕИФ представя 
проект на този процедурен правилник 
за първото заседание на съвета на ин-
веститорите. Процедурният правилник 
включва, наред с други въпроси, писмена 
процедура за вземане на решения и за 
уведомяване на съвета на инвеститорите 
за целите на Член 10.2(к).

10.6.  За участието в заседанията на съвета 
на инвеститорите не се полага въз-
награждение. Конкретният субект, 
номинирал съответния Член, поема 
всички направени от него разходи във 
връзка с пътуването му до мястото на 
заседанието и участието му във всички 
заседания на съвета на инвеститорите.

10.7.  ЕИФ осигурява секретариата в съот-
ветствие с настоящото Споразумение 
за финансиране.
 Секретариатът е натоварен, наред с дру-
гото, с изпълнението на следните задачи:
(а)  организиране на заседанията на съ-

вета на инвеститорите, включително 
съставяне и разпространяване на 
документите, дневния ред и прото-
колите от заседанията на съвета на 
инвеститорите; 

(б)  всякакви други задачи, така както 
са определени в настоящото Спо-
разумение за финансиране или от 
съвета на инвеститорите; и

(в)  съобщенията, свързани с дейността 
на съвета на инвеститорите, преми-
нават през Секретариата.

Член 11
Принос на ДЧ

11.1.  Приносът на ДЧ се използва изключи-
телно за целите на целевия компонент 
и всякакви операции, свързани с него. 

11.2.  ЕИФ представя на управляващия орган 
не по-късно от три месеца след пуб-
ликуването на Техническото задание 
за 2016 г. и 1 април по отношение на 
всяка година след това: (i) списъка на 
операциите, които се предвижда да бъ-
дат подписани през текущата година, и 
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предложения размер на приноса на ДЧ 
за изплащане през текущата година, 
(ii) графика за плащанията във връзка 
с предложения размер на приноса на 
ДЧ, който трябва да се изплаща всяка 
година до края на периода на поетото 
задължение, включително приложимите 
разходи и такси за управление, и (iii) 
всички промени, счетени за необходими, 
за да могат да се поемат задължения 
във връзка с нотифицирания принос на 
ДЧ през текущата година. 
 ЕИФ представя на управляващия орган 
най-късно до 1 октомври всяка година 
преразгледаните данни по отношение 
на горната алинея, ако е необходимо.

11.3.  При получаване на изразявания на 
интерес в съответствие с Техническото 
задание, ЕИФ изпраща в момент, в който 
той счете това за необходимо, искане за 
плащане до управляващия орган, офор-
мено в съответствие с изискванията на 
Приложение 3 („Искането за плащане“), 
съгласно Член 26 или по електронен 
път посредством информационна сис-
тема за единно управление. Искането 
за плащане включва: (i) предложения 
размер на приноса на ДЧ за покриване 
на поети задължения по оперативни 
споразумения, които се очаква да бъдат 
подписани в рамките на три месеца 
след датата на искането за плащане, и 
(ii) график за плащанията във връзка с 
приноса на ДЧ, който трябва да се из-
плаща всяка година до края на периода 
на поетото задължение по отношение 
на съответните операции. Искането за 
плащане се представя заедно с доклад, 
съдържащ обосновка на поисканите 
суми, включително информация за 
подготовката на операции, предвидени 
за подписване, и размера на очакваните 
разходи и такси за управление.

11.4.  Искането за плащане може да включва 
предложения размер на приноса на ДЧ в 
размер до 100 % от сумите, необходими 
за покриване на предвидени задължения 
по силата на оперативно споразумение, 
по начин, който отговаря на покритието 
на относимия риск от съответния принос 
на ДЧ, както е уточнено в Споразуме-
нието между кредиторите. Искането за 
плащане може да включва и сумите, 
необходими за покриване на разходите 
и таксите за управление, които са дъл-
жими и изискуеми, и суми, които се 
очаква да станат дължими в бъдеще по 
отношение на таксите за стимулиране, 
при условие че последните се изчис-
ляват за всяка отделна операция чрез 
позоваване на съответния принос на 

ДЧ, заделен за всяка такава операция, 
и се актуализират в определен момент 
съгласно разпоредбите на Приложение 8.

11.5.  След получаване на искане за плащане и 
в рамките на разполагаемите бюджетни 
средства и съответните средства, кои-
то управляващият орган е получил от 
Европейската комисия, управляващият 
орган депозира по сметката на целевия 
компонент, без неоправдано забавяне и 
при всички случаи преди ЕИФ да подпи-
ше евентуално оперативно споразумение, 
като принос на ДЧ сума, равна по размер 
на приноса на ДЧ, уточнен в искането 
за плащане, и уведомява ЕИФ за това.

11.6.  Управляващият орган може по всяко 
време да спре изплащането на приноса 
на ДЧ, като уведоми ЕИФ, че неговото 
искане за плащане не може да бъде 
изпълнено, защото:
а)  не е съобразено по същество с разпо-

редбите на настоящото Споразумение 
за финансиране, или

б)  са налице сериозни съмнения относ-
но допустимостта на предвижданите 
базисни разходи, или

в)  до знанието на управляващия орган 
е достигнала информация, сочеща 
съществена слабост във функцио-
нирането на системата за вътрешен 
контрол, или че заверените от ЕИФ 
разходи са свързани със сериозна 
нередност и не са били коригирани. 
В този случай управляващият орган 
може да спре плащането само ако 
това е необходимо, за да се предо-
тврати значително увреждане на фи-
нансовите му интереси, що се отнася 
до бюджета на Европейския съюз.

 Всяко такова спиране надлежно се 
обосновава от управляващия орган и 
не може да има обратна сила. ЕИФ се 
уведомява във възможно най-кратък 
срок за всяко такова спиране, както и 
за причините за него.
 Спирането поражда действие от датата, 
на която управляващият орган уведоми 
ЕИФ за него. Оставащият срок за пла-
щане започва да тече отново от датата, 
на която са получени поисканата инфор-
мация или преработените документи, 
или от датата, на която са извършени 
необходимите допълнителни проверки, 
включително проверки на място.
 Ако продължителността на спирането 
надхвърля два месеца, ЕИФ може да 
изиска от управляващия орган да прераз- 
гледа въпроса дали преустановяването 
трябва да продължи.
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Член 12
Принос на ЕИФ

ЕИФ осигурява приноса на ЕИФ за компо-
нента в съответствие с условията, определени 
в Приложение 1.

Член 13
Сметка на целевия компонент и управление 

на касовите наличности

13.1.  Управлението на касовите наличности се 
извършва от ЕИФ или всеки друг субект, 
на който ЕИФ възложи тази задача, след 
одобрение от съвета на инвеститорите, в 
съответствие с насоките за управление 
на касовите наличности. Признава се и 
се приема, че управлението на касовите 
наличности може да се осъществява 
посредством трежъри сметка в трежъри 
банката. За да се избегне евентуална не-
яснота, ЕИФ не носи отговорност: (i) за 
гарантиране на съответствието на трежъри 
банката с приложимите закони, регламен-
ти и насоки за управление на касовите 
наличности, или (ii) за неизпълнението 
от страна на трежъри банката на такива 
приложими закони, регламенти и насоки 
за управление на касовите наличности.

13.2.  За целевия компонент ЕИФ открива и 
води сметка на целевия компонент по 
отношение на ресурсите, постъпващи по 
линия на единната специална национална 
програма, и в съответствие с вътрешните 
политики и процедури на ЕИФ. Сметката 
на целевия компонент и трежъри смет-
ката се откриват от ЕИФ от името на 
управляващия орган и всякакви права на 
управляващия орган във връзка с тях се 
предоставят като залог в полза на ЕИФ 
за обезпечаване плащането на ЕИФ на 
всички суми, дължими от ДЧ на ЕИФ по 
или във връзка с настоящото Споразуме-
ние за финансиране и Споразумението 
между кредиторите.

13.3.  Приносът на ДЧ за целевия компонент се 
изплаща по сметката на целевия компонент 
в съответствие с Член 11. 

13.4.  От счетоводна гледна точка използването, 
поемането на задължения или разпореж-
дането под друга форма или управлението 
на сметката на целевия компонент трябва 
във всеки един момент и във всяко едно 
отношение да става отделно от другите 
финансови средства или сметки на ЕИФ. 
Всички Трансакции трябва да бъдат с 
обозначен вальор.

13.5.  Сметката на Целевия компонент се използ-
ва изключително във връзка с Трансакции 
или Операции в съответствие с настоящото 
Споразумение за финансиране.

 За да се избегне евентуална неяснота, 
Страните признават и приемат, че дадена 
търговска банка в Люксембург може да 
обслужва сметката на целевия компонент 
и че ако такава чуждестранна институция 
обслужва сметката в съответствие с на-
стоящото Споразумение за финансиране 
и Споразумението между кредиторите, 
тя няма да бъде обвързана с изисквани-
ята по Закона за публичните финанси на 
България.

13.6.  Касовите наличности се управляват в 
съответствие с политиките и процедурите 
на ЕИФ (включително, за да се избегне 
евентуална неяснота, политиките и проце-
дурите, които следва да бъдат договорени с 
каквито и да било други субекти, на които 
ЕИФ е възложил това управление съгласно 
Член 13.1), принципа на доброто финан-
сово управление, както и в съответствие 
с принципите, определени в Приложение 
4. Тези активи ще бъдат притежавани и 
инвестирани, като свързаният с това риск 
се поема от управляващия орган (включи-
телно по отношение на загубите, свързани 
с отрицателни лихви и управлението на 
активите), в съответствие с предварително 
договорени рисков профил и инвестици-
онна стратегия и насоките за управление 
на касовите наличности. Съветът на ин-
веститорите извършва годишни прегледи 
на въпросната инвестиционна стратегия. 
 За да сведе до минимум и да покрие 
каквито и да било загуби, свързани с 
натрупана отрицателна лихва, и по този 
начин да гарантира разполагаемостта на 
достатъчни средства за извършване на 
съответни плащания, които са дължи-
ми по оперативни споразумения, ЕИФ: 
(i) има право да задържи гаранционни 
такси, получени съгласно оперативните 
споразумения и разпределени за приноса 
на ДЧ в съответствие със Споразумението 
между кредиторите, и (ii) се стреми да 
компенсира всяка потенциална отрица-
телна лихва с доходи от лихви, които и 
в двата случая са натрупани в контекста 
на управление на касовите наличности.

13.7.  ЕИФ фактурира комисиона на управля-
ващия орган в съответствие с Член 14, 
съответстваща на извършеното от ЕИФ 
или от негово име управление на касовите 
наличности. 

13.8.  За целите на функционирането на сметка-
та на целевия компонент ЕИФ открива и 
води сметка в евро, а ако е приложимо – и 
сметка в друга парична единица за опера-
ции в парична единица, различна от евро.

13.9.  Сметката на целевия компонент се кре-
дитира със:
(а) изплатения принос на ДЧ; 
(б) възстановявания на средства;



СТР.  20  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 37

(в) приходи;
(г) санкции,
 както е уточнено в Споразумението между 
кредиторите.

13.10.  Сметката на Целевия компонент се де-
битира със:
(а)  необходимите суми във връзка с 

Операциите; 
(б)  сумите, дължими на ЕИФ по силата на 

Член 14 или във връзка с настоящото 
Споразумение за финансиране или 
Споразумението между кредиторите; 

(в)  сумите, възстановявани на управлява-
щия орган в рамките на политиката 
в случай на излизане;

(г)  необходимите суми във връзка с уп-
равлението на касовите наличности,

 както е уточнено в Споразумението между 
кредиторите.

13.11.  Превеждането на средства, посочено в 
Член 13.10, буква в), се извършва по бан-
ковата сметка на управляващия орган, 
която следва да бъде съобщена на ЕИФ 
съгласно Член 26.

13.12.  С оглед прекратяването на настоящото 
Споразумение за финансиране в съответ-
ствие с Член 25 ЕИФ закрива сметката 
на целевия компонент и уведомява без 
неоправдано забавяне управляващия 
орган за нейното закриване. 

13.13.  ЕИФ използва приходите и възстано-
вените средства за целите на целевия 
компонент, включително за изплащане 
на разходите и таксите за управление, и 
води отчетност за използването на при-
ходите и възстановените суми.

13.14.  Както е уточнено в Приложение 8, ЕИФ 
уведомява управляващия орган за раз-
мера на приноса на ДЧ, за който тя е 
поела задължение и който не е изплатен 
по сметката на целевия компонент, но 
повече не е необходим за целите на на-
стоящото Споразумение за финансиране 
или на евентуално оперативно споразу-
мение, в съответствие с предвиденото в 
настоящото споразумение.

13.15.  Както е уточнено в Приложение 8, ЕИФ 
уведомява управляващия орган за сумите, 
които повече не са необходими във връз-
ка с целевия компонент или евентуално 
оперативно споразумение.

Член 14
Разходи и такси за управление

14.1.  Управляващият орган заплаща възна-
граждение на ЕИФ за дейността на ЕИФ 
посредством такси, включващи: (i) адми-
нистративна такса („Административната 
такса“), (ii) такса за стимулиране („Таксата 
за стимулиране“), (iii) такса за управле-
ние на касовите наличности („Таксата 
за управление на касовите наличности“) 

и (iv) резервна такса за покриване на не-
предвидени разходи („Резервната такса“) 
(наричани заедно „Разходите и таксите за 
управление“), както е посочено по-долу в 
настоящия Член.

14.2.  Разходите и таксите за управление се де-
битират от ЕИФ от сметката на целевия 
компонент след съответно фактуриране 
на името на и проверка от управляващия 
орган и представляват компенсация в 
пълен размер за разходите, понесени от 
ЕИФ за дейността на ЕИФ. За целите на 
прегледа всяка фактура се представя на 
управляващия орган най-късно 10 работ-
ни дни преди дебитирането на сметката 
на целевия компонент.

14.3.  Сумарната стойност на административната 
такса и таксата за стимулиране в никакъв 
случай не може да надвишава 6 % от прино- 
са на ДЧ, за който тя е поела задължение. 
 В допълнение към административната 
такса и таксата за стимулиране таксата 
за управление на касовите наличности не 
може да надвишава 1 % от приноса на ДЧ, 
за който тя е поела задължение. 
 Освен това резервната такса не може 
да надвишава 0,5 % от актуализирания 
принос на ДЧ.

14.4.  Административната такса представлява 
компенсация в пълен размер за админи-
стративните разходи, понесени от ЕИФ 
във връзка с целевия компонент, включи-
телно, но не само за: пазарни проучвания, 
маркетингова дейност, разработване на 
продукти, дейности за повишаване на 
осведомеността, договаряне, мониторинг, 
адаптиране към ИТ системи, юридически 
разходи, пътни разходи, данъчни консул-
тации, банкови такси, разходи за подиз-
пълнители, счетоводство и отчетност, 
мониторинг и контрол, Секретариата, 
Оценки (ако има такива), вътрешен и 
външен одит, публичност. Тя взема под 
внимание начислените разходи за финан-
сови посредници. 

14.5.  При условие че се спазват таваните, оп-
ределени в Член 14.3, административната 
такса се изплаща на ЕИФ по следния начин:
1)  Първата административна такса е об-

вързана със създаването, прилагането, 
управлението, текущото наблюдение и 
приключването на целевия компонент 
и се изплаща за изминал период през 
март на всяка календарна година, като 
се равнява на 0,6 % годишно от изпла-
тения принос на ДЧ. Първият период 
на изчисление на административната 
такса започва при подписването на на-
стоящото Споразумение за финансиране 
и приключва на 31 декември 2016 г., а 
всеки следващ период на изчисляване 
представлява календарна година.
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2)  Административната такса е обвързана с 
обща граница от 4 % от актуализирания 
принос на ДЧ (или ако е приложимо, 
повторно актуализирания принос на 
ДЧ). 

14.6.  С таксата за стимулиране ЕИФ се въз-
награждава за постигнатите финансови 
и свързани с политиката резултати от 
целевия компонент. 

14.7.  При условие че се спазват таваните, опреде-
лени в Член 14.3, таксата за стимулиране се 
изплаща на ЕИФ съобразно постигнатите 
резултати по показателите за ефективност, 
като сумарната стойност от:
(а)  при постигането на ливъридж ефект 

на ДЧ, равен на 4,3, таксата е равна 
на 0,30 % годишно от актуализирания 
принос на ДЧ (или ако е приложимо, 
повторно актуализирания принос на 
ДЧ), при обща граница от 1 % от ак-
туализирания принос на ДЧ (или ако е 
приложимо, повторно актуализирания 
принос на ДЧ); и

(б)  при постигането на ливъридж ефект 
на ДЧ, равен на 5, таксата е равна на 
0,30 % годишно от актуализирания 
принос на ДЧ (или ако е приложимо, 
повторно актуализирания принос на 
ДЧ), при обща граница от 1 % от ак-
туализирания принос на ДЧ (или ако е 
приложимо, повторно актуализирания 
принос на ДЧ).

 Таксата за стимулиране се изплаща два 
пъти в годината за изминал период през 
април и октомври на всяка година. Пър-
вият период за изчисляване на таксата за 
стимулиране започва на датата, на която 
е постигнат ливъридж ефект на ДЧ, равен 
на 4,3, и приключва на следващия 30 юни 
или 31 декември, както е приложимо, като 
всеки следващ период за изчисляване 
представлява календарно полугодие.

14.8.  Таксата за управление на касовите на-
личности представлява възнаграждението 
за дейностите по управление на касовите 
наличности. В съответствие с тавана, 
предвиден в Член 14.3, таксата за управле-
ние на касовите наличности е постоянна 
такса, равна на 0,2 % годишно от средния 
принос на ДЧ, кредитиран по сметката на 
целевия компонент в определен момент 
и/или инвестиран съгласно насоките 
за управление на касовите наличности, 
която се изплаща годишно за изминал 
период през март на всяка календарна 
година. Първият период за изчисляване 
на таксата за управление на касовите 
наличности започва при подписването на 
настоящото Споразумение за финансиране 
и приключва на 31 декември 2016 г., като 
всеки следващ период за изчисляване 
представлява календарно полугодие.

14.9.    Резервната такса се използва за покриване 
на непредвидени разходи, като например 
разходи за съдебни спорове. Плащането 
на непредвидени разходи се извършва 
само във връзка с възникването на та-
кива непредвидени разходи и подлежи на 
предварително одобрение от страна на 
управляващия орган. За да се гарантира 
разполагаемостта на достатъчни средства 
за покриване на непредвидени разходи, 
ЕИФ има право да задържи гаранционните 
такси, получени съгласно Оперативните 
споразумения и разпределени за приноса 
на ДЧ в съответствие със Споразумението 
между кредиторите.

14.10.  Разходите и таксите за управление се 
покриват на първо място от приходите и 
възстановените суми. Ако тези приходи 
и възстановени суми са недостатъчни, 
остатъкът се покрива от изплатения 
принос на ДЧ, предвиден за разходи и 
такси за управление, в съответствие с 
Член 11.4. Независимо от гореизложеното 
управляващият орган заплаща възна-
граждение на ЕИФ за извършената от 
ЕИФ дейност след 31 декември 2033 г. 
посредством такси, отделно от разходите 
и таксите за управление, на базата на 
разумно доказани разходи и разноски и 
съгласно постигнатото между Страните 
споразумение.

Член 15
Счетоводна отчетност

15.1.  ЕИФ води отделна сметка на целевия 
компонент за дейностите, свързани с Фи-
нансовия инструмент по „Хоризонт 2020“, 
в съответствие с правилата и процедурите 
на ЕИФ.

15.2.  Финансовите трансакции и финансовите 
отчети по отношение на целевия ком-
понент се подготвят в съответствие със:
(а)  правилата и процедурите на ЕИФ, 

доколкото са приложими към този 
целеви компонент; и 

(б)  счетоводните правила на Съюза, 
изготвени от счетоводителя на Ев-
ропейската комисия въз основа на 
стандартите, определени от Съвета за 
Международни счетоводни стандарти 
за публичния сектор (МССПС), с 
евентуалните въведени с течение на 
времето в тях изменения и предвари-
телно съобщавани на ЕИФ от Евро-
пейската комисия съгласно условията 
на Споразумението за делегиране по 
„Хоризонт 2020“.

15.3.  ЕИФ съхранява финансовите и счетовод-
ните документи, отнасящи се до изплате-
ния принос на ДЧ, в течение на период 
от седем (7) години след края на Периода 
на прилагане или прекратяването на на-
стоящото Споразумение за финансиране, 
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или приключването на операциите по 
финансовия инструмент по „Хоризонт 
2020“, в зависимост от това, кой период 
е най-дълъг.

15.4.  ЕИФ ежегодно представя на управляващия 
орган одитираните финансови отчети за 
Целевия компонент в рамките на 6 месеца 
след края на всяка календарна година. 
Одитираните финансови отчети за целевия 
компонент се представят за първи път за 
календарната година 2016.

Член 16
Доклади за дейността и финансови отчети

16.1.  ЕИФ докладва на управляващия орган 
по оперативните аспекти на целевия ком-
понент: (i) за всеки период, започващ на 
1 януари и приключващ на 30 юни, не по-
късно от 30 октомври непосредствено след 
съответния период; и (ii) за всеки период, 
започващ на 1 януари и приключващ на 
31 декември, до 30 април непосредствено 
след съответния период, като във всеки 
от случаите това става в съответствие с 
Приложение 5, а именно:
(а)  идентифициране на единната специална 

национална програма и на приоритета 
или мярката, по които се предоставя 
приносът на ДЧ;

(б)  описание на целевия компонент и 
механизма за прилагане;

(в)  идентифициране на финансовите по-
средници;

(г)  общия размер на изплатения принос 
на ДЧ по приоритети или мерки в 
рамките на единната специална на-
ционална програма;

(д)  общия размер на новото дългово 
финансиране, генерирано през съот-
ветния период и до момента; 

(е)  общия размер на разходите и таксите 
за управление;

(ж)  изпълнението на целевия компонент, 
включително постигнатия напредък 
по неговото въвеждане и по отношение 
на подбора на Финансови посредници;

(з)  общия размер на възстановените суми 
и приходите, с натрупване;

(и)  напредъка по постигането на ливъридж 
ефект на ДЧ;

(й)  приноса на целевия компонент за пос-
тигането на показателите по съответ-
ния приоритет или мярка в рамките 
на единната специална национална 
програма;

(к)  броя на крайните получатели (сумарен 
и по операции);

(л)  брутния еквивалент на безвъзмездната 
помощ за всяка трансакция; и

(м)  всякаква друга информация, която 
управляващият орган може разумно 
да изисква в определен момент.

16.2.  ЕИФ докладва на управляващия орган 
при честотата и в съответните моменти, 
посочени в Член 16.1, по финансовите ас-
пекти на целевия компонент под формата  
на Приложение 6 (в съответствие с всякак-
ви промени или приспособявания, които 
може да станат необходими в определен 
момент, за да бъдат отразени приложи-
мите счетоводни стандарти и принципи).

16.3.  ЕИФ докладва на управляващия орган на 
всяко тримесечие в рамките на 3 месеца 
след края на всяко календарно тримесечие 
във връзка с информацията за държавни 
помощи съгласно Приложение 9.

16.4.  В рамките на 4 месеца след края на периода 
на прилагане ЕИФ уведомява управля-
ващия орган за коригирания размер, ако 
е уместно, на нетния принос на ЕСИФ, 
като в такъв случай приложения 7 и 8 
към настоящото Споразумение се считат 
за съответно изменени. За да се избегне 
евентуална неяснота, такива коригирани 
размери на нетния принос на ЕСИФ не 
оказват влияние върху изчисленията, из-
вършени на базата на нетния принос на 
ЕСИФ преди такова уведомление.

16.5.  Не по-късно от 30 април всяка година 
ЕИФ представя на управляващия орган 
годишен доклад, в който намират място 
всички събрани данни по различните 
оперативни и финансови аспекти на 
целевия компонент от създаването му в 
съответствие с Приложение 5 и Прило-
жение 6. Този годишен доклад се довежда 
без неоправдано забавяне до знанието 
на съвета на инвеститорите, за да бъде 
разгледан от него.
 На годишна основа и във връзка с одита 
на финансовите отчети ЕИФ довежда до 
знанието на управляващия орган доклади 
за извършените проверки от външните 
одитори, избрани от ЕИФ според негови-
те собствени политики и процедури, под 
формата на писмо до ръководството.

16.6.  Оперативното споразумение изисква от 
финансовите посредници да представят на 
ЕИФ информация за името, личния код/
фискалния номер и адреса на крайния 
получател на български език. ЕИФ пре-
дава тази информация на управляващия 
орган при честотата, посочена в Член 16.3.

16.7.  Съответните изисквания за докладване, 
посочени в членове 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 
и 16.5, се основават на информацията, 
получавана от време на време от ЕИФ 
в рамките на съответните задължения 
за докладване, включени в оперативните 
споразумения между ЕИФ и финансовите 
посредници, прилагащи целевия компо-
нент. Оперативното споразумение изисква 
от Финансовите посредници да предоставят 
такава информация на ЕИФ.



БРОЙ 37  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  23   

16.8.  Докладите, представяни на управляващия 
орган, се съставят в евро или български 
левове, както е приложимо. Тези доклади 
могат да бъдат съставени на основата на 
финансови отчети в други валути в съот-
ветствие с изискванията на ЕИФ. Когато 
е необходимо, сумите се конвертират в 
евро. С изключение на случаите, когато в 
настоящото Споразумение за финансиране 
е предвидено друго, сумите в парична 
единица, различна от евро, и докладвани 
от едната Страна по Споразумението на 
другата в евро, се конвертират в евро по 
обменния курс за деня към съответната 
отчетна дата, определен от Европейската 
централна банка.

Член 17
Одит, контрол и мониторинг

17.1.  В съответствие с приложимото право на 
Съюза Сметната палата и Европейската 
комисия имат правомощия за извършва-
не на одити на прилагането на целевия 
компонент.

17.2.  ЕИФ осъществява контрол върху прилага-
нето на целевия компонент в съответствие 
със своите правила, политики и процедури 
и настоящото Споразумение за финансира-
не, включително, когато е целесъобразно, 
проверки на място на представителни и/
или основани на оценка на риска извадки 
от трансакции, с цел да се гарантира, че 
целевият компонент се прилага ефективно 
и правилно, и с цел, наред с другото, да 
се предотвратят и отстранят нередности 
и измами.

17.3.  В случай на съмнение за измама, ко-
рупционно действие/поведение или друга 
незаконна дейност, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, ЕИФ уведомява без 
забавяне ОЛАФ за това и може да пред-
приеме, в тясно сътрудничество с ОЛАФ, 
подходящи предпазни мерки, включително 
мерки за обезпечаване на доказателствата. 
В случай на нередности по отношение 
на приноса на ДЧ ЕИФ уведомява без 
забавяне управляващия орган за това и 
предприема всички необходими действия, 
включително съдебно производство, за 
възстановяването на всички дължими 
суми в съответствие с разпоредбите на 
оперативното споразумение, придържайки 
се към разпоредбите на Приложение 1, и 
за бързото връщане на евентуално въз-
становените суми по сметката на целевия 
компонент.

17.4.  ЕИФ осъществява мониторинг върху 
прилагането на целевия компонент чрез 
докладване и/или финансови отчети, 
представяни от Финансовите посредници, 
наличните вътрешни и външни одити и 
евентуално извършваните от тях или от 
ЕИФ проверки, включително анализ на 

естеството и мащабността на установените 
грешки и слабости в системите, както и на 
предприетите или планирани коригиращи 
действия. ЕИФ докладва на управляващия 
орган за съществените резултати от тези 
дейности под форма и по начин, които 
се договарят между Страните съгласно 
насоки, установени между Европейската 
комисия и ЕИФ.

17.5.  Текущото наблюдение на прилагането на 
целевия компонент от страна на ЕИФ 
има за цел да се даде възможност на 
управляващия орган: (i) да прецени дали 
системата за вътрешен контрол е ефективна 
и ефикасна, (ii) да прецени дали приносът 
на ДЧ е бил използван в съответствие с 
приложимите нормативни разпоредби и 
договорни клаузи, и (iii) да оцени напредъка 
към постигане на целите на политиката, 
отразени в съответните показатели за 
осъществените дейности и резултати.

17.6.  Управляващият орган може да осъществява 
контрол и мониторинг на прилагането на 
целевия компонент посредством участието 
си в Съвета на инвеститорите чрез одити-
раните финансови отчети, представяни от 
ЕИФ в съответствие с Член 15.4.

17.7.  ОЛАФ може да провежда разследвания, 
включително проверки и инспекции на 
място, в съответствие с разпоредбите и 
процедурите, предвидени в Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2988/95, с евентуални-
те въведени с течение на времето в тях 
изменения, допълнения или промени, в 
защита на финансовите интереси на Съ-
юза, с оглед установяване дали е налице 
измама, корупционно действие/поведение 
или друга незаконна дейност, засягаща[о] 
финансовите интереси на Съюза, във връзка 
с операции по финансиране, предмет на 
целевия компонент.

Член 18
Оценяване

18.1.  Страните по споразумението могат да 
се споразумеят относно оценките, които 
трябва да се извършат във връзка с из-
пълнението на настоящото Споразумение 
за финансиране при условията, изложени 
по-долу.

18.2.  ЕИФ изисква от финансовите посредници 
по всяко оперативно споразумение да пре-
доставят на ЕИФ информацията, с която 
разполагат и която по разумна преценка 
е необходима за извършване на конкрет-
на оценка, която се предвижда да бъде 
извършена от Европейската комисия в 
съответствие с Член 57, параграф 3 от РОР.

18.3.  След 30 юни 2017 г. Страните може да се до-
говорят за преглед на подкрепата за достъп 
до финансиране на МСП, на които преди 
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това не са предоставяни заеми от финансо-
вите посредници, както е уточнено в Член 
3.1, на основата на информация, получена 
от ЕИФ от Финансовите посредници, и 
исторически данни за кредитното минало 
на МСП, които са получили подкрепа по 
целевия компонент, предоставена на ЕИФ с 
помощта на управляващия орган или друг 
съответен национален орган. Всякакви 
резултати от такъв анализ трябва да бъдат 
представени на съвета на инвеститорите.

Член 19
Възлагане на поръчки за стоки, строителни 

работи и услуги

19.1.  Възлагането на поръчки за всякакви 
стоки, строителни работи или услуги от 
ЕИФ в контекста на целевия компонент се 
извършва в съответствие с приложимите 
правила и процедури, приети от ЕИФ, 
при спазване на принципите на прозрач-
ност, пропорционалност, равно третиране, 
най-добро съотношение цена-качество, 
предотвратяване на конфликт на интереси 
и недискриминация при възлагането на 
договори, при условие че като се вземат 
надлежно под внимание аспектите, свър-
зани със стойността и срока на действие, 
възлагането на подизпълнители няма 
да доведе до повишаване на разходите в 
сравнение с непосредственото изпълнение 
от самия ЕИФ. За да се избегне евенту-
ална неяснота, въпросното възлагане на 
подизпълнители не се отнася до подбора 
на Финансови посредници в съответствие 
с Член 9.

19.2.  Кандидатите и оферентите, фигуриращи в 
централната база данни за отстранявани-
ята, създадена и управлявана от Европей-
ската комисия съгласно Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 
17 декември 2008 г. относно централната 
база данни за отстраняванията за целите 
на управлението на целевия компонент, 
не могат да бъдат избирани.

Член 20
Публичност

20.1.  ЕИФ предприема всички подходящи мерки, 
предвидени в настоящото Споразумение за 
финансиране, за популяризиране на факта, 
че целевият компонент е съфинансиран от 
ЕФРР по Единната специална национална 
програма, и включва в съответните дого-
вори необходимите клаузи, по силата на 
които изискванията по настоящия Член 
стават задължителни за финансовите 
посредници и за крайните получатели.

20.2.  ЕИФ изисква в информацията, давана 
на пресата, заинтересованите страни, 
финансовите посредници и крайните по-
лучатели по целевия компонент да отдадат 

дължимото признание на факта, че целе-
вият компонент е приложен „с осигурено 
финансиране от Европейския съюз“ (на 
съответния език на Съюза), и по подходящ 
начин да бъде изобразена емблемата на 
Съюза в съответствие с изискванията на 
Общоприложимите разпоредби.

20.3.  ЕИФ изисква от финансовия посредник 
да проведе на територията на Република 
България предвидените в настоящото 
Споразумение за финансиране информа-
ционни, маркетингови и рекламни кампа-
нии, с цел популяризирането на целевия 
компонент в пределите на тази територия, 
като гарантира, че всички документи, 
отнасящи се до подкрепата, оказвана чрез 
целевия компонент, ще съдържат изявле-
ние, в което се посочва, че трансакцията 
се ползва с подкрепа от Европейския съюз 
в контекста на „Инициативата за МСП, 
т.е. целеви компонент с финансиране от 
Европейския съюз по линия на ЕФРР и 
„Хоризонт 2020“, и също така се посочва 
наименованието на Единната специална 
национална програма.

20.4.  Големината и начинът на изписване/
изобразяване на въпросното изявление 
и на емблемата на Съюза трябва да поз-
воляват ясното им възприемане, без да 
причиняват объркване по отношение на 
идентифицирането на дейността на ЕИФ, 
както и по отношение на приложимостта 
спрямо целевия компонент на привиле-
гиите и имунитетите на ЕИФ.

20.5.  Във всички публикации на ЕИФ, пред-
видени за популяризирането на целевия 
компонент, под каквато и да било форма и 
на какъвто и да бил носител, се помества 
отказ от отговорност със следното или 
подобно съдържание на съответния език на 
Съюза: „Настоящият документ е изготвен 
с финансовото съдействие на Европейския 
съюз. По никакъв начин не може да се 
смята, че вижданията, изложени в насто-
ящия документ, отразяват официалната 
позиция на Европейския съюз.“

20.6.  Управляващият орган предприема всички 
подходящи мерки за популяризиране на 
факта, че целевият компонент е съфи-
нансиран от ЕИФ и, според случая, от 
ЕИБ. В информацията, давана на пресата, 
заинтересованите страни, финансовите 
посредници и крайните получатели във 
всички свързани с това рекламни ма-
териали, официални известия, доклади, 
публикации и информационни материали в 
интернет във връзка с целевия компонент 
се отдава дължимото признание на факта, 
че целевият компонент се изпълнява „със 
съфинансиране от Европейския инвести-
ционен фонд и Европейската инвестицион-
на банка“ (на съответния език на Съюза), и 



БРОЙ 37  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  25   

се помества по подходящ начин логото на 
ЕИФ и, според случая, логото на ЕИБ, 
както и логото на Единната специална 
национална програма.

20.7.  При условие че се спазват приложимите 
изисквания за поверителност, при под-
писването на първото оперативно спора-
зумение ЕИФ изготвя без неоправдано 
забавяне след подписването съобщение 
за медиите на английски език, което се 
помества на интернет страницата на ЕИФ. 
ЕИФ решава какво да бъде съдържанието 
на съобщенията за медиите.

20.8.  Страните по Споразумението се консул-
тират помежду си относно докладите за 
напредъка и за актуалното състояние, 
публикациите, съобщенията за медиите 
и актуализациите, свързани с настоящо-
то Споразумение за финансиране, преди 
излизането или публикуването им и вза-
имно си предоставят тези документи след 
излизането им.

20.9.  ЕИФ включва във всяко оперативно 
споразумение съответните изисквания 
на общоприложимите разпоредби във 
връзка с осведомеността на финансовите 
посредници за подкрепата, предоставяна 
от Европейския съюз.

Член 21
Публикуване на информация за Финансовите 

посредници

21.1.  ЕИФ ежегодно публикува имената на фи-
нансовите посредници, получили подкрепа 
по линия на целевия компонент съгласно 
съответните разпоредбите на общоприло-
жимите разпоредби.

21.2.  Критериите за оповестяване и степента 
на подробност на публикуваната инфор-
мация са съобразени със спецификата на 
финансовия сектор и естеството на целевия 
компонент, както и със специфичните 
правила на ЕФРР.

Член 22
Прехвърляне на права и задължения

Страните по Споразумението нямат право 
да прехвърлят, изцяло или частично, които и 
да било свои права или задължения по насто-
ящото Споразумение за финансиране на трети 
страни без предварителното писмено съгласие 
на другата Страна по Споразумението.

Член 23
Отговорност

23.1.  ЕИФ носи отговорност пред управлява-
щия орган за изпълнението на своите 
функции и задължения по настоящото 
Споразумение за финансиране с дължи-
мите професионална грижа и старание и 
обезщетява управляващия орган за всяка 

загуба в резултат на неговото умишлено 
неправомерно поведение или допусната 
от него груба небрежност.

23.2.  Управляващият орган обезщетява и осво-
бождава ЕИФ от отговорност за всякакви 
загуби, вреди и отговорности, понесени 
от ЕИФ в резултат на иск на трета стра-
на, предявен срещу ЕИФ в контекста на 
изпълнение на дейността на ЕИФ, освен 
ако съответните загуби, вреди или отго-
ворности не са възникнали в резултат на 
умишлено неправомерно поведение или 
груба небрежност от страна на ЕИФ.
 Доколкото сумите по сметката на целевия 
компонент са недостатъчни (включително, 
но не само в случаи, когато този недостиг 
се дължи на касови загуби или липса на 
достъп до средства, депозирани в трежъ-
ри банката) за изплащане на разходите и 
таксите за управление, които са дължими 
съгласно настоящото Споразумение за 
финансиране, както и суми, необходими 
за покриване на задължения по опера-
тивни споразумения по начин, който 
отговаря на покритието на съответния 
транш от приноса на ДЧ, както е уточнено 
в Споразумението между кредиторите, 
управляващият орган носи отговорност 
за изплащането на такива суми на ЕИФ. 
Управляващият орган изплаща сумата, 
посочена в искане за плащане, изпратено 
от ЕИФ, в рамките на 10 работни дни от 
датата на искането за плащане („Падеж“). 
Ако управляващият орган не изплати поис-
каната сума на падежа, върху неплатената 
или просрочена сума се начислява лихва 
от падежа до датата на действително из-
вършване на плащането при ставка, която 
е 2 % годишно по-висока от EURIBOR и 
е незабавно платима от Управляващия 
орган при поискване от ЕИФ.

23.3.  Ако една от Страните по Споразумението 
е изправена пред непреодолима сила, не 
се счита, че тя е в нарушение на задълже-
нията си по настоящото Споразумение за 
финансиране, ако е била възпрепятствана 
да ги изпълни от непреодолима сила.

Член 24
Приложимо законодателство и юрисдикция

24.1.  Настоящото Споразумение за финанси-
ране се подчинява на законодателните 
разпоредби на Люксембург и се тълкува в 
съответствие с тези разпоредби, без оглед 
на евентуално приложимите принципи 
в случаите на стълкновение на правни 
норми.

24.2.  Страните по Споразумението се стремят 
към приятелско уреждане на всякакви 
спорове или жалби, свързани с тълкува-
нето, прилагането или изпълнението на 
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настоящото Споразумение за финансира-
не, включително неговото съществуване, 
валидност или прекратяване.

24.3.  При невъзможност за приятелско уреждане 
Страните по споразумението се споразу-
мяват, че Съдът на Европейския съюз има 
изключителна компетентност за уреждане 
на всички спорове във връзка с настоящо-
то Споразумение за финансиране. Ако 
Съдът на Европейския съюз заяви, че не 
е компетентен да уреди определен спор 
във връзка с настоящото Споразумение 
за финансиране, Страните приемат, че 
въпросният спор се урежда окончателно 
съгласно Правилника за арбитраж на 
Международната търговска камара от 
един или повече арбитри, назначени в 
съответствие с гореспоменатия правилник.

Член 25
Ефективност – Прекратяване

25.1.  Настоящото Споразумение за финансиране 
влиза в сила на датата на влизане в сила 
и остава в сила до 31 декември 2033 г. 
(„Планираната дата на прекратяване“) 
или до настъпването на прекратително 
събитие, което не е могло да бъде от-
странено, в съответствие с предвиденото 
в Член 25.5, в зависимост от това, коя от 
тези дати е по-ранна. 

25.2.  Не по-късно от 6 месеца преди планира-
ната дата на прекратяване Страните по 
споразумението взаимно се консулти-
рат относно удължаването на срока на 
действие на настоящото Споразумение за 
финансиране за следващ мандат.

25.3.  В случай че към планираната дата на 
прекратяване продължават да бъдат в сила 
едно или повече оперативни споразумения, 
настоящото Споразумение за финансиране 
може да бъде удължено по споразумение 
между Страните по него. При липса на 
такова споразумение, настоящото Спо-
разумение за финансиране остава в сила 
само по отношение на всяко действително 
или условно задължение или експозиция 
в рамките на конкретна операция, докато 
всяка такава отговорност или експозиция 
не бъде отписана или определена като 
невъзстановима и докато не изтече всяка 
приложима давност.

25.4.  По време на срока на действие на насто-
ящото Споразумение за финансиране всяка 
от Страните по него може по всяко време 
да прекрати настоящото Споразумение за 
финансиране с незабавно действие, като 
уведоми другата Страна, че е настъпило 
прекратително събитие.

25.5.  Възможните основания за настъпване 
на прекратително събитие са изложени 
по-долу:

(i)  Управляващият орган може да отправи 
уведомление за прекратително събитие 
в случай на:
(а)  неподписване от страна на ЕИФ 

на оперативното споразумение, 
свързано с размера на Приноса на 
ДЧ, включен в конкретно искане за 
плащане, в срок от три месеца след 
датата на това Искане за плащане, 
освен в надлежно оправдани случаи, 
които са навременно докладвани от 
ЕИФ на съвета на инвеститорите;

(б)  неизпълнение от страна на ЕИФ 
на някое от неговите съществени 
задължения, произтичащи от на-
стоящото Споразумение за финан-
сиране; или

(в)  неподписване от страна на ЕИФ на 
първото оперативно споразумение 
в срока, указан в Член 8.1;

 при всички обстоятелства, при условие 
че Управляващият орган е изпратил 
предупредително съобщение до ЕИФ, 
в което го уведомява за настъпването 
на такова потенциално прекратително 
събитие, и че ЕИФ не го е отстранил 
в срок от шестдесет (60) дни от датата 
на получаване на уведомлението; и

(ii)  ЕИФ може да отправи уведомление за 
прекратително събитие в случай на:

(а)  без да се засяга Член 11, недепози-
ране от страна на управляващия 
орган без необосновано забавяне 
по сметката на целевия компонент 
приноса на ДЧ, равняващ се на по-
сочената в искане за плащане сума 
като принос на ДЧ, или 

(б)  неизпълнение от страна на управля-
ващия орган на някое от неговите 
съществени задължения, произти-
чащи от настоящото Споразумение 
за финансиране,

 при всички обстоятелства, при условие 
че ЕИФ е изпратил предупредително 
съобщение до управляващия орган, в 
което го уведомява за настъпването 
на такова потенциално прекратително 
събитие, и че управляващият орган 
не го е отстранил в срок от (60) дни 
от датата на получаване на уведом-
лението.

25.6   Без да се засяга Член 25.9, в случай на 
прекратяване на настоящото Споразуме-
ние за финансиране ЕИФ се освобождава 
от всякакво задължение за извършване 
на дейността на ЕИФ, считано от датата 
на влизане в сила на това прекратяване. 
Разходите и таксите за управление, на 
които ЕИФ би имал право по отноше-
ние на периодите, предшестващи датата 
на влизане в сила на прекратяването, 
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стават дължими и изискуеми, считано 
от тази дата, при условие че ако насто-
ящото Споразумение за финансиране е 
прекратено в резултат на прекратително 
събитие, свързано с ЕИФ, разходите и 
таксите за управление се изчисляват на 
prorata temporis основа.

25.7.  Разходите, направени във връзка с пре-
кратително събитие от някоя от Стра-
ните по Споразумението, се поемат от 
Страната, отговорна за настъпването на 
това прекратително събитие.

25.8.  Без да се засяга Член 25.9, след изтича-
нето или прекратяването на настоящото 
Споразумение за финансиране нетното 
салдо на приноса на ДЧ, депозиран по 
сметката на целевия компонент, трябва 
да бъде върнато на Управляващия орган, 
както е уточнено в Приложение 8 (По-
литика в случай на излизане). Всички 
разходи, направени от ЕИФ във връзка с 
това прехвърляне, се поемат от управля-
ващия орган и се удържат от приноса на 
ДЧ, който трябва да бъде върнат, освен 
ако това прехвърляне не бъде направе-
но при прекратяването на настоящото 
Споразумение за финансиране поради 
прекратително събитие, за което упра-
вляващият орган е бил уведомен.

25.9.  Прекратяването или изтичането на срока 
на действие на настоящото Споразуме-
ние за финансиране не засяга правата и 
задълженията на всяка от Страните по 
него, натрупани или съществуващи към 
датата на прекратяването или изтичането 
на срока, включително, без ограничения, 
правата и задълженията с натрупване на 
всяка от страните по Споразумението, 
свързани със задължения за плащане. 
При прекратяването или изтичането на 
срока на действие на настоящото Спо-
разумение за финансиране настоящото 
Споразумение за финансиране остава в 
сила по отношение на всяко действително 
или условно задължение или експозиция 
в рамките на конкретна операция, докато 
всяка такава отговорност или експозиция 
не бъде отписана или определена като 
невъзстановима и докато не изтече всяка 
приложима давност, и по-специално ЕИФ 
има право да задържи сумите, които 
евентуално могат да бъдат необходими 
по силата на настоящото Споразумение 
за финансиране или което и да било 
оперативно споразумение за изплащането 
на всички дължими към него суми или 
за удовлетворяване на всички натрупани 
или условни задължения по или във връз-
ка с неприключени операции, като при 
всички обстоятелства това се извършва 
съгласно предвиденото в Споразумението 
между кредиторите.

25.10.  Разпоредбите на членове 23 (Отговор-
ност), 24 (Приложимо законодателство 
и юрисдикция), 25 (Ефективност – Пре-
кратяване) и 26 (Известия и съобщения), 
Приложение 8 (Политика в случай на 
излизане) и всички разпоредби, чието 
оставане в сила е необходимо за тълку-
ването или изпълнението на настоящото 
Споразумение за финансиране, остават в 
сила след прекратяването или изтичане-
то на срока на действие на настоящото 
Споразумение за финансиране.

25.11.  В случай на приключване на финансо-
вите инструменти по „Хоризонт 2020“, 
Страните по Споразумението се дого-
варят за усвояването на средствата от 
приноса на ДЧ.

Член 26
Известия и съобщения

26.1  Известията и съобщенията във връзка с 
настоящото Споразумение за финансира-
не от едната от Страните по Споразуме-
нието до другата се изпращат писмено на 
хартиен носител или в електронен формат, 
съгласно разпоредбите на параграфи 2 и 
3 по-долу, при използване на следните 
данни за връзка:
– За управляващия орган:

Субект: Министерство на икономи-
ката, Главна дирекция „Ев-
ропейски фондове за конку-
рентоспособност“

Лице за 
контакт:

Заместник главен директор, 
Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспосо-
бност“

Адрес: Ул. „6-ти септември“ № 21, 
София 1000

Факс: +359 2 9329 299
E-mail: opsmei@mi.government.bg
За ЕИФ:
Субект: Европейски инвестиционен 

фонд, Управление на мандати
Лице за 
контакт:

Ръководител на отдел Управ- 
ление на мандати

Адрес: авеню Дж. Ф. Кенеди № 37В, 
2968 Люксембург, Велико хер-
цогство Люксембург

Факс: +352 426688 280
E-mail: SME_Initiative_Bulgaria@eif.

org

26.2.  Всякакви промени в горепосочените 
данни за връзка пораждат действие едва 
след като другата Страна по Споразу-
мението получи писмено уведомление 
за тях на хартиен носител или в елек-
тронен формат.
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26.3.  Тези известия и съобщения се считат 
за надлежно нотифицирани, когато бъ-
дат действително получени от другата 
Страна по Споразумението.

Член 27
Отказ от имунитет

27.1.  Доколкото в рамките на определена 
юрисдикция Република България може 
да поиска имунитет за себе си или за 
своите активи или приходи срещу съде-
бен процес, принудително изпълнение, 
запор (било то в помощ на принудително 
изпълнение, преди постановяване на 
решение или по друг начин) или друг 
правен процес и доколкото такъв иму-
нитет (независимо дали е поискан, или 
не) може да бъде предоставен в рамките 
на определена юрисдикция на Републи-
ка България или нейните активи или 
приходи, Република България приема, 
доколкото това не е забранено от при-
ложимите задължителни закони, да не 
предявява такива искания и безвъзвратно 
се отказва от такъв имунитет в макси-
малната степен, позволена от законите 
на съответната юрисдикция.

27.2.  Управляващият орган признава и при-
ема, че ЕИФ е привилегирован креди-
тор по отношение на всички платежни 
задължения на управляващия орган по 
настоящото Споразумение за финанси-
ране и Споразумението между креди-
торите спрямо ЕИФ и се задължава да 
предприеме всички необходими мерки 
за потвърждаване и утвърждаване на 
този статут на привилегирован кредитор 
в рамките на срока на действие на на-
стоящото Споразумение за финансиране 
и Споразумението между кредиторите.

Член 28
Изменения и разни

28.1.  За всяко изменение, промяна или мо-
дификация на настоящото Споразуме-
ние за финансиране се изисква писмен 
документ, надлежно подписан от всяка 
от Страните по Споразумението, като 
в него се уточнява датата, от която той 
поражда действие.

28.2.  Отказът или въздържането на Страна 
по Споразумението да настоява в един 
или повече случаи да бъде изпълнена 
която и да било от разпоредбите на 
настоящото Споразумение за финан-
сиране не следва да се тълкува като 
отказ на тази страна от правото да 
изиска в бъдеще тази разпоредба да 
бъде изпълнена, като задължението на 
другата Страна по Споразумението по 
отношение на бъдещото изпълнение 
остава в пълна сила.

28.3.  Страните признават, че настоящото 
Споразумение за финансиране подлежи 
на ратификация от Народното събрание 
на Република България с приемане на 
закон за ратификация в съответствие с 
Конституцията на Република България 
и обнародване на този закон в Държавен 
вестник. Страните също така приемат, 
че настоящото Споразумение за фи-
нансиране може да бъде обнародвано 
в Държавен вестник, ако е необходимо.

Член 29
Приложения

Съображенията и следните Приложения 
представляват неразделна част от настоящото 
Споразумение за финансиране:
Приложение 1 –  Списък с термини на целевия 

компонент
 –  Инструмент за неограниче-

на гаранция
Приложение 2 –  Критерии за изключване по 

отношение на финансови-
те посредници и Крайните 
получатели и критерии за 
допустимост на Приноса 
на ЕС

Приложение 3 – Искане за плащане
Приложение 4 –  Насоки за управлението на 

касовите наличности
Приложение 5 –  Докладване във връзка с 

оперативните аспекти на 
целевия компонент

Приложение 6 –  Докладване във връзка с 
финансовите аспекти на 
целевия компонент

Приложение 7 – Санкции
Приложение 8 – Политика на излизане
Приложение 9 –  Докладване на определена 

информация за държавни 
помощи.

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО всяка от Стра-
ните е разпоредила подписването на насто-
ящото Споразумение за финансиране в два 
(2) оригинала на английски и български 
език на посочената по-долу дата. В случай 
на несъответствия версията на английски 
език има предимство.

София, 2 март 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
представлявана от:
Име: Божидар Лукарски
Длъжност: Министър на 
 икономиката
ЕВРОПЕЙСКИ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД,
представляван от:
Име: Пиер Луиджи Джилиберт
Длъжност: Главен изпълнителен 
 директор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО
ЗА ФИНАНСИРАНЕ

СПИСЪК С ТЕРМИНИ ОТ ОБЛАСТТА НА 
ЦЕЛЕВИЯ КОМПОНЕНТ

ИНСТРУМЕНТ ЗА НЕОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ1

Инициатива за МСП

Инструмент за неограничена гаранция в 
рамките на инициативата за МСП

Този инструмент предвижда използването 
на неограничени гаранции, предоставяни от 
ЕИФ за покриване на кредитния риск по заеми, 
лизингови плащания или гаранции за МСП. 
Инструментът за неограничена гаранция в 
рамките на инициативата за МСП се основава 
на риска, поеман на различни равнища от ре-
сурсите на ЕС („Хоризонт 2020“), ЕФРР, както 
и от ресурсите на групата на ЕИБ, евентуално 
в допълнение към намесата на националните 
насърчителни банки и националните гаранци-
онни схеми.

По линия на този инструмент ЕИФ ще пре-
доставя неограничени гаранции в рамките на 
договорени максимални суми. Иницииращите 
финансови институции трябва да запазят зна-
чителен интерес в съответните си гарантирани 
портфейли, т.е. да сведат до 20 % излагането на 
икономически риск по всеки гарантиран заем, 
с цел да се гарантира необходимото хармони-
зиране на интересите („залагане на карта на 
собствените интереси“).

Финансовите посредници ще получат всеки 
поотделно неограничена гаранция от ЕИФ в 
замяна на плащане на гаранционна такса. По-
големият риск от съответния портфейл ще се 
покрива чрез комбинация от приноса на ДЧ и 
ресурси по „Хоризонт 2020“. По-ниският риск 
от съответния портфейл ще остане за сметка 
на комбинация от ресурси с източник групата 
на ЕИБ в рамките на договорени максимални 
суми и евентуално национални насърчителни 
банки и национални гаранционни схеми. По-
добно нефинансирано прехвърляне на риска, 
даващо възможност за частично прехвърляне 
на кредитния риск на трети страни без дейст-
вително изваждане на портфейла от активи от 
счетоводния баланс на финансовата институция, 
ще предостави възможност по отношение на 
иницииращата финансова институция да бъде 
облекчено нормативно установеното изискване 
за собствен капитал, когато това е осъщест-
вимо. При тази Операция ще трябва да се 
вземат предвид нормативните изисквания на 
съответната държава.

Генерирането, надлежната проверка, воде-
нето на документацията и административното 
обслужване на портфейла, съставен от допусти-
ми заемни, лизингови или гаранционни транс-

1  „Неограничена гаранция“ е терминът, използван 
в чл. 39 на РОР.

акции на МСП, се извършват от Финансовите 
посредници в съответствие с техните обичайни 
процедури по портфейлно генериране и адми-
нистративно обслужване. Финансовият посред-
ник (или Междинният финансов посредник в 
случай на насрещни гаранции) запазва преки 
клиентски кредитни отношения с всеки краен 
получател. Финансовият посредник редовно ще 
предоставя на ЕИФ информация за портфейла, 
а ЕИФ съответно ще предава цялата относима 
информация на поемателите на риска по силата 
на съответните споразумения.

Финансовият посредник изцяло ще прераз-
предели в полза на малките и средните пред-
приятия постъпленията от държавната помощ, 
така както са формулирани в индикативните 
термини и съгласно формулата, уточнена в 
раздели 5 и 6 по-долу. Освен това се счита, че 
скритите разходи (риск, свързан с репутацията, 
финансов риск, административен риск, риск, 
свързан с изпълнението на компонента2), поне-
сени от финансовия посредник, неутрализират 
всяко предимство, свързано с държавните ре-
сурси (т.е. приноса на ДЧ), като по този начин 
се гарантира, че финансовият посредник не се 
ползва от неправомерна помощ.

Освен ако не е изрично предвидено друго, 
термините, чието определение се съдържа в 
настоящото Приложение 1, имат същия сми-
съл като съответните термини, определени в 
настоящото Споразумение за финансиране.

2  Конкретните изисквания, свързани с участието 
в компонента, включват:

a)  Минимален ливъридж ефект за постигане на 
портфейл с минимален обем на ново дългово 
финансиране, който отговаря на изисквани-
ята за допустимост за приноса на ДЧ;

б)  Минимален обем на ново дългово финанси-
ране, който също така отговаря на параме-
трите за допустимост по „Хоризонт 2020”;

в)  Оценяване и контрол на критериите за 
допустимост;

г)  Санкции, ако минималният ливъридж ефект 
не е постигнат към момента на етапните 
цели и ако ползата от държавната помощ 
не е прехвърлена;

д)  Задължения за прехвърляне на ползата, 
включително оценяването на съответния 
механизъм и докладването на ЕИФ;

е)  Изчисляване на БЕБП за всеки заем в 
портфейла на ново дългово финансиране и 
докладване на ЕИФ;

ж)  Публичност на подкрепата от ЕС в договор-
ната документация с крайните получатели 
и маркетинговите материали;

з)  Задължения за одитиране и мониторинг във 
връзка с Европейската комисия и Европей-
ската сметна палата.

Гореспоменатите рискове и изисквания предста-
вляват скрит разход за финансовия посредник, 
който не получава възнаграждение за дейностите 
по управление на трансакцията, нито админи-
стративни такси или такса за изпълнение.
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Индикативни термини от областта на неограничените гаранции
1. Основни характеристики

Приложно поле на финан-
совия инструмент

Финансовият посредник съставя портфейл за ново дългово финансиране (под 
условие за постигане на минимален ливъридж ефект), за който ще получи 
неограничена портфейлна гаранция (под формата на преки, насрещни или 
съвместни гаранции) от ЕИФ в замяна на плащане на гаранционна такса.
ЕИФ осигурява ежедневното управление на финансовия инструмент, чрез 
управление на приноса на ДЧ, приноса на ЕС, т.е. вноските по Регламента 
за „Хоризонт 2020“, приноса на ЕИФ и кредитния риск, поет от ЕИБ и 
евентуално от националните насърчителни банки.

Гаранция Гаранцията се предоставя от ЕИФ на финансовия посредник в замяна на 
гаранционна такса. Гаранцията трябва да покрива част (до процентния 
размер на гаранцията) от кредитния риск, свързан с конкретен портфейл 
за основното ново дългово финансиране („Портфейлът“).

Процентен размер на га-
ранцията

До 80 % от всяка трансакция в портфейла, така че Финансовият посредник 
да запази значителен икономически интерес в портфейла, равен най-малко 
на 20 % от икономическия риск, на който е изложен, с цел да се гарантира 
хармонизиране на интересите.

Структура Гаранцията покрива, до процентния размер на гаранцията, сумите, неизпла-
тени на финансовия посредник във връзка с всяка допустима трансакция, 
включена в портфейла, по която не е било извършено плащане.
Възстановените суми във връзка с допустими трансакции, по които не са 
били извършени плащания, ще бъдат поделени на принципа pari passu от 
финансовия посредник и ЕИФ в същото съотношение като покритието за 
неизпълнение (т.е. до 80 %). Гаранцията ще бъде неограничена (т.е. покрива 
до 80 % от целия гарантиран портфейл).
Приносът на ДЧ ще бъде използван за покриване на най-високия риск 
по портфейла до процент, който ще бъде определен в зависимост от мул-
типлициращия ефект на приноса на ДЧ, договорен в Споразумението за 
финансиране, и целевите рейтинги за съответните покрития на рисковете 
по инструмента за неограничена гаранция в рамките на инициативата за 
МСП. Това обикновено може да доведе до 100-процентно усвояване на тази 
сума за покриване на нетните загуби по портфейла съгласно съответните 
разпоредби, предвидени в Споразумението между кредиторите.
Втората най-рискова част от портфейла ще бъде покрита чрез комбинация 
от ресурси, осигурени от ЕИФ, бюджета на ЕС и управляващия орган 
съгласно съответните разпоредби, предвидени в Споразумението между 
кредиторите. Остатъчният риск по портфейла ще бъде покрит чрез комбина-
ция от ресурси, осигурени от групата на ЕИБ и евентуално от национални 
насърчителни банки и национални гаранционни схеми.
Ресурсите, предоставени от различните поематели на риска, трябва да 
бъдат определени на такова равнище, че рискът да е съвместим с допус-
тимото ниво на риска за групата на ЕИБ и за всеки друг потенциален 
поемател на риска.
Всеки портфейл трябва да е едновременно достатъчно хомогенен и доста-
тъчно диверсифициран, за да може ЕИФ да определи конкретен рейтинг 
съобразно своята методология за оценка на риска.

Неизплатени суми Свързани са с неизплатени главница и лихви, понесени от Финансовия 
посредник по отношение на включени в Портфейла Трансакции, по които 
не са били извършени плащания.

2. Портфейл 

Период за включване ЕИФ и финансовият посредник ще се договорят за период (обикновено 
до 3 години), през който могат да бъдат включвани трансакции в порт-
фейла и който приключва не по-късно от 31 декември 2019 г. (или такава 
друга дата, каквато може да бъде приета в определен момент от съвета 
на инвеститорите, при условие че въпросната дата не настъпва по-късно 
от 31 декември 2023 г.).

Допустими крайни полу-
чатели

Крайните получатели трябва да отговарят на изискванията за допустимост, 
предвидени в Член 37, параграф 4 и Член 39 от РОР, както и на специфич-
ните изисквания за допустимост, установени в Регламентите относно ЕФРР.
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Критерии за допустимост 
по „Хоризонт 2020“

Вж. Приложение 2.

Процес на изключване Ако дадена трансакция не отговаря на критериите за допустимост, тя 
трябва да бъде изключена от портфейла (и не трябва да бъде покрита от 
гаранцията). В редки случаи, при определени обстоятелства и в изпълне-
ние на изискванията по Член 39, параграф 2, буква (а) от РОР, гаранци-
онното покритие може да остане в сила, ако се установи, че въпросното 
неспазване е било извън контрола на финансовия посредник.

Изискване за ливъридж 
ефект по отношение на 
приноса на ДЧ

Ливъридж ефект на ДЧ се изчислява, като общият размер на новото дъл-
гово финансиране в полза на допустимите крайни получатели се разделя 
на приноса на ДЧ, определен за гаранцията. Минималният ливъридж 
ефект на ДЧ трябва да съответства най-малко на [X]-кратния размер на 
общия принос на ДЧ.

Минимален изиск уем 
ливъридж ефект по от-
ношение на приноса по 
„Хоризонт 2020“

Предвид приноса в рамките на регламента за „Хоризонт 2020“, ако е 
приложим, конкретен обем на ново дългово финансиране в полза на 
допустимите Крайни получатели в съответствие с изискванията за ли-
въридж ефект, определени в нормативната уредба на „Хоризонт 2020“ и 
в Споразумението за делегиране по „Хоризонт 2020“, трябва да отговаря 
и на критериите за допустимост по „Хоризонт 2020“.

3. Остойностяване 

Гаранционна такса ЕИФ начислява на финансовия посредник гаранционна такса във връзка 
с трансакциите, включени в портфейла.
Гаранционната такса, изразена в [X]% годишно, ще се изчислява на 
тримесечна основа върху оставащите неразплатени суми по действащия 
портфейл.

Остойностяване на при-
носа на ДЧ

Приносът на ДЧ се остойностява на ниво, което е съизмеримо със съ-
ответния поет риск, с изключение на покритието на най-рисковата част 
от портфейла, което се оценява на нула (т.е. приносът на ДЧ ще бъде 
предоставян безплатно).

4. Други

Санкции Вж. Член 7 

Докладване Вж. Приложение 5

Мониторинг и одит Вж. Член 17

5. Прехвърляне на пол-
зата

Прехвърляне на ползата ЕИФ трябва да оцени механизма за прехвърляне на ползата на крайните 
получатели. Този механизъм трябва да бъде взет предвид в процеса на 
подбор на финансови посредници и при вземането от страна на ЕИФ на 
окончателно решение относно това, дали да сключи гаранционно спо-
разумение и при какви условия. Прехвърлянето на ползата трябва да се 
прилага за покритата от гаранцията част от новото дългово финансиране 
при стандартния лихвен процент, прилаган спрямо крайните получатели 
чрез намаляване на премията за кредитен риск/гаранционната премия. 
То се документира по подходящ начин.

Обща полза Общата полза трябва да бъде определена за покритата от гаранцията част 
от заема като намалението на лихвения процент или на гаранционната 
такса според случая, начислявани от страна на финансовия посредник на 
крайните получатели, като се вземат под внимание поетият в тази връзка 
кредитен риск и ефектът и разходите за гаранцията. Тъй като финансовият 
посредник не получава възнаграждение/финансиране от ЕИФ, оценката на 
общата полза трябва да се съсредоточи само върху премията за кредитен 
риск. Финансовият посредник трябва да вземе предвид разходите за га-
ранцията (гаранционната такса) при изчисляването на новата премия за 
кредитен риск/новата гаранционна премия за всеки заем или гаранция. 
Общата полза се изчислява по следната формула:
Обща полза = стандартна премия за кредитен риск/гаранционна пре-
мия – гаранционна такса
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ

КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАН-
СОВИ ПОСРЕДНИЦИ И КРАЙНИ ПОЛУЧА-
ТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 

ПРИНОСА НА ЕС
1. Критерии за изключване на финансови 

посредници
Финансови посредници, които се намират 

в едно от положенията, посочени по-долу, при 
условие че това положение, по професионалното 
мнение на ЕИФ, би могло да повлияе на спо-
собността им да прилагат конкретен финансов 
инструмент, не могат да бъдат избирани:
1.  обявени са в несъстоятелност или са обект 

на открито производство по несъстоятелност, 
тяхната дейност е поставена под съдебен над-
зор, са обект на производство по тези въпроси 
или се намират в аналогично положение в 
резултат на подобна процедура, предвидена 
в националните законови или подзаконови 
актове;

2.  осъдени са за нарушаване на професионалната 
етика с решение, което има сила на пресъдено 
нещо, което ще засегне тяхната способност за 
изпълнение на дадена трансакция;

3.  осъдени са с решение, което има сила на пре-
съдено нещо, за измама, корупция, участие в 
престъпна организация или всякаква друга 
незаконна дейност, накърняваща финансовите 
интереси на Съюза;

6. Държавна помощ

Полза, свързана с държав-
ната помощ

Ползата, свързана с държавната помощ, за частта от заема, покрита 
от гаранцията, представлява част от общата полза, пропорционална на 
приноса на ДЧ3 по портфейла за новото дългово финансиране, която се 
изчислява по следната формула:
Полза, свързана с държавната помощ = Обща полза * % от Приноса на 
ДЧ по гаранцията (гарантираната част от портфейла за новото дългово 
финансиране).
Ползата, свързана с държавната помощ, трябва да се прехвърли изцяло 
от Финансовия посредник на крайния получател.

Изчисляване на БЕБП На равнището на крайния получател ползата, свързана с държавната помощ, 
се счита за лихвена субсидия по смисъла на Член 4, параграф 2 от Регла-
мент (ЕО) № 1407/2013 на комисията (Регламент за помощта de minimis).
Брутният еквивалент на безвъзмездната помощ (БЕБП) се изчислява по 
следната формула:
БЕБП = гарантирана сума по заема4 * падеж (среднопретеглена продъл-
жителност) на заема (гаранцията)5 * Полза, свързана с държавната помощ
Финансовият посредник трябва да изчисли БЕБП за всеки отделен заем 
(гаранция)6 в портфейла за новото дългово финансиране и го съобщава 
на ЕИФ. Във всички случаи БЕБП не може да надвиши прага, посочен в 
Регламента за помощта de minimis.

Санкции за държавни по-
мощи

ЕИФ налага на финансовия посредник санкция за държавна помощ, в 
случай че ползата, свързана с държавната помощ, не е изцяло прехвърлена 
на крайния получател.

3456

3 Само приносът на ДЧ е от значение във връзка със съображенията за държавна помощ. Ресурси от 
Комисията и ЕИБ и собствените ресурси на ЕИФ не представляват държавна помощ.
4 Гарантиран размер на заема = номинален размер на заема (номинален размер на гаранцията) * Гаран-
ционна ставка.
5 В случаите на насрещни гаранции.
6 В случаите на насрещни гаранции.

4.  виновно са представили неверни данни при 
предоставянето на изискуемата информация 
във връзка с подбор като финансов посредник;

5.  фигурират в централната база данни за от-
страняванията, посочена в Член 9.5, буква д);

6.  установили са се на територии, чиито юрис-
дикции не си сътрудничат със Съюза по 
отношение на прилагането на международно 
договорения данъчен стандарт, или техните 
данъчни практики са в разрез с принципите 
от препоръката на Комисията от 6 декември 
2012 г. относно мерките за насърчаване на трети 
държави да прилагат минимални стандарти 
за добро управление в областта на данъчното 
облагане (C(2012) 8805);

7.  тяхната стопанска дейност не е съобразена с 
политиката на ЕИФ по отношение на секто-
рите с ограничен достъп.
Точки 2 и 3 не се прилагат, когато финансовите 

посредници могат да докажат по удовлетворите-
лен за ЕИФ начин, че са приети адекватни мерки 
спрямо лицата с правомощия да ги представля-
ват, да вземат решения или да ги контролират, 
по отношение на които има издадени съдебни 
решения по точки 2 и 3.

2. Критерии за изключване на крайните 
получатели

Крайните получатели не могат да бъдат из-
брани от финансовите посредници, ако отговарят 
на едно или повече от изискванията, посочени 
по-долу:
1.  не са потенциално икономически жизнеспо-

собни;
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2.  установили са се на територия, чиито юрис-
дикции не си сътрудничат със Съюза по 
отношение на прилагането на международно 
договорения данъчен стандарт, или техните 
данъчни практики са в разрез с препоръката 
на Комисията от 6.12.2012 г. относно мерките 
за насърчаване на трети държави да прилагат 
минимални стандарти за добро управление в 
областта на данъчното облагане (C(2012) 8805);

3.  обявени са в несъстоятелност или са обект 
на открито производство по несъстоятелност, 
тяхната дейност е поставена под съдебен 
надзор, обект са на производство по тези 
въпроси или се намират в аналогично по-
ложение в резултат на подобна процедура, 
предвидена в националните законови или 
подзаконови актове;

4.  осъдени са за нарушаване на професионалната 
етика с решение, което има сила на пресъдено 
нещо, което ще засегне тяхната способност 
да упражняват своята стопанска дейност;

5.  осъдени са с решение, което има сила на 
пресъдено нещо, за измама, корупция, участие 
в престъпна организация или всякаква друга 
незаконна дейност, накърняваща финансовите 
интереси на Съюза;

6.  виновно са представили неверни данни при 
предоставянето на изискуемата информация 
във връзка с подбор като краен получател; 

7.  фигурират в централната база данни за 
отстраняванията, създадена и управлявана 
от Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията 
от 17 декември 2008 г. относно централната 
база данни за отстраняванията7;7;

8.  тяхната стопанска дейност се състои от един 
или повече от следните елементи:
(а)  незаконна икономическа дейност (т.е. 

всяка производствена, търговска или 
друга дейност, която е незаконна по си-
лата на законовите или подзаконовите 
нормативни разпоредби, приложими за 
финансовия посредник или съответния 
краен получател, включително, без огра-
ничение, клониране на хора за репродук-
тивни цели);

(б)  производството и търговията с тютюн и 
дестилирани алкохолни напитки и свър-
заните с тях продукти;

(в)  финансирането на производството и 
търговията с оръжия и боеприпаси от 
всякакъв вид или военни операции от 
всякакъв вид;

(г)  казина и еквивалентни на тях предприятия;
(д)  хазартни игри по интернет и онлайн 

казина;
(е) порнография и проституция;
(ж) ядрена енергия;
(з)  дейности по Член 19 от Регламента за 

„Хоризонт 2020“;
(и)  научни изследвания, разработване или 

технически приложения, свързани с 
програми или решения за електронен 
обмен на данни, които са конкретно 
насочени към подкрепа на която и да 

7 Официален вестник L 344, 20.12.2008 г., стр. 12. 

било от дейностите, посочени в букви 
(а) – (з) по-горе, или са предназначени 
да позволят незаконното проникване в 
електронни мрежи за предаване на данни 
или изтеглянето на електронни данни;

9.  тяхната стопанска дейност не е съобразена с 
политиката на ЕИФ по отношение на секто-
рите с ограничен достъп;

10.  получили са ново дългово финансиране, което 
не зачита правилата за натрупване, устано-
вени в Регламента за помощта de minimis;

11.  получили са помощи за дейности, свързани с 
износ за трети държави или държави членки, 
т.е. помощи, пряко свързани с изнасяните ко-
личества, със създаването и функционирането 
на дистрибуторска мрежа или с други текущи 
разходи, свързани с дейността по износ;

12.  получили са помощ, предоставена, при усло-
вие че се използват предимно стоки местно 
производство, а не внесени стоки.
3. Критерии за допустимост за приноса на ЕС
Критериите за допустимост за приноса на ЕС 

към финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“ 
са представени в Приложение III (критерии на 
„Хоризонт 2020“ за трансакциите по ИНГИМСП във 
връзка с „Хоризонт 2020“, които следва да бъдат 
изпълнени, за да бъдат спазени изискванията за 
ливъридж ефект в рамките на „Хоризонт 2020“) 
към Общоприложимите разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
На вниманието на управляващия орган
[да се попълни наименованието]

Люксембург, [дата]

Относно: Искане за плащане от ЕИФ за иници-
ативата за МСП с Република България 

Уважаема Госпожо, уважаеми Господине,
В съответствие с Член 11.3 и 11.4 на Спо-

разумението за финансиране, сключено между 
Република България и Европейския инвестици-
онен фонд, с настоящото представяме искане за 
плащане на следните суми:

Принос на ДЧ за покри-
ване на задължения по 
оперативни споразуме-
ния, които се очаква да 
бъдат сключени в рам-
ките на три месеца

[…] евро 
[посочете сумата с ци-
фри и думи]

Принос на ДЧ за по-
криване на разходите и 
таксите за управление 

[…] евро 
[посочете сумата с ци-
фри и думи]

Общ поискан принос на 
ДЧ (сума в евро)

[…] евро 
[посочете сумата с ци-
фри и думи]

Общият поискан принос на ДЧ съгласно на-
стоящото искане за плащане се превежда: 

• по сметката на целевия компонент: […]
в рамките на 20 календарни дни след плаща-

нето от страна на ЕО.
С уважение,
[…]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ

НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАСОВИТЕ 
НАЛИЧНОСТИ

1.  За целите на това Приложение:
„банка“ означава Българската народна банка 

или всяка друга трежъри банка, за която Стра-
ните могат да се договорят.

„Трежъри сметка“ означава всяка [всички] 
отделна[и] сметка[и], (i) открита(и) от ЕИФ в 
трежъри банката от името на управляващия орган, 
и (ii) управлявана[и] от името на управляващия 
орган в съответствие с Член 13.
2.  При първа възможност ЕИФ предприема 

необходимите действия, за да може касовите 
наличности (по-малък ликвиден буфер) да 
бъдат управлявани чрез трежъри банката.

3.  За целите на управление на касовите наличности 
и в съответствие с неговите вътрешни правила 
и процедури ЕИФ открива трежъри сметка.
 За целите на управление на касовите на-
личности ЕИФ може да сключи двустранно 

споразумение („Трежъри споразумение“) с 
трежъри банката. Касовото споразумение се 
изготвя във форма, договорена с управляващия 
орган, и предвижда, наред с други въпроси, 
нивото на интерес, превеждането на средства 
и банковите такси. В случай на нарушение на 
задължения от страна на трежъри банката по 
Трежъри споразумението или от управлява-
щия орган по Споразумението за финансиране 
или Споразумението между кредиторите ЕИФ 
може да прекрати Касовото споразумение и 
да изисква всички касови средства да бъдат 
преведени по сметката на целевия компонент 
и да бъдат управлявани съгласно политиките 
и процедурите на ЕИФ и принципите за ра-
ционално управление на финанси, докато не 
бъде назначена нова трежъри банка.

4.  Касовите наличности се депозират в евро 
или български левове по трежъри сметка-
та и/или като срочни депозити с различни 
падежи (които не надвишават 12 месеца) в 
Трежъри банката.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
ДОКЛАДВАНЕ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ АСПЕКТИ НА ЦЕЛЕВИЯ КОМПОНЕНТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ  
ДОКЛАДВАНЕ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ АСПЕКТИ НА ЦЕЛЕВИЯ КОМПОНЕНТ  
 

1.1.1 Обзор 

Доверен субект  ЕИФ 

Поето задължение за принос на ДЧ    

Наименование на управляващия орган    

Дата на подписване на Споразумението за 
финансиране  дд.мм.гггг 

Валута  Евро 

Период на поети задължения  от дд.мм.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Дата на прекратяване  31/12/2023 

Тип финансов инструмент  Неограничена гаранция („Вариант 1”) 

Структура  Некорпоративна 

Идентификационен номер на Единната 
специална оперативна програма    

Тематична цел    

Инвестиционни приоритети    

Конкретни цели    

 
1.2 Кратко съдържание 

1.2.1 Обзор 

1.2.1.1 Предварителна информация – Ключови етапни цели и основни събития през XXXX 
1.2.1.2 Мониторингова дейност на ЕИФ 

1.2.2 Обратна връзка по отношение на съществуващи Операции 

1.2.3 Друга ключова информация 

1.2.3.1 Заседания на съвета на инвеститорите и други заседания 
1.2.3.2 Одити и нередности 
1.2.3.3 Публичност 
1.2.3.4 Съдебни спорове 
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1.5  Посредник - Общи данни към (Дата на доклада) 

 

Финансов посредник Тип финансов посредник Дата на подписване 

Неограничени гаранции 

ФП 1     
ФП 2     
ФП 3     
      
      

 

 
 

2.1 Ключови данни за неограничена гаранция 

  

Обща кумулативна 
сума към (Дата на 
доклада, напр. 
30.06.2015 г.) 

% 

Брой посредници xx n/a 

Брой неограничени гаранции xx n/a 

Брой крайни получатели xx n/a 

Брой наскоро учредени МСП (МСП, които са осъществявали дейност по-малко от 3 години) 
xx n/a 

Общ действителен гарантиран обем на портфейла (в млн. евро) xx xx% 

- от които Действителен гарантиран обем на портфейла в евро (в млн. евро) 
xx xx% 

- от които Действителен гарантиран обем на портфейла в лева (в млн. лева) 
xx xx% 

Общ лостов ефект във връзка с ЕСИФ xx n/a 

Общо нетни поискани гаранции (в млн. евро) xx xx% 

- от които Нетни поискани гаранции (в млн. евро) xx xx% 

- от които Нетни поискани гаранции (в млн. лева) xx xx% 
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2.3.1 Разпределение по размер на трансакцията с Крайния получател

Размер в '000 
евро брой % млн.  евро % млн.  евро %

(0 - 50]
(50 - 100]
(100 -200]
(200 - 500]
(500 - 1,000]
(1,000 - 3,000]
(3,000 - 7,500]
(7,500 - 12,500]
Общо - xx% xx xx% xx xx%

Крайни получатели Сума,  за която е поето
задължение Изплатена сума

2.3 Разпределение на портфейла за крайни получатели
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2.3.2 Разпределение по размер на Крайния получател (брой служители)

Размер (брой 
служители) брой % млн.  евро % млн.  евро %

0-9
10-49
50-149
150-249
250-499
Общо - xx% xx xx% xx xx%

Крайни получатели Сума,  за която е поето
задължение Изплатена сума

2.3 Разпределение на портфейла за Крайни получатели
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2.3.2 Разпределение по размер на Крайния получател (брой служители)

Размер (брой 
служители) брой % млн.  евро % млн.  евро %

0-9
10-49
50-149
150-249
250-499
Общо - xx% xx xx% xx xx%

Крайни получатели Сума,  за която е поето
задължение Изплатена сума

2.3 Разпределение на портфейла за Крайни получатели
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2.3.3 Разпределение по сектор (NACE ниво 2)

Код Описание брой % млн.  евро % млн.  
евро %

A Земеделие, лесовъдство и риболов
C Производство

D Снабдяване с електроенергия, газ, пара и 
климатизация

… …
Общо - xx% xx xx% xx xx%

NACE ниво 2 Сума,  за която е поето 
задължениеКрайни получатели Изплатена сума

2.3 Разпределение на портфейла за Крайни получатели

 
 

65 

 

2.3.3 Разпределение по сектор (NACE ниво 2)

Код Описание брой % млн.  евро % млн.  
евро %

A Земеделие, лесовъдство и риболов
C Производство

D Снабдяване с електроенергия, газ, пара и 
климатизация

… …
Общо - xx% xx xx% xx xx%

NACE ниво 2 Сума,  за която е поето 
задължениеКрайни получатели Изплатена сума

2.3 Разпределение на портфейла за Крайни получатели
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2.3.2 Разпределение по размер на Крайния получател (брой служители)

Размер (брой 
служители) брой % млн.  евро % млн.  евро %

0-9
10-49
50-149
150-249
250-499
Общо - xx% xx xx% xx xx%

Крайни получатели Сума,  за която е поето
задължение Изплатена сума

2.3 Разпределение на портфейла за Крайни получатели

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ДОКЛАДВАНЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ АСПЕКТИ НА ЦЕЛЕВИЯ КОМПОНЕНТ

 

66 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

ДОКЛАДВАНЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ АСПЕКТИ НА ЦЕЛЕВИЯ КОМПОНЕНТ 
 
Отчет за икономическия резултат за годината, приключила на 31 декември 201X г. 

 

  Бележки     

В края 
на 

година 
201X 

  

В края 
на 

година 
201X-1 

          в евро   в евро 

ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ           

              

                

Нетен доход от лихви 6.1         

Нетен доход от финансови активи по справедлива стойност  
4.3          

чрез печалба или загуба 

Реализиран доход от портфейл, достъпен за продажба           

Други оперативни доходи           

Доход от обмен на чуждестранна валута 6.2         

                

Общо приходи от финансови операции             

                

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ             

                

Начислени лихви             

Общи административни разходи 6.3           

Такси за управление на касови наличности 6.4           

Обезпечение за рискове и отговорности 5.2           

Други оперативни такси             

Загуба от обмен на чуждестранна валута 6.2           

                

Общо разходи за финансови операции             

                

Излишък/(Дефицит) от неоперативни дейности             

Икономически резултат за годината             
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Счетоводен баланс към 31 декември 201Х г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Бележки   201X   201X-1 

АКТИВИ       в евро   в 
евро 

                

Текущи активи             

Парични средства в брой и парични еквиваленти 4.1          

Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход 4.2         

Акции и други ценни книжа с променлив доход 4.3         

Други активи 4.4          

Общо текущи активи             

Нетекущи активи             

  Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход 4.2          

Общо нетекущи активи              

                

Общо активи              

ПАСИВИ             

Капитал              

  Принос на ЕС  5.1         

  Резерв за портфейла, достъпен за продажба 4.2         

  Натрупан дефицит           

  Икономически резултат за годината         

Общо капитал             

Текущи пасиви             

  Обезпечение за рискове и отговорности 5.2         

  Други пасиви 5.3         

Общо текущи пасиви             

Нетекущи пасиви             

  Обезпечение за рискове и отговорности 5.2         

                

Общо нетекущи пасиви             

                

Общо пасиви             
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Таблица с паричните потоци за периода от ____ до ____ 

(в евро) 

 

     

В края на  

  

В края 
на 

година година 

201X 201X-1 

           

ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ       

           

Платени административни такси       

Платена такса за стимулиране       

          

Платена такса за управление на касови наличности  

Друг оперативен доход  

Други оперативни такси  

          

Платена поискана гаранция  

          

Нетен паричен поток от оперативни дейности          

          

ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ       

Инвестиции         

          

Получени лихви    

Нетен паричен поток от инвестиционни дейности          

          

ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ       

Получен принос на ЕС   

Нетен паричен поток от финансови дейности          

           

Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти        

Парични средства и парични еквиваленти в началото на финансовата година        

Парични средства и парични еквиваленти на 31.12.201Х г.        

        

Получената лихва и начисленията  (върху парични средства в брой и парични еквиваленти)  включват и 
ефект от колебанията на обменния курс. 



СТР.  44  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ

САНКЦИИ

1.  ЕИФ гарантира, че всяко оперативно споразу-
мение предвижда: (i) целеви обеми („Обемът 
на първата етапна цел“), отразяващи ливъ-
ридж ефекта на операцията, равен на 2, кой-
то следва да бъде постигнат от финансовите 
посредници до отчетната дата непосредстве-
но след датата, която се пада 3 месеца след 
средата на периода за включване („Датата 
на първата етапна цел“), и (ii) целеви обеми 
(„Обемът на втората етапна цел“), отразя-
ващи ливъридж ефект на операцията, равен 
на 4,3, който следва да бъде постигнат от 
съответните финансови посредници до по-
следния ден на периода за включване.

2.  ЕИФ гарантира, че оперативните споразу-
мения предвиждат следното:
(а)  Ако даден финансов посредник не постиг-

не съответния обем на първата етапна 
цел до датата на първата етапна цел, 
ЕИФ ще връчи известие на съответния 
финансов посредник, което посочва по-
тенциалните санкции („Потенциалните 
санкции“), които се равняват на 0,5 % от 
положителната разлика между (i) обема на 
първата етапна цел и (ii) новото дългово 
финансиране, създадено към съответната 
дата. Финансовият посредник не дължи 
никакви плащания по отношение на 
потенциалните санкции;

(b)  Ако даден финансов посредник не по-
стигне съответния обем на втората етап- 
на цел до последния ден на периода 
за включване, финансовият посредник 
изплаща санкция на ЕИФ, равна на 
0,5 % от положителната разлика между 
(i) обема на втората етапна цел и (ii) 
новото дългово финансиране, създадено 
към съответната дата.

3.  Следното представлява цифров пример за 
разпоредбите на т. 1 и 2 по-горе и се пред-
ставя само за илюстративни цели:
 На 31 март 2015 г. ЕИФ сключва опера-
тивно споразумение с финансов посредник 
АБВ, по отношение на който приносът на 
ДЧ е 15 млн. евро. Периодът за включване 
трае 36 месеца и по график приключва на 
30 март 2018 г. Оперативното споразумение 
предвижда следните етапни цели:
(а)  До 31.12.2016 г. (т.е. датата на първата 

етапна цел) финансов посредник АБВ 
следва да постигне обема на първата 
етапна цел, който се равнява на поне 30 
млн. евро (т.е. ливъридж ефект на опе-
рацията, равен на 2); и

(б)  До 30.03.2018 г. Финансов посредник АБВ 
следва да постигне обема на втората етап-
на цел, който се равнява на поне 60 млн. 
евро (т.е. ливъридж ефект на операцията, 
равен на 4).

 Пример 1: Финансов посредник АБВ по-
стига следните резултати по отношение на 
съответните етапни цели:

(а)  Към 31.12.2016 г. създаденото ново 
дългово финансиране се равнява на 10 
млн. евро вместо 30 млн. евро. ЕИФ 
ще издаде предупредително известие 
на финансов посредник АБВ, кое-
то посочва потенциални санкции от 
100 000 евро (т.е. (30 млн. евро – 
10 млн. евро) * 0,5 %). Тази сума няма 
да бъде дължима и платима от финансов 
посредник АБВ;

(б)  Към 30.03.2018 г. създаденото ново дъл-
гово финансиране се равнява на 15 млн. 
евро вместо 60 млн. евро. Финансов 
посредник АБВ заплаща сума, равна 
на 225 000 евро (т.е. (60 млн. евро – 
15 млн. евро) * 0,5 %).

 Пример 2: Финансов посредник АБВ по-
стига следните резултати по отношение на 
съответните етапни цели:

(а)  Към 31.12.2016 г. създаденото ново 
дългово финансиране се равнява на 
5 млн. евро вместо 30 млн. евро. ЕИФ 
ще издаде предупредително известие 
на финансов посредник АБВ, кое-
то посочва потенциални санкции от 
125 000 евро (т.е. (30 млн. евро – 
5 млн. евро) * 0,5 %). Тази сума няма да 
бъде дължима и платима от финансов 
посредник АБВ;

(б)  Към 30.03.2018 г. създаденото ново дъл-
гово финансиране се равнява на 65 млн. 
евро, което е повече от 60 млн. евро. 
Финансов посредник АБВ не дължи 
никакви санкции.

4.  Санкциите са платими от финансовите посред- 
ници в евро. За целите на изчисляване на 
сумите, платими по отношение на санкциите, 
всякакви суми във валута, различна от евро, 
се конвертират в евро при съответния рефе-
рентен обменен курс на еврото към чужда 
валута, посочен от Европейската централна 
банка на нейния уебсайт (понастоящем 
www.ecb.int), към датата на влизане в сила 
на съответното оперативно споразумение, 
както е уточнено в съответното оперативно 
споразумение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

ПОЛИТИКА В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ
Настоящото Приложение предвижда т.нар. 

политика в случай на излизане съгласно Прило-
жение IV, т. 1, буква (й) на РОР по отношение 
на излизането на приноса на ДЧ от финансовия 
инструмент, установен и управляван по насто-
ящото Споразумение за финансиране.

За целта на опростяване и за да се улесни 
прочитането му, настоящото Приложение съ-
държа и обзор на съответните стъпки и времева 
графика от избирането на финансови посредници 
до погасяването на операциите.
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Описаният по-долу механизъм уточнява 
процеса за изчисляване на максималния риск, 
който потенциално трябва да бъде покрит от 
приноса на ДЧ по всички оперативни споразу-
мения, и предвидените общи разходи и такси 
за управление, и в двата случая – в определен 
момент от времето. Всякакви суми от приноса 
на ДЧ, за които впоследствие бъде определено, 
че повече не са необходими, или се освобожда-
ват, или се връщат от ЕИФ на управляващия 
орган до пълното ликвидиране на сметката на 
целевия компонент.
1.  В контекста на изпълнение на своите функции 

и поетите задължения, предвидени в насто-
ящото Споразумение за финансиране, ЕИФ 
се стреми да избере финансови посредници 
и да сключи оперативни споразумения до 
края на периода на прилагане.

2.  По-конкретно, след надлежна проверка на 
предварително избраните финансови посред- 
ници ЕИФ изпраща, когато сметне за необ-
ходимо, искане за плащане до управляващия 
орган, което посочва предложената сума от 
приноса на ДЧ за покриване на задълженията 
по оперативни споразумения, които се очаква 
да бъдат сключени в рамките на следващите 
три месеца. Всяка такава предложена сума 
отговаря на покритието на съответните тран-
шове от приноса на ДЧ, както е посочено в 
Споразумението между кредиторите.

3.  До края на периода на прилагане (i) макси-
малният принос на ДЧ, който потенциално е 
необходим за покриване на задълженията по 
оперативни споразумения, както и потенци-
алните максимални такси за стимулиране ще 
бъдат известни. Тази сума ще е преведена от 
управляващия орган по сметката на целевия 
компонент и ще се управлява от ЕИФ (или 
друг субект, назначен от него) съгласно насо-
ките за управление на касовите наличности.

4.  С оглед на гореспоменатото, в рамките на 
4 месеца след края на периода на прилагане 
ЕИФ уведомява управляващия орган за (i) 
евентуална сума от приноса на ДЧ, която е 
необходима за удовлетворяване на задълже-
нията по оперативни споразумения (такава 
сума по същество се равнява на нетния 
принос на ЕСИФ към съответния момент) 
и (ii) предвидените общи разходи и такси за 
управление. След това приносът на ДЧ се 
актуализира (ако е уместно) по съответния 
начин и разликата, ако има такава, между 
размера на приноса на ДЧ, посочен в Член 2 
на настоящото Споразумение за финансиране 
(т.е. 102 млн. евро), и сумарната стойност, 
посочена в предходното изречение на на-
стоящата т. 4, ще бъде на разположение за 
използване от управляващия орган съгласно 
приложимите РОР. За целите на настоящото 
Приложение 8 приносът на ДЧ, изчислен и 
актуализиран (ако е уместно) съгласно на-
стоящата т. 4, се нарича „Актуализираният 
принос на ДЧ“.

5.  Например, ако в края на периода на прилагане 
ЕИФ е сключил оперативни споразумения, по 
отношение на които рискът, който потенциал-
но трябва да бъде покрит от приноса на ДЧ 
(съгласно Споразумението между кредитори-
те), е със сумарна стойност от 160 млн. евро, и 
ако ЕИФ прецени, че общите разходи и такси 
за управление ще възлизат на около 10 млн. 
евро, приносът на ДЧ от 200 млн. евро ще бъде 
намален с 30 млн. евро (т.е. 200 млн. евро – 
170 млн. евро = 30 млн. евро). В резултат 
на това актуализираният принос на ДЧ ще 
се равнява на 170 млн. евро, а 30 млн. евро 
ще бъдат на разположение за използване от 
управляващия орган съгласно приложимите 
РОР.

6.  В рамките на 6 месеца след края на пери-
ода за включване или планираната дата на 
приключване, според това коя от двете дати 
настъпи по-рано, общият размер на всеки 
гарантиран портфейл на всяка операция ще 
бъде известен (в зависимост от евентуални 
осъществени актуализации). В рамките на 
7 месеца след края на периода за включване 
ЕИФ изчислява и уведомява управляващия 
орган за (i) съответния сумарен максимален 
риск, който потенциално трябва да бъде 
покрит от актуализирания принос на ДЧ 
(съгласно Споразумението между кредито-
рите) по всички оперативни споразумения, 
и (ii) предвидените общи разходи и такси за 
управление. Актуализираният принос на ДЧ 
се актуализира (ако е уместно) по съответния 
начин и разликата, ако има такава, между 
актуализирания принос на ДЧ и сумарния 
размер, посочен в предходното изречение на 
настоящата т. 6 („Повторно актуализираният 
принос на ДЧ“), ще бъде възстановена от 
ЕИФ на управляващия орган, след консул-
тация със съвета на инвеститорите, по смет-
ката, посочена в Член 13.11 на настоящото 
Споразумение за финансиране, и остава на 
разположение за използване от управляващия 
орган съгласно приложимите РОР8.8

7.  Например, ако актуализираният принос на 
ДЧ е бил 170 млн. евро, а повторно акту-
ализираният принос на ДЧ (т.е. сумата от 
(i) съответния сумарен максимален риск, 
който потенциално трябва да бъде покрит 
от приноса на ДЧ (съгласно Споразумението 
между кредиторите) по всички оперативни 
споразумения, и (i i) предвидените общи 
разходи и такси за управление) е 150 млн. 
евро, актуализираният принос на ДЧ се на-
малява с 20 млн. евро (т.е. 170 млн. евро – 
150 млн. евро = 20 млн. евро). Сумата от 

8  Трябва да се отбележи, че общата сума, която 
следва да се има предвид за целите на тази 
клауза, за да се определи каква част, ако има 
такава, следва да бъде платена на управляващия 
орган, включва и всякакви относими приходи 
и възстановени суми.
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20 млн. евро (в допълнение към сумата от 
30 млн. евро, която вече е освободена – за 
да се избегне евентуална неяснота, тази сума 
никога не е била платена от управляващия 
орган по сметката на целевия компонент) 
ще бъде възстановена от ЕИФ на управля-
ващия орган, след консултация със съвета 
на инвеститорите, по сметката, посочена в 
Член 13.11 на настоящото Споразумение за 
финансиране, и остава на разположение за 
използване от управляващия орган съгласно 
приложимите РОР. 

8.  Считано от календарната година след оп-
ределянето на повторно актуализирания 
принос на ДЧ, в рамките на 7 месеца след 
края на всяка съответна календарна година 
или планирана дата на прекратяване, според 
това коя от двете дати настъпи по-рано, ЕИФ 
изчислява и уведомява управляващия орган 
за (i) съответния сумарен максимален риск, 
който потенциално трябва да бъде покрит 
от повторно актуализирания принос на ДЧ 
(съгласно Споразумението между кредито-
рите) по всички оперативни споразумения, 
и (ii) предвидените общи разходи и такси 
за управление. Повторно актуализираният 
принос на ДЧ се изчислява (отново) по съ-
ответния начин и всякакви суми, които не 
са необходими за покриване на разходите, 
посочени по-горе в настоящата т. 8, ще бъдат 
възстановени от ЕИФ на управляващия орган, 
след консултация със съвета на инвестито-
рите, по сметката, посочена в Член 13.11 на 
настоящото Споразумение за финансиране9..

9  Трябва да се отбележи, че сумарният максимален 
риск, който потенциално трябва да бъде покрит 
от Повторно актуализирания принос на ДЧ (съ-
гласно Споразумението между кредиторите) по 
всички Оперативни споразумения, в определен 
момент от времето се намалява с погасяването 
на Операциите. Това може да възникне или от 
прекратяване на Оперативни споразумения, или 
погасяване на портфейла(ите), така че сумарната 
неизплатена гарантирана сума да е по-ниска от 
съответния Повторно актуализиран принос на 
ДЧ, необходим в съответния момент.

9.  Например, ако повторно актуализираният 
принос на ДЧ е бил 150 млн. евро, а (i) 
съответният сумарен максимален риск, кой-
то потенциално трябва да бъде покрит от 
приноса на ДЧ (съгласно Споразумението 
между кредиторите) по всички оперативни 
споразумения, плюс (ii) предвидените общи 
разходи и такси за управление) е 140 млн. 
евро, повторно актуализираният принос на 
ДЧ се намалява с 10 млн. евро (т.е. 150 млн. 
евро – 140 млн. евро = 10 млн. евро). Сумата 
от 10 млн. евро (в допълнение към сумата 
от 30 млн. евро, която вече е освободена – и 
сумата от 20 млн. евро, която вече е възста-
новена от ЕИФ на управляващия орган) ще 
бъде възстановена от ЕИФ на управляващия 
орган, след консултация със съвета на инвес-
титорите, по сметката, посочена в Член 13.11 
на настоящото Споразумение за финансиране.

10.  Процесът, описан в т. 8 по-горе, се предпри-
ема през всяка от следващите календарни 
години, докато сумите, кредитирани по 
сметката на целевия компонент за покриване 
на съответните задължения по оперативни 
споразумения и разходите и таксите за упра-
вление, не станат необходими в рамките на 
настоящото Споразумение за финансиране 
и/или Споразумението между кредиторите.

11.  Приема се, че сметката на целевия ком-
понент ще бъде закрита и ликвидирана 
и съответното салдо ще бъде върнато на 
управляващия орган без неоправдано за-
бавяне и най-късно в рамките на 45 дни 
след закриването на сметката на целевия 
компонент, след като бъде установено, че не 
са необходими повече средства за покриване 
на задължения по оперативни споразумения 
и/или разходи и такси за управление (по 
настоящото Споразумение за финансиране 
и/или Споразумението между кредиторите) 
и не са предвидени повече средства за кре-
дитиране по нея, които пряко или косвено 
са свързани с инициативата за МСП, пред-
видена и управлявана съгласно настоящото 
Споразумение за финансиране.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ДОКЛАДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 
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СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ 
КРЕДИТОРИТЕ

относно Инициативата за малки и сред-
ни предприятия (МСП) между Република 
България, Европейския съюз, Европейската 
инвестиционна банка и Европейския инвес-

тиционен фонд
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то 
Народно събрание на 14 април 2016 г. – ДВ, 
бр. 33 от 2016 г. В сила от 26 април 2016 г.)

Настоящото Споразумение се сключи на 
2 март 2016 г. между:
(1)  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ („Съюзът“), 

представляван от Европейския инвести-
ционен фонд, действащ от негово име и 
за негова сметка , представляван от Пиер 
Луиджи Джилиберт, Главен изпълнителен 
директор;

(2)  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ („Държавата 
членка“), представлявана от Министъра 
на икономиката на Република България, 
в качеството му и на Ръководител на 
Управляващия орган (със значението, 
определено в приложение 2);

(3)  ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАН-
КА („ЕИБ“), представлявана от Флавия 
Паланца, Директор, и Щефан Бекер, 
Юрисконсулт; и 

(4)  ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД („ЕИФ“), представляван от Пиер 
Луиджи Джилиберт, Главен изпълнителен 
директор.

(като Съюзът, Държавата членка, ЕИБ и ЕИФ 
са страни („Страните“) по Споразумението).

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ:
Настоящото Споразумение (включващо, 

за да се избегне евентуална неяснота, Общо-
приложимите разпоредби) заедно със Спора-
зуменията между поемателите на риска по 
ИНГИМСП, определят принципите, които 
уреждат Инструмента за неограничени гаран-
ции на инициативата за МСП (ИНГИМСП) 
в България, и основата, на базата на която 
ЕИФ управлява приносите на Страните към 
ИНГИМСП. 

Конкретната цел на това Споразумение е 
да регулира многостранните отношения между 
Страните в качеството им на Поематели на 
риска по ИНГИМСП във връзка с Операциите 
по ИНГИМСП, поети от ЕИФ.

Страните потвърждават, че инструментът 
трябва да се придържа към принципа на 
синхронизиране на интересите, уреден в Член 
140 от Финансовия регламент. Прилагането и 
управлението на Операциите по ИНГИМСП 
по естеството си би могло да доведе до 
конфликти между позициите на различните 
Страни, които следва да бъдат ограничавани, 
включително и посредством клаузите на това 
Споразумение чрез определяне на ролите и 
ранга на различните Поематели на риска по 

ИНГИМСП и предоставянето на контролни 
права на Контролиращия поемател на риска 
по ИНГИМСП.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕД-
НОТО:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ
1.1.  Термините, определени в Общоприложи-

мите разпоредби, ще имат същото значение 
по смисъла на настоящото Споразумение, 
освен ако изрично не е посочено друго.

1.2.  По смисъла на настоящото Споразумение 
следните термини имат следното значение:
 „Обща отпусната сума за операциите по 
ИНГИМСП“ означава общият размер на 
всички Отпуснати суми за операциите 
по ИНГИМСП.
 „Обща сума, генерирана за операциите по 
ИНГИМСП“ означава общият размер на 
всички Суми, генерирани за операциите 
по ИНГИМСП.
 „Принципи на разпределение“ означава:
(i)     в случай на плащания, извършени в 

резултат на Предявяване на (насрещ-
на) гаранция по ИНГИМСП относно 
Неизплатени суми, възникнали във 
връзка с Портфейла по ИНГИМСП на 
ДЧ, считано от датата на настоящо-
то Споразумение, че сумата на тези 
плащания се използва за намаляване 
на Размера на наличното рисково 
покритие на всяко Покритие на ри-
ска по ИНГИМСП в съответствие с 
Обратния ред на приоритетите; 

(ii)   в случай на Постъпления по главни-
цата по отношение на Портфейла по 
ИНГИМСП на ДЧ, считано от датата 
на настоящото Споразумение, че тези 
суми се използват в съответствие с 
Основния приоритет на плащанията; 

(iii)  в случай на Амортизационни суми, че 
тези суми се използват за намаляване 
на Размера на наличното рисково 
покритие на всяко Покритие на ри-
ска по ИНГИМСП в съответствие с 
Реда на приоритетите до момента, в 
който Размерът на наличното рисково 
покритие на всяко отделно Покритие 
на риска по ИНГИМСП бъде сведен 
до нула; и 

(iv)  в случай на плащания за непредвидени 
разходи и/или условни задължения, 
считано от датата на настоящото Спо-
разумение, че сумата на тези плащания 
се използва за намаляване на Размера 
на наличното рисково покритие на 
всяко отделно Покритие на риска по 
ИНГИМСП в съответствие с Обратния 
ред на приоритетите, ако сумите, из-
ползвани за намаляване на Размера 
на наличното рисково покритие на 
Покритието на подчинения риск, на 
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Покритието на долния риск тип „ме-
цанин“ или Покритието на средния 
риск тип „мецанин“, не превишават 
максималната сума за покриване на 
непредвидени разходи и/или условни 
задължения, посочени в съответното 
Споразумение между поемателите на 
риска по ИНГИМСП.

 „Амортизационни суми“ означава общото 
намаляване на Портфейла по ИНГИМСП 
на ДЧ след изплащане на главницата за 
съответните Операции по ИНГИМСП.
„Основна валута“ означава евро (EUR). 
 „Работен ден“ означава ден, различен от 
събота или неделя, в който банките в 
Брюксел, Люксембург и София работят и 
в който системата за сетълмент TARGET 
2 е отворена за сетълмента на плащания 
в евро.
 „Изчислителен период“ означава, по от-
ношение на първия изчислителен период, 
периодът, който започва да тече на (и 
включва) датата на настоящото Споразу-
мение и изтича на (но не включва) първата 
Дата тримесечно изчисление, а след това 
и всеки следващ период, който започва да 
тече на (и включва) определена Дата на 
тримесечно изчисление и изтича на (но не 
включва) определена Дата на тримесечно 
изчисление.
 „Общоприложими разпоредби“ означава 
Общоприложимите разпоредби, отнасящи 
се за Инструмента за неограничени гаран-
ции на инициативата за МСП, описани в 
Приложение 2 (Общоприложими разпоредби 
за Инструмента за неограничени гаранции 
на инициативата за МСП) към настоящото 
Споразумение, или съгласно измененията 
и/или новите формулировки в съответствие 
с Член 15.8.
 „Контролиращ поемател на риска по 
ИНГИМСП“ означава съответният Пое-
мател на риска по ИНГИМСП, който има 
налично Покритие на риска по ИНГИМСП 
и/или действителни или условни права за 
плащания по силата на настоящото Спо-
разумение във връзка с неговото Покритие 
на риска по ИНГИМСП, който във всички 
случаи е на първостепенна позиция в Реда 
на приоритетите.
 „РОР“ означава Регламент (ЕС) № 1303/2013 
на Европейския парламент и на Съвета, 
който определя общоприложимите разпо-
редби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Ко-
хезионния фонд, Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибар-
ство, определя още основните разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския фонд за морско дело 

и рибарство и отменя Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, стр. 320), 
който може да бъде допълван и изменян 
периодично. 
 „Споразумение за покритие на първостепен-
ния риск с ЕИБ“ означава споразумението 
между ЕИФ и ЕИБ съгласно посоченото в 
Член 2.1г и съответните периодично внася-
ни изменения и/или нови формулировки.
 „Споразумение за инструмента на иници-
ативата за МСП МЕНР1“ означава спора-
зумението между ЕИФ и ЕИБ съгласно 
посоченото в Член 2.1в и съответните 
периодични изменения или нови форму-
лировки.
 „Принос на ЕС“ означава Приноса по 
„Хоризонт 2020“ към Операциите по 
ИНГИМСП на ДЧ.
 „Фиксиран курс на еврото“ означава офици-
алният обменен курс на еврото, фиксиран 
към датата на Иницииращото събитие за 
еврото.
 „Иницииращо събитие за еврото“ означава 
датата, на която Държавата членка приема 
Основната валута като своя национална ва-
лута в съответствие със законодателството 
на Европейския съюз относно Икономи-
ческия и паричен съюз. 
 „АФРС“ означава административно и фи-
нансово рамково споразумение, сключено 
между Европейския съюз и ЕИФ на 28 май 
2014 г. със съответните изменения и/или 
нови формулировки.
 „Крайна дата на прекратяване“ означава 
31 декември 2033 г.
„Финансов регламент“ означава Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2012 г., определящ финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Евро-
пейския съюз (OJ L 298, 26.10.2012, стр. 1), 
със съответните изменения и/или нови 
формулировки.
„Споразумение за финансиране“ означава 
споразумението за финансиране, сключено 
между ЕИФ и Държавата членка на 2 март 
2016 във връзка с ИНГИМСП, със съответ-
ните изменения и/или нови формулировки.
„Фиксиран курс“ означава (A) официалният 
фиксиран обменен курс на еврото, уста-
новен с въвеждането на валутния борд в 
България, (Б) Фиксираният курс на еврото 
след настъпване на Иницииращо събитие за 
еврото или (В) обменният курс, определян 
след възникване на Иницииращо събитие 
за местната валута, както следва: 
(i)    за целите на изчисляването на Сума, 

отпусната за операция по ИНГИМСП 
и Иницииращо събитие за операция по 

1 Бел.пр. – МЕНР е абревиатура  Мандат на групата 
на ЕИБ за насърчаване на риска. От английски – The 
EIB Group Risk Enhancement Mandate (EREM).
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ИНГИМСП, и във връзка със сумите 
на главниците на Ново дългово фи-
нансиране, отпуснато от Финансовите 
посредници на основание Операция по 
ИНГИМСП, се използва съответният 
референтен обменен курс на еврото 
към чужда валута, посочен от Евро-
пейската централна банка на нейния 
уебсайт (www.ecb.int за момента) към 
датата на влизане в сила на съответ-
ната Операция по ИНГИМСП, както 
е посочено по-подробно в съответните 
Споразумения за (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП; 

(ii)   За целите на изчисляването на Сумите 
на амортизация и във връзка с плаща-
нията на главницата по Операциите на 
ИНГИМСП се използва съответният 
референтен обменен курс на еврото 
към чужда валута, посочен от Евро-
пейската централна банка на нейния 
уебсайт (www.ecb.int за момента) към 
датата на влизане в сила на съответ-
ната Операция по ИНГИМСП, както 
е посочено по-подробно в съответните 
Споразумения за (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП; 

(iii)  по отношение на всяка Неизплатена 
сума, платима от ЕИФ на основание 
Операция по ИНГИМСП, се използва 
съответният референтен обменен курс 
на еврото към чужда валута, посочен 
от Европейската централна банка на 
нейния уебсайт (www.ecb.int за момента) 
към или около датата на плащане от 
ЕИФ, както е посочено по-подробно в 
съответното Споразумение за (насрещ-
на) гаранция по ИНГИМСП; 

(iv)  за целите на изчисляването на Постъ-
пления по главницата и във връзка с 
Подлежаща на възстановяване сума 
по ИНГИМСП или Възстановявания 
по ИНГИМСП, получени от ЕИФ на 
основание Операция по ИНГИМСП, 
се използва съответният референтен 
обменен курс на еврото към чужда 
валута, посочен от Европейската цен-
трална банка на нейния уебсайт (www.
ecb.int за момента), на или около датата 
на плащане от Финансовия посредник, 
както е посочено по-подробно в съот-
ветното Споразумение за (насрещна) 
гаранция по ИНГИМСП; и

(v)    за целите на изчисляването на Санкции 
по ИНГИМСП, получавани от ЕИФ за 
Операция по ИНГИМСП и във връзка 
със сумите на Ново дългово финанси-
ране, използвано като база за изчис-
ляването им, се използва съответният 
референтен обменен курс на еврото 
към чужда валута, посочен от Евро-
пейската централна банка на нейния 

уебсайт (www.ecb.int за момента), както 
е посочено по-подробно в съответното 
Споразумение за (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП; и

(vi)  във връзка с непредвидени разходи 
или условни задължения, направени 
от ЕИФ, се използва съответният ре-
ферентен обменен курс на еврото към 
чужда валута, посочен от Европейската 
централна банка на нейния уебсайт 
(www.ecb.int за момента) към датата, 
на която е направено съответното пла-
щане от ЕИФ (или последния наличен 
референтен курс). 

„Местна валута“ означава български лев 
(BGN).
„Иницииращо събитие за местната валу-
та“ означава отмяната на валутния борд в 
България в резултат на причини, различни 
от настъпването на Иницииращо събитие 
за еврото.
„Максимален размер на покритие на ри-
ска“ означава максималната стойност на 
всяко Покритие на риска по ИНГИМСП, 
установена първоначално в Член 5.1 и 
периодично коригирана към занижаване 
в съответствие с Член 11. 
„Минимално изискване за ливъридж ефект 
за ДЧ“ означава минималното изискване 
за ливъридж ефект с оглед на Приноса на 
ДЧ, определен в РОР също и за целите на 
Член 8(г) от Делегирания регламент (ЕС) 
№ 480/2014 от 3 март 2014 г. на Комисията, 
съответстващ на генерирането на ниво 
Портфейл по ИНГИМСП на ДЧ на Транс- 
акции с крайния получател по ИНГИМСП 
за сума, равна най-малко на 4,3 пъти При-
носа на ДЧ, след приспадане на очакваните 
разходи и такси за управление (зададени в 
Споразумението за финансиране).
„Процентен размер на гаранцията на ДЧ“ 
означава 60 %.
„Ред на приоритетите“ означава, първо, 
Покритието на първостепенен риск, второ, 
Покритието на горен риск тип „мецанин“, 
трето, Покритието на среден риск тип 
„мецанин“, четвърто, Покритието на долен 
риск тип „мецанин“ и пето, Покритието 
на подчинен риск.
„Размер на наличното рисково покритие“ 
означава, във връзка с Покритие на риска 
по ИНГИМСП, сумата, определяна перио-
дично в съответствие с Член 5.2.
„Договори за залог“ означава Договорът(ите) 
за залог във връзка със Сметката за целевия 
компонент за операции по ИНГИМСП и 
Трежъри сметката (дефинирани в Спора-
зумението за финансиране), който ще се 
сключва между държавата членка и ЕИФ, 
във всеки случай със съответните периодич-
ни изменения и/или нови формулировки.
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„Основен приоритет на плащанията“ има 
значението, дадено на този термин в Член 
7.2г.
„Постъпления по главницата“ означава 
Подлежащите на възстановяване суми 
по ИНГИМСП и Възстановявания по 
ИНГИМСП, получени от ЕИФ във връзка 
с Операции по ИНГИМСП.
„Дата на тримесечно изчисление“ означава 
15 март, 15 юни, 15 септември и 15 декем-
ври на всяка календарна година.
„Ред на използване на приходите“ има зна-
чението, дадено на този термин в Член 7.2в.
„Приходи“ означава всички Такси за (на-
срещна) гаранция по ИНГИМСП и всич-
ки лихви или приходи, получавани във 
връзка с Общата сметка за операциите по 
ИНГИМСП или инвестирането на суми, 
кредитирани по тази сметка. За да се из-
бегне евентуална неяснота, Подлежащи 
на възстановяване суми по ИНГИМСП и 
Възстановявания по ИНГИМСП не пред-
ставляват Приходи. 
„Обратен ред на приоритетите“ означава, 
първо, Покритието на подчинен риск, второ, 
Покритието на долен риск тип „мецанин“, 
трето, Покритието на среден риск тип 
„мецанин“, четвърто, Покритието на горен 
риск тип „мецанин“ и пето, Покритието 
на първостепенен риск.
„Сума за възстановяване на покритието 
на риска“ означава за всяко Покритие на 
риска по ИНГИМСП и във всеки съответен 
момент сума, равна на разликата (ако тя е 
положителна стойност) между: (i) общият 
размер на всички Неизплатени суми, които 
са били отнесени за такива Покрития на 
риска по ИНГИМСП, считано от датата 
на настоящото Споразумение; и (ii) общата 
сума на всички Постъпления по главницата, 
използвани за възстановяване на Размера 
на наличното рисково покритие за такова 
Покритие на риска по ИНГИМСП, считано 
от датата на настоящото Споразумение.
„Планирана дата на прекратяване“ оз-
начава 31 декември 2033 г. или по-късна 
Планирана дата на прекратяване, за която 
е постигнато съгласие между страните 
съгласно Член 14.3.
„Обезпечение“ означава всеки вид обез-
печение и прехвърляне чрез обезпечение, 
както и всякакво друго споразумение с 
подобен икономически ефект.
„Сума , о тп усната з а операция по
ИНГИМСП“ означава, във връзка с опре-
делена Операция по ИНГИМСП, общата 
сума по главниците на Ново дългово фи-
нансиране, отпускано текущо за такава 
Операция по ИНГИМСП.
„Сума , г енерирана за операция по
ИНГИМСП“ означава, във връзка с опреде-
лена операция по ИНГИМСП, максималната 

обща сума на главниците в Индивидуалния 
портфейл по ИНГИМСП, покривана от 
такава Операция по ИНГИМСП, считано 
от датата, на която тя е влязла в сила.
„Иницииращо събитие за операция по
ИНГИМСП“ означава, във връзка с оп-
ределена Операция по ИНГИМСП, че 
съотношението между (i) натрупаните 
Неизплатени суми и (ii) действителният 
общ размер на главниците в Индивидуал-
ния портфейл по ИНГИМСП превишава 
допустимото равнище, над което е налице 
неизпълнение, посочено в съответното 
Споразумение за (насрещна) гаранция по 
ИНГИМСП и определено от ЕИФ по отно-
шение на такава Операция по ИНГИМСП 
в съответствие с вътрешните му политики 
и правила, и Споразумение за покритие на 
първостепенния риск с ЕИБ.
„Сметка за целевия компонент за опе-
рациите по ИНГИМСП“ означава всяка 
от сметките в Основна валута и Местна 
валута, открити във връзка с Приноса на 
ДЧ за Операциите по ИНГИМСП на ДЧ 
(определени по-подробно в Споразумението 
за финансиране) за целите на, освен всичко 
друго, получаване на определени суми и 
извършване на определени плащания във 
връзка с Приноса на ДЧ към Операциите 
по ИНГИМСП на ДЧ, както е описано 
по-подробно в Член 7. 
„Сметка за финансов инструмент за опе-
рации по ИНГИМСП“ означава банковата 
сметка, използвана във връзка с Приноса 
на ЕС за операциите по ИНГИМСП на ДЧ 
(по-подробно определена в Споразумението 
за делегиране по „Хоризонт 2020“), за це-
лите на получаване на определени суми и 
извършване на определени плащания във 
връзка с Приноса на ЕС за Операциите 
по ИНГИМСП на ДЧ, както е описано 
по-подробно в Член 7. 
„Обща сме т к а  з а  оп ер а ц ии т е  п о
ИНГИМСП“ означава всяка от сметките в 
Основна валута и Местна валута, открити 
от ЕИФ за целите на получаване на опре-
делени суми и извършване на определени 
плащания във връзка с Операциите по 
ИНГИМСП на ДЧ, както е описано по-
подробно в Член 7. 
„Покритие на риска по ИНГИМСП“ озна-
чава Покритието на първостепенен риск, 
Покритието на горен риск тип „мецанин“, 
Покритието на среден риск тип „мецанин“, 
Покритието на долен риск тип „мецанин“ 
и Покритието на подчинен риск (или общо 
„Покритията на риска по ИНГИМСП“).
„Актуализиран процент на покритие на 
риска по ИНГИМСП“ има значението, 
дадено на този термин в Член 11.3(i).



БРОЙ 37  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  51   

„Начален процент на покритие на риск 
по ИНГИМСП“ означава, във връзка с 
всяко Покритие на риска по ИНГИМСП, 
следните проценти:
Покритие на първостепенен 
риск 65.00 %
Покритие на горен риск 
тип „мецанин“ 8.50 %
Покритие на среден риск 
тип „мецанин“ 0.50 %
Покритие на долен риск 
тип „мецанин“ 3.50 %
Покритие на подчинен риск 22.50 %
„Процент на покритие на риска по
ИНГИМСП“ означава следното по отно-
шение на всяко Покритие на риска по 
ИНГИМСП: 
(i)   преди коригиране на Покритията на 

риска по ИНГИМСП съгласно Член 11, 
съответният Начален процент на по-
критие на риска по ИНГИМСП; и

(ii)  след коригиране на Покритията на 
риска по ИНГИМСП съгласно Член 
11, съответният Актуализиран процент 
на покритие на риска по ИНГИМСП.

„Поематели на риска по ИНГИМСП“ оз-
начава:
(i)    ЕИБ, по отношение на Покритието 

на първостепенен риск;
(ii)   ЕИФ, по отношение на Покритието на 

горен риск тип „мецанин“;
(iii)  Европейският съюз, по отношение 

на Покритието на среден риск тип 
„мецанин“; и

(iv)  Държавата членка, по отношение на 
Покритието на долен риск тип „меца-
нин“ и Покритие на подчинен риск.

„Споразумения между поемателите на риск 
по ИНГИМСП“ означава споразуменията, 
изброени в Член 2.1 на настоящото Спора-
зумение, посредством които Страните са 
назначили ЕИФ да управлява от тяхно име 
съответните им приноси към Операциите 
по ИНГИМСП, със съответните изменения, 
нови формулировки и/или допълнения. 
„Комитет на поемателите на риска по 
ИНГИМСП“ означава Комитетът, създаден 
съгласно Член 12.
„Целеви рейтинг“ означава целевият рей-
тинг, определен за всяко Покритие на 
риска в Член 5.1.
„Дата на прекратяване“ означава по-ран-
ната от (a) Планираната дата на прекра-
тяване и (б) датата, която настъпва шест 
(6) месеца след връчването на Уведомление 
за прекратително събитие, освен в случай 
на отказ от последиците на съответното 
Прекратително събитие (с предварителното 
съгласие на Контролиращия поемател на 
риск по ИНГИМСП) или в случай че Пре-
кратителното събитие бъде отстранено (по 

задоволителен за Контролиращия поема-
тел на риска по ИНГИМСП начин) преди 
изтичането на периода от шест (6) месеца.
„Прекратително събитие“ означава настъп-
ването на някое от следните събития: (a) 
прекратяване на което и да е от Споразу-
менията между поемателите на риска по 
ИНГИМСП или (б) който и да е Договор 
за залог не води до възникването или спира 
да бъде основание за съществуването на 
валидно и противопоставимо обезпечение 
от първи ред, което той цели да създаде.
„Иницииращо събитие“ означава възник-
ването на някое от следните събития:
а.  натрупаните Неизплатени суми в Порт-

фейла по ИНГИМСП на ДЧ превишават 
сума, равна на 10 % от продукта на (x) 
Общата сума, генерирана за операции 
по ИНГИМСП и (y) Процента на на-
чалния транш за покритие на риска по 
ИНГИМСП за Покритието на подчи-
нен риск съответно на Операциите по 
ИНГИМСП; или

б.  на всяка една дата, рейтингът на По-
критието на риска по ИНГИМСП на 
тогавашния Контролиращ поемател 
на риск по ИНГИМСП, определен на 
базата на методологията за определяне 
на рейтинги на ЕИФ, е по-нисък от (i) 
Aa3 – при Покритието на първостепенен 
риск, (ii) Baa3 – при Покритието на го-
рен риск тип „мецанин“, (iii) Ba2 – при 
Покритието на среден риск тип „меца-
нин“, или (iv) Ba3 – при Покритието на 
долен риск тип „мецанин“.

1.3.  Като се има предвид целта на настоящото 
Споразумение, определена в преамбюла, 
и без да се засяга Член 18 на настоящото 
Споразумение, в случай на: 
а.  несъответствие или конфликт между 

разпоредбите на настоящото Споразу-
мение и разпоредбите на което и да е 
от Споразуменията между поемателите 
на риска по ИНГИМСП, разпоредбите 
на настоящото Споразумение ще имат 
предимство по отношение на всички 
въпроси, уредени от него и попадащи в 
обхвата на настоящото Споразумение; и

б.  несъответствие или конфликт между 
разпоредбите от основния текст на 
настоящото Споразумение и разпоред-
бите на Приложение 2 (Общоприложими 
разпоредби за инструмента за неогра-
ничени гаранции на инициативата за 
МСП), разпоредбите от основния текст 
на настоящото Споразумение ще имат 
предимство. 

1.4.  Освен ако не е посочено друго, препрат-
ката в настоящото Споразумение към:
а.  законова разпоредба ще се смята за 

препратка и към съответно изменяната 
или приета отново разпоредба;
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б.  време на деня ще се смята за препратка 
към люксембургското време;

в.  „изменение“ включва изменение, до-
пълнение, преформулиране, новация, 
замяна или преработване, а „изменя“, 
„изменяне“ и „изменен“ следва да бъдат 
тълкувани съответно; и

г.  „лице“ включва физическо лице, фирма, 
дружество, корпорация, правителство, 
държава или държавна агенция, или 
дялов тръст, съвместно предприятие, 
консорциум или сдружение (независимо 
дали имат, или нямат самостоятелна 
правосубектност). 

1.5.  За целите на всички изчисления по на-
стоящото Споразумение всички суми в 
Местна валута се конвертират в Основна 
валута, като се използва съответният 
Фиксиран курс.

2.  ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА АНГАЖИМЕН-
ТИТЕ НА ЕИФ

2.1.  Във връзка с Инициативата за МСП 
Страните потвърждават, че:
а.  съгласно Споразумението за финан-

сиране ЕИФ е назначен да управлява 
Приноса на ДЧ към Операциите по 
ИНГИМСП във връзка с Покритието 
на подчинен риск и Покритието на 
долен риск тип „мецанин“;

б.  съгласно Споразумението за делегиране 
по „Хоризонт 2020“ ЕИФ е назначен 
да управлява Приноса на ЕС с цел 
осигуряване на Приноса по „Хоризонт 
2020“ към Операциите по ИНГИМСП 
във връзка с Покритие на средния риск 
тип „мецанин“;

в.  съгласно Споразумението за инстру-
мента на инициативата за МСП МЕНР 
(Мандат на групата на ЕИБ за на-
сърчаване на риска (МЕНР) ЕИФ е 
оправомощен да използва ресурсите 
на групата на ЕИБ за осигуряване на 
Приноса на ЕИФ към Операциите по 
ИНГИМСП във връзка с Покритие на 
горния риск тип „мецанин“, и

г.  съгласно Споразумението за покритие 
на първостепенния риск с ЕИБ ЕИФ е 
оправомощен да използва ресурсите на 
ЕИБ за осигуряване на Първостепенен 
принос на ЕИБ към Операциите по 
ИНГИМСП във връзка с Покритие на 
първостепенния риск. 

2.2.  ЕИФ се съгласява и потвърждава, че е 
поел тези ангажименти или пълномощия 
(което е приложимото).

3.  ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ВЛИЗА-
НЕ В СИЛА
Условие за влизане в сила на настоящото 

Споразумение е ЕИФ да потвърди писмено 
пред останалите Страни, че предварителните 

условия, установени в Приложение 1 (Предвари-
телни условия), са изпълнени по задоволителен 
за ЕИФ начин.
4.  ГЕНЕРИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО

ИНГИМСП
4.1.  ЕИФ може да подписва (сключва) Операция 

по ИНГИМСП с Финансов посредник по 
ИНГИМСП единствено при условие че:
(i)   Държавата членка е кредитирала Смет-

ката за целевия компонент за операции 
по ИНГИМСП със сума, равна на Су-
мата, генерирана за операция по ИН-
ГИМСП, умножена по (i) общия размер 
на Началните проценти на покритие на 
риска по ИНГИМСП за Покритието на 
подчинен риск и Покритието на долния 
риск тип „мецанин“ и (ii) Процентния 
размер на гаранцията на ДЧ; 

(ii)    Европейският съюз е кредитирал Смет-
ката за финансов инструмент за опе-
рации по ИНГИМСП с дължимите 
суми в съответствие с приложимите 
към съответния момент принципи, 
изложени по-долу; и

(iii)  ЕИБ, след като е била информирана 
от ЕИФ за предложената Операция по 
ИНГИМСП, е издала на ЕИФ уведом-
ление за потвърждение на съответната 
Операция по ИНГИМСП в съответствие 
със Споразумението за покритие на 
първостепенния риск.

Приносът на ЕС се изплаща по Сметката 
за финансов инструмент за операции по 
ИНГИМСП в съответствие със следните 
принципи:
а.  веднага след подписване на настоящото 

Споразумение се изплаща сума, равна на 
една трета (1/3) от Максималния размер 
на покритие на риска за Покритието на 
средния риск тип „мецанин“; 

б.  до 31 декември 2016 г.2 се изплаща цялата 
останала сума от Максималния размер 
на покритие на риска за Покритието на 
средния риск тип „мецанин“; и

в.  независимо от (a) и (б) по-горе, ако в 
даден момент (i) бъде поискан външен 
рейтинг на което и да е Покритие на 
риск по ИНГИМСП от която и да е от 
Страните или (ii) Покритието на подчи-
нения риск бъде намалено с повече от 
50 % в съответствие с разпоредбите на 
настоящото Споразумение, цялата сума 
на Максималния размер на покритие на 
риска на Покритието на средния риск тип 
„мецанин“ ще стане дължима в рамките 
на 30 дни след връчване на искане от 
страна на ЕИФ.

4.2.  В допълнение към критериите, установе-
ни в Общоприложимите разпоредби и в 
Споразумението за финансиране, Опера-

2 След подаване на Доклада за Планирани Дейности 
от страна на ЕИФ към съответната  дирекция на ЕК.
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циите по ИНГИМСП трябва да отговарят 
също така и на следните допълнителни 
критерии: 
–  Критерии за допустимост на краен по-

лучател по ИНГИМСП

Критерий Време за 
изпълнение

Крайният получател по ИНГИМСП 
следва да бъде МСП в съответствие 
с Препоръка 2003/361/EC на Евро-
пейската комисия 

К ъм  м о -
мен т а  н а 
подписване 
на Трансак-
цията към 
крайния по-
лучател по 
ИНГИМСП

Крайният получател по ИНГИМСП 
трябва да бъде установен и действащ 
в България

К ъм  м о -
мен т а  н а 
подписване 
на Трансак-
цията към 
крайния по-
лучател по 
ИНГИМСП

Независимо от Допълнение I, Раз-
дел 2, т. 8 от Общоприложимите 
разпоредби (Критерии за изключ-
ване на крайни получатели) сто-
панската дейност на Крайния по-
лучател по ИНГИМСП не трябва 
да се състои от една или повече от 
следните дейности:
–  дейности, включващи използване 

на живи животни за опитни и на-
учни цели, доколкото не може да 
бъде гарантирано съответствие с 
Конвенцията на Съвета на Европа 
за защита на гръбначни животни, 
използвани за експериментални и 
други научни цели;

–  инвестиционна дейност в недви-
жими имоти със спекулативна 
цел в чист вид;

–  дейности, свеждащи се до извърш-
ването на финансови сделки в чист 
вид (като търговия с финансови 
инструменти); и

–  дейности, които пораждат ри-
скове за околната среда, както е 
допълнително конкретизирано в 
Списъка с условия за (насрещни) 
гаранции по ИНГИМСП

К ъм  м о -
мен т а  н а 
подписване 
на Трансак-
цията към 
крайния по-
лучател по 
ИНГИМСП

–  Критерии за допустимост на трансакции 
с краен получател по ИНГИМСП

Критерий Време за 
изпълнение

За всяка Трансакция към краен 
получател по ИНГИМСП мини-
малният срок на падежа следва 
да бъде 2 години, а максималният 
12 години (във всеки отделен слу-
чай, както е посочено по-подробно 
в Списъка с условия за (насрещни) 
гаранции по ИНГИМСП) 

Пос т оянен 
критерий

Критерий Време за 
изпълнение

Максималната сума на главницата 
на поетите задължения не трябва 
да превишава 5 милиона евро 

Пос т оянен 
критерий

Трансакция към краен получател по 
ИНГИМСП не трябва да се използва 
за финансиране на митнически и 
други тарифи 

Пос т оянен 
критерий

ЕИФ може да приложи допълнителни 
критерии за допустимост към Операциите 
по ИНГИМСП, както е посочено по-под-
робно в Списъка с условията за (насрещни) 
гаранции по ИНГИМСП, в случай че тези 
критерии не противоречат на критериите 
за допустимост, установени в настоящото 
Споразумение и в Споразумението за 
финансиране.

4.3.  След настъпването на Иницииращо съ-
битие ЕИФ следва да информира без 
всякакво забавяне другите Поематели 
на риска по ИНГИМСП (при условие, 
че ЕИФ е получил от Финансовите 
(Междинни) посредници по ИНГИМСП 
данните, необходими за установяване на 
настъпването на Иницииращо събитие и 
е обработил тези данни в съответствие 
със собствените си процедури). 
Страните признават и се съгласяват, че 
Контролиращият поемател на риска по 
ИНГИМСП има право след настъпване 
на Иницииращо събитие да даде указания 
на ЕИФ да прекрати Периода на ангажи-
менти по ИНГИМСП и да преустанови 
сключването на по-нататъшни Операции 
по ИНГИМСП. 
След това прекратяването на Периода 
на ангажименти по ИНГИМСП ще бъде 
включен в дневния ред на следващата 
среща на Комитета на поемателите на 
риска по ИНГИМСП за обсъждане, но, за 
да се избегне евентуална неяснота, резул-
татите от това обсъждане няма да бъдат 
обвързващи за Контролиращия поемател 
на риска по ИНГИМСП. 
Контролиращият поемател на риска по 
ИНГИМСП има възможност да отмени 
последиците от настъпването на Иниции-
ращото събитие (и да възстанови Периода 
на ангажименти по ИНГИМСП, все едно 
че не е настъпвало такова Иницииращо 
събитие), при условие че бъдат предпри-
ети и реализирани подходящи мерки, 
определени единствено по усмотрение 
на Контролиращия поемател на риска 
по ИНГИМСП.

4.4.  След настъпване на Иницииращо съ-
битие за операция по ИНГИМСП по 
отношение на конкретна Операция по 
ИНГИМСП ЕИФ следва да информира 
ЕИБ без всякакво забавяне (при усло-
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вие, че ЕИФ е получил от Финансовите 
(междинни-) посредници по ИНГИМСП 
данните, необходими за установяване на 
настъпването на Иницииращо събитие за 
операция по ИНГИМСП и е обработил 
тези данни в съответствие със собствените 
си процедури). Страните потвърждават и 
се споразумяват, че ЕИБ има право след 
настъпване на Иницииращо събитие за 
операция по ИНГИМСП да даде указания 
на ЕИФ да прекрати Периода на предос-
тавяне за операция по ИНГИМСП.

5.  СТРУКТУРА НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО
ИНГИМСП, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ДЪРЖА-
ВАТА ЧЛЕНКА 

5.1.  По о тношение на Операциите по 
ИНГИМСП, сключени от ЕИФ във връзка 
с Портфейла по ИНГИМСП на ДЧ, Макси-
малните размери на покритията на риска 
и Целевият рейтинг за всяко Покритие на 
риска по ИНГИМСП са следните:

Покритие 
на риска по 
ИНГИМСП

Максимален размер 
на покритие на риска 

(евро)

Целеви 
рейтинг  

(най-малко)*

П о к р и т и е 
на първосте-
пенния риск

237,150,000 Aa3

Покритие на 
горния риск 
тип „меца-
нин“ 

31,011,923 Baa3

Покритие на 
средния риск 
тип „меца-
нин“

1,824,231 Ba1

Покритие на 
долния риск 
тип „меца-
нин“

12,769,615 Ba2

Покритие на 
подчинения 
риск 

82,090,385 Не е присъ-
ден рейтинг

* Тези рейтинги отразяват вътрешната методо-
логия на ЕИФ за определяне на рейтинги. Всяка от 
Страните има право да получи външни рейтинги на 
Покритията на риска по ИНГИМСП за своя сметка.

5.2.  Размерът на наличното рисково покритие 
по ИНГИМСП е равен на сумата, получена 
по следната формула:
(A × B × E) – C + D, 
където:
A е Общата отпусната сума за операциите 
по ИНГИМСП;
B е съответният Процент на покритие 
на риска по ИНГИМСП за съответното 
Покритие на риска по ИНГИМСП;
C е общата сума на всички Амортиза-
ционни суми и Неизплатени суми, раз-
пределени към съответното Покритие на 

риска по ИНГИМСП считано от датата на 
настоящото Споразумение в съответствие 
с Принципите на разпределение;
D е сумата на Постъпленията по глав-
ницата, разпределени към съответното 
Покритие на риска по ИНГИМСП считано 
от датата на настоящото Споразумение 
в съответствие с Принципите на разпре-
деление; и
E е Процентният размер на гаранцията 
на ДЧ.

6.  ТАКСИ, РАЗНОСКИ И РАЗХОДИ ЗА ОПЕ-
РАЦИИТЕ ПО ИНГИМСП

6.1.  Във връ зка с всяка Операция по 
ИНГИМСП ЕИФ следва да включи в съ-
ответната договорна документация задъл-
жение съответните Финансови посредници 
по ИНГИМСП да плащат на ЕИФ Такси 
за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП 
в размер на сума, равна на 0.62 % върху 
средната обща сума на дължимите глав-
ници на гарантираната част на всички 
непросрочени Трансакции по ИНГИМСП 
за съответната Операция по ИНГИМСП, 
както е посочено по-подробно в Списъка 
с условията за (насрещни) гаранции по 
ИНГИМСП. Всички плащания на Таксите 
за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП към 
ЕИФ следва да се извършват в Основната 
валута, а ако съответната Трансакция по 
ИНГИМСП е деноминирана в Местната 
валута, сумите на тези такси се преизчис-
ляват в Основната валута, както е посо-
чено по-подробно в Споразумението(-ята) 
за (насрещни) гаранции по ИНГИМСП.
Таксите следва да се плащат от Финан-
совите посредници по ИНГИМСП на 
тримесечна база за изминал период през 
цялата продължителност на съответна-
та Операция по ИНГИМСП, освен ако 
съответната Операция по ИНГИМСП 
предвижда заплащането на тези такси 
към ЕИФ да се извършва авансово като 
еднократна сума на или около датата на 
подписване на съответната Операция по 
ИНГИМСП. Всички тези такси следва да 
бъдат внасяни от ЕИФ в Общата сметка 
за операциите по ИНГИМСП.

6.2.  По отношение на всяка отделна Операция 
по ИНГИМСП и при условие че ЕИФ е 
получил таксите по член 6.1 и/или са 
налице достатъчни за целта финансови 
средства в съответствие с Реда за използ-
ване на приходите и ако е приложимо, 
с Основния приоритет на плащанията, 
ЕИФ следва да плати на Поемателите на 
риска по ИНГИМСП следните Такси за 
покритие на риска:
а.  ЕИБ като предоставяща Покритие на 

първостепенния риск – 0.61 % годишно;
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б.  ЕИФ като предоставящ Покритие на 
горния риск тип „мецанин“ – 2.20 % 
годишно;

в.  Европейския съюз като предоставящ 
Покритие на средния риск тип „меца-
нин“ – 0.58 % годишно;

г.  Държавата членка като предоставяща По-
критие на долния риск тип „мецанин“ – 
0.93 % годишно;

д.  Държавата членка като предоставяща 
Покритие на подчинения риск – 0 % 
годишно.

Тези такси се начисляват върху Раз-
мера на наличното рисково покритие 
на съответното Покритие на риска по 
ИНГИМСП в началото на всеки Из-
числителен период на база реален брой 
изминали дни върху 365, при условие че 
ако е налице увеличение на Размера на 
наличното рисково покритие по време 
на Изчислителния период в резултат на 
допълнителни Операции по ИНГИМСП, 
таксите се начисляват върху актуали-
зирания Размер на наличното рисково 
покритие на базата на pro rata temporis 
(пропорционално на времето).
В случай че някоя от Таксите за покри-
тие на риск се финансира изцяло или 
частично от суми, отнесени към ред 
„първи“ от Основния приоритет на пла-
щанията, определен в член 7.2(г), няма 
да се извършва корекция в Основния 
приоритет на плащанията на която и да 
е последваща Дата на тримесечно изчис-
ление посредством преразпределение на 
Приходи. 
Както е посочено по-горе, съответните 
Такси за покритие на риска се изплащат на 
всеки Поемател на риска по ИНГИМСП 
за изминал период на всяка Дата на 
тримесечно изчисление. 

6.3.  ЕИФ плаща начислените Такси за покри-
тие на риска от Приходите в кредитното 
салдо на Общата сметка за операциите 
по ИНГИМСП, налични за целта, или 
ако тези суми не са достатъчни, от су-
мите, налични по ред „първи“ от Основ-
ния приоритет на плащанията съгласно 
посоченото в член 7.2(г). На всяка Дата 
на тримесечно изчисление ЕИФ използ-
ва Приходите в съответствие с Реда за 
използване на приходите или в случай, 
че те не са достатъчни, сумите, налични 
по ред „първи“ на Основния приоритет 
на плащанията съгласно посоченото в 
член 7.2(г), които ще се отпускат за пла-
щания на Таксите за покритие на риска, 
начислени за съответния Изчислителен 
период. Ако няма достатъчно финансови 
средства за изплащане на всички тези 
Такси за покритие на риска в тяхната 
цялост на която и да е дата, на която 

следва да бъдат платени, изплащането на 
неплатената част от Таксите за покритие 
на риска се отлага (като недостигът се 
отнася към различното Покритие на риска 
по ИНГИМСП в съответствие с Обрат- 
ния ред на приоритетите) и отсрочените 
Такси за покритие на риска се изпла-
щат на следващата Дата на тримесечно 
изчисление, на която има достатъчни 
налични Приходи или, в зависимост от 
случая, суми по ред „първи“ на Основ-
ния приоритет на плащанията съгласно 
посоченото в член 7.2(г) за извършване 
на отложените плащания. 
За да се избегне евентуална неяснота, 
всеки излишък на Приходите, постъпили 
към конкретна Дата на тримесечно из-
числение, се задържа и се използва като 
резерв за плащане на бъдещи Такси за 
покритие на риска съгласно ред „пети“ на 
Реда за използване на приходите, както 
е посочено в член 7.2(в).

6.4.  Всички непредвидени разходи (включи-
телно, но без ограничение до, разходи за 
съдебни спорове и непредвидени държав-
ни такси или данъци и разходи за преводи 
(с изключение на разходите за преводи, 
свързани с настоящото Споразумение, 
Споразумението за финансиране и Дого-
ворите за залог) и условни задължения, 
направени от и възникнали за ЕИФ по 
или във връзка с настоящото Споразуме-
ние и/или Операции по ИНГИМСП, се 
възстановяват на ЕИФ чрез разпределяне 
на тези суми на Поемателите на риска по 
ИНГИМСП и за различните Покрития 
на риска по ИНГИМСП съгласно Прин-
ципите на разпределение в съответствие 
с Обратния ред на приоритетите, както 
е посочено по-нататък в член 9. За да се 
избегне евентуална неяснота, това разпре-
деление не трябва да засяга принципа на 
ограничена отговорност на Европейския 
съюз, както е регламентирано в член 18. 
За целите на тези възстановявания и на 
разпределение непредвидените разходи 
и условните задължения, направени, 
респ. възникнали във валута, различна 
от Основната валута, следва да бъдат 
преизчислени в Основната валута, като 
за целта се използва Фиксираният курс.

6.5.  Възстановяването на разноски или раз-
ходи, направени от ЕИФ, респ. на пре-
тенции, предявени спрямо ЕИФ по или 
във връзка с настоящото Споразумение 
и/или Операции по ИНГИМСП, различни 
от посочените в член 6.4 по-горе, трябва 
да бъде извършено съгласно съответните 
разпоредби, установени в Споразуме-
нията между поемателите на риска по 
ИНГИМСП (в зависимост от случая).
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7.  ОТКРИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С БАН-
КОВИ СМЕТКИ 

7.1.  Следните банкови сметки следва да бъдат 
открити (ако е приложимо) и поддържани 
за целта на ИНГИМСП:
а.  Обща сметка за операциите по 

ИНГИМСП;
б.  Сметка за финансов инструмент за 

операции по ИНГИМСП; и
в.  Сметка за целевия компонент за опе-

рации по ИНГИМСП.
Сметките следва да бъдат открити и 
поддържани във финансови институции, 
които съответстват на рейтингите и на 
останалите изисквания (ако има такива), 
приложими към тези сметки по силата 
на разпоредбите на съответното Спора-
зумение между поемателите на риска по 
ИНГИМСП, като разпореждането с тях 
се извършва в съответствие с условията 
на съответното споразумение. Общата 
сметка за операциите по ИНГИМСП е 
сметка, открита на името на и управля-
вана от ЕИФ. Тя трябва да бъде открита 
и поддържана във финансова институция, 
която има минимален краткосрочен 
рейтинг P-1 от Moody’s, F-1 от Fitch или 
A-1 от Standard & Poor’s (според случая) 
или в случай че тя е оценена от повече 
от една рейтингова агенция, минима-
лен краткосрочен рейтинг от поне две 
рейтингови агенции P-1 от Moody’s, F-1 
от Fitch или A-1 от Standard & Poor’s 
(според случая).
Държавата членка следва да предостави 
първи по ред залог във връзка със Смет-
ката за целевия компонент за операции 
по ИНГИМСП и Трежъри сметката 
(дефинирани в Споразумението за фи-
нансиране), за да обезпечи плащането 
към ЕИФ на всички суми, дължими 
от Държавата членка на ЕИФ по или 
във връзка с настоящото Споразумение 
и Споразумението за финансиране, по 
силата на Договорите за залог, като съз-
даването на противопоставимост на това 
обезпечение е предварително условие за 
подписването на първата Операция по 
ИНГИМСП.

7.2.  Оперирането с Общата сметка за опе-
рациите по ИНГИМСП се извършва по 
следния начин:
а.  тя се кредитира с всички Приходи, По-

стъпления по главницата и Санкции по 
ИНГИМСП, получени от ЕИФ. В тази 
връзка всички Постъпления по глав-
ницата и Санкциите по ИНГИМСП, 
получавани от ЕИФ за Операциите 
по ИНГИМСП, трябва се плащат в 
Основната валута, като се използва 
съответният Фиксиран курс;

б.  на всяка Дата на тримесечно изчисление:
(i)   частта на кредитното салдо на 

сметката, която съответства на 
Приходите, трябва да се използва 
в съответствие с Реда за използ-
ване на приходите, за плащане на 
или, в зависимост от случая, за 
трупането на запаси за плащането 
на Таксите за покритие на риска 
по ИНГИМСП на Поемателите на 
риска в съответствие с разпоредбите 
на член 6.3;

(ii)   ЕИФ следва да изплати на (1) Ев-
ропейската комисия, действаща 
за сметка на Европейския съюз, 
всички получени средства от Санк-
ции по ИНГИМСП, които пред-
ставляват Санкции по „Хоризонт 
2020“, (2) Държавата членка всички 
Санкции по ИНГИМСП, които са 
дължими на Държавата членка в 
съответствие с условията на Спо-
разумението за финансиране и 
(3) съответния(ите) Поемател(и) на 
риска по ИНГИМСП всички други 
Санкции по ИНГИМСП, предви-
дени в споразумение между ЕИФ 
и съответния Поемател на риска 
по ИНГИМСП (за да се избегне 
евентуална неяснота, Санкциите 
по ИНГИМСП ще се изплащат ди-
ректно на съответните Поематели 
на риска, определени по-рано, без 
да се прави разпределение чрез 
Основния приоритет на плаща-
нията или Реда за използване на 
приходите) и

(iii)  всички Постъпления по главни-
цата, получени от ЕИФ, следва да 
се използват за (x) възстановяване 
на Размера на наличното рисково 
покритие на съответното Покритие 
на риска по ИНГИМСП в съот-
ветствие с Основния приоритет на 
плащанията, като обаче няма да 
бъдат използвани каквито и да е 
суми за възстановяване на Размера 
на наличното рисково покритие на 
Покритие на риска по ИНГИМСП, 
докато частта от Предявени (на-
срещни) гаранции по ИНГИМСП, 
покрити с Покрития на риска по 
ИНГИМСП с по-висок ранг в Реда 
на приоритетите, не бъде удовлет-
ворена напълно що се отнася до 
Предявени (насрещни) гаранции 
по ИНГИМСП с Покрития на 
риска по ИНГИМСП с такъв по-
висок ранг и (y) амортизиране на 
Покритието на риска с най-висок 
ранг в съответствие с точка (iii) 
на Принципите на разпределение.
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в. Приходите следва да се използват, като 
се следва следният приоритет на плаща-
нията („Ред за използване на приходите“):

първи всички начислени и неизплате-
ни Такси за покритие на риска 
(включително просрочени суми) 
по отношение на Покритието на 
първостепенния риск;

втори всички начислени и неизплате-
ни Такси за покритие на риска 
(включително просрочени суми) 
по отношение на Покритието на 
горния риск тип „мецанин“;

трети всички начислени и неизплате-
ни Такси за покритие на риска 
(включително просрочени суми) 
по отношение на Покритието на 
средния риск тип „мецанин“;

четвърти всички начислени и неизплате-
ни Такси за покритие на риска 
(включително просрочени суми) 
по отношение на Покритието на 
долния риск тип „мецанин“, и

пети запазване на всеки приходен изли-
шък в Общата сметка за операци-
ите по ИНГИМСП, като така се 
формира резерв за покриване на 
бъдещи Такси за покритие на риска. 

г.  Постъпленията по главницата следва да 
се използват, като се следва следният 
приоритет на плащанията („Основен 
приоритет на плащанията“):

първи плащане на начислени Такси за 
покритие на риска, които не могат 
да се изплатят изцяло от Приходите, 
налични за тази цел в съответствие 
с Реда за използване на приходите;

втори възстановяване на Размера на 
наличното рисково покритие за 
Покритие на първостепенния риск 
със сума, която не превишава съот-
ветната Сума за възстановяване на 
покритието на риска и амортизира 
Покритието на риска с най-висок 
ранг в съответствие с точка (iii) 
на Принципите на разпределение;

трети възстановяване на Размера на 
наличното рисково покритие за 
Покритие на горния риск тип 
„мецанин“ със сума, която не 
превишава съответната Сума за 
възстановяване на покритието на 
риска и амортизира Покритието на 
риска с най-висок ранг в съответ-
ствие с точка (iii) на Принципите 
на разпределение;

четвърти възстановяване на Размера на 
наличното рисково покритие за 
Покритие на средния риск тип 
„мецанин“ със сума, която не 
превишава съответната Сума за 
възстановяване на покритието на

риска и амортизира Покритието на 
риска с най-висок ранг в съответ-
ствие с точка (iii) на Принципите 
на разпределение;

пети възстановяване на Размера на 
наличното рисково покритие за 
Покритие на долния риск тип 
„мецанин“ със сума, която не 
превишава съответната Сума за 
възстановяване на покритието на 
риска и амортизира Покритието на 
риска с най-висок ранг в съответ-
ствие с точка (iii) на Принципите 
на разпределение, и 

шести възстановяване на Размера на 
наличното рисково покритие за 
Покритие на подчинения риск със 
сума, която не превишава съответ-
ната Сума за възстановяване на 
покритието на риска и амортизира 
Покритието на риска с най-висок 
ранг в съответствие с точка (iii) 
на Принципите на разпределение.

7.3.  Сметка за целеви компонент за операции 
по ИНГИМСП
а.  На всяка дата, на която се изисква 

ЕИФ да извърши плащане във връзка 
с Предявяване на (насрещни) гаранции 
по ИНГИМСП, той има право да за-
дължи Сметката за целевия компонент 
за операции по ИНГИМСП с дебитна 
сума, равна на съответната част от 
Предявената (насрещна) гаранция по 
ИНГИМСП, разпределена към По-
критието на подчинения риск и/или 
към Покритието на долния риск тип 
„мецанин“ в съответствие с Принци-
пите на разпределение и член 9.2 на 
настоящото Споразумение. Всички 
такива суми следва да бъдат платени 
от ЕИФ в Основната валута или в 
Местната валута.

б.  В случай че всички или част от По-
стъпленията по главницата са разпре-
делени за Покритието на подчинения 
риск и/или за Покритието на долния 
риск тип „мецанин“ в съответствие с 
Основните приоритети на плащания-
та, ЕИФ следва да плати съответната 
част от Постъпленията по главницата 
в Сметката за целевия компонент за 
операции по ИНГИМСП.

в.  Когато се разпорежда със Сметката 
за целевия компонент за операции по 
ИНГИМСП, ЕИФ се счита за упъл-
номощен да конвертира всички суми 
в кредитното си салдо от Основната 
валута в Местната валута, използвайки 
съответния Фиксиран курс, и обратно.

7.4.  Сметка за финансов инструмент за опе-
рации по ИНГИМСП
а.  На всяка дата, на която се изисква 

ЕИФ да извърши плащане във връзка 
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с Предявяване на (насрещни) гаранции 
по ИНГИМСП, той следва да задължи 
Сметката за финансов инструмент за 
операции по ИНГИМСП с дебитна 
сума, равна на съответната част от 
Предявената (насрещна) гаранция по 
ИНГИМСП, която е разпределена за 
Покритието на средния риск тип „ме-
цанин“ в съответствие с Принципите 
на разпределение и член 9.2 на насто-
ящото Споразумение. Всички такива 
суми следва да бъдат платени от ЕИФ 
в Основната валута или в Местната 
валута.

б.  В случай че всички или част от По-
стъпленията по главницата са раз-
пределени за Покритието на средния 
риск тип „мецанин“ в съответствие с 
Основния приоритет на плащанията, 
ЕИФ следва да плати съответната част 
на тези Постъпления по главницата в 
Сметката за финансов инструмент за 
операции по ИНГИМСП.

в.  Когато се разпорежда със Сметката за 
финансовия инструмент за операциите 
по ИНГИМСП, ЕИФ се счита за упъл-
номощен да конвертира всички суми 
в кредитното си салдо от Основната 
валута в Местната валута, използвайки 
съответния Фиксиран курс, и обратно.

7.5.  Финансови средства, представляващи 
неизползвани суми, могат да бъдат осво-
бодени от Общата сметка за операциите 
по ИНГИМСП в съответствие с член 11 
и съгласно член 14.2(б).

8.  ПРЕДЯВЯВАНЕ НА (НАСРЕЩНИ) ГА-
РАНЦИИ ПО ИНГИМСП

8.1.  Страните потвърждават и се споразумя-
ват, че ЕИФ, действащ в съответствие 
със собствените му вътрешни правила, 
политики и процедури, приложими към 
собствените му дейности, свързани с 
гаранциите, периодично изменяни, мо-
дифицирани или допълвани, има право 
да извършва плащания във връзка с 
Предявяване на (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП, извършено във връзка 
с Операция по ИНГИМСП, ако това 
Предявяване на (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП на пръв поглед изглежда 
правомерно и съответстващо на ус-
ловията на съответната Операция по 
ИНГИМСП, без да е необходимо ЕИФ 
да се допитва предварително до която и 
да е друга Страна, или да прави каквото 
и да е проучване, или да търси съгласие. 
С настоящото Страните упълномощават 
неотменимо ЕИФ да се съобрази със 
и да извърши плащане по което и да е 
Предявяване на (насрещна) гаранция по 
ИНГИМСП, която е отправена на или 
преди по-ранната от следните две дати: 

(i) датата на прекратяване на действието 
на съответната гаранция или насрещна 
гаранция, издадена на основание Опера-
ция по ИНГИМСП и (ii) Крайната дата 
на прекратяване. Сумите, поискани от 
Финансов посредник по ИНГИМСП на 
основание извършено Предявяване на 
(насрещна) гаранция по ИНГИМСП, 
извършено във връзка с Операция по 
ИНГИМСП, винаги трябва да бъдат из-
разявани в Основната валута и в случай 
че Предявяването на (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП се отнася до Неизплате-
ни суми, които са изразени във валута, 
различна от Основната валута, те следва 
да се конвертират, като се използва съ-
ответният Фиксиран курс.

8.2.  Страните потвърждават и се споразу-
мяват, че:
а.  ЕИФ, действайки в съответствие с 

вътрешните му правила, политики и 
процедури, приложими към собствени-
те му дейности, свързани с гаранциите, 
периодично изменяни, модифицирани 
или допълвани, не е задължен да прави 
проучване или да търси потвърждение 
преди плащането по извършено Пре-
дявяване на (насрещна) гаранция по 
ИНГИМСП;

б.  ЕИФ може да извърши плащане по 
извършено Предявяване на (насрещ-
на) гаранция по ИНГИМСП съгласно 
условията на съответната Операция 
по ИНГИМСП и да финансира такова 
плащане, като дебитира Сметката за 
целевия компонент за операции по 
ИНГИМСП или Сметката за финансов 
инструмент за операции по ИНГИМСП, 
или като поиска плащане от общите 
ресурси на ЕИФ, или от суми, които 
ЕИФ е получил от ЕИБ (за целите на 
плащанията по отношение на Покри-
тието на първостепенния риск), изцяло 
както е посочено в настоящото Спо-
разумение и без да се интересува от:
(i)    законността на искането, в случай 

че то изглежда валидно на пръв 
поглед, от основната сделка, от 
правенето на възражения, прихва-
щане или предявяване на насрещни 
претенции, които биха могли да 
бъдат на разположение на ЕИФ 
или към друго лице;

(ii)    изменение или отказ от права, 
извършени от което и да е лице по 
отношение на основен документ; и

(iii)  невъзможността за принудително 
изпълнение, неправомерността или 
недействителността на който и да 
е документ или обезпечение.
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8.3.  Страните потвърждават и се споразумяват, 
че те няма да имат право на и се отказват 
от каквото и да е право на суброгация, 
обезщетение или възстановяване на суми 
(независимо дали то произтича от устав, 
справедливост, договор, общото право или 
от друг източник), което те биха могли 
да имат при други условия по отношение 
на суми, взети (дебитирани) от тях, или 
на суми, които те са платили на ЕИФ 
във връзка с Предявяване на (насрещни) 
гаранции по ИНГИМСП, като тези Страни 
ще имат право на възстановяване един-
ствено по отношение на сумите, разпреде-
лени от Постъпленията по главницата по 
отношение на съответното Покритие на 
риска по ИНГИМСП съгласно Основния 
приоритет на плащанията и други условия, 
залегнали в настоящото Споразумение.

8.4.  Задълженията на съответните Страни 
да извършват плащания към ЕИФ или 
упълномощаването на ЕИФ да дебитира 
съответните им банкови сметки във връз-
ка с Предявяване на (насрещни) гаранции 
по ИНГИМСП, заложени в настоящото 
Споразумение, не зависят от плащането на 
или получаването от тях на каквито и да 
са такси, дължими на основание член 6.2 
(освен ако ЕИФ е в забава на плащането 
на тези суми в полза на Поемателите на 
риска по ИНГИМСП съгласно разпоред-
бите на настоящото Споразумение) или 
на каквито и да са други суми.

9.  ПОКРИВАНЕ НА ПРЕДЯВЕНИТЕ (НА-
СРЕЩНИ) ГАРАНЦИИ ПО ИНГИМСП 
И НА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОКРИТИЯ НА 
РИСКА ПО ИНГИМСП

9.1.  Плащания във връзка с Предявяване на 
(насрещни) гаранции по ИНГИМСП и за 
непредвидени разходи и/или условни за-
дължения (както е посочено в член 6.4) се 
разпределят между Поемателите на риска 
по ИНГИМСП и между различните По-
крития на риска по ИНГИМСП съобразно 
Принципите на разпределение в съответ-
ствие с Обратния ред на приоритетите, 
при условие че нито едно плащане няма 
да бъде разпределяно към Покритие на 
риска по ИНГИМСП от по-висок ранг и да 
бъде извършвано от съответния Поемател 
на риска по ИНГИМСП, освен ако и до 
момента, в който Размерът на наличното 
рисково покритие за всички Покрития 
на риска по ИНГИМСП с по-нисък ранг 
бъде сведен до нула и остане нула.

9.2.  Съгласно Принципите на разпределе-
ние ЕИФ финансира извършването на 
плащания във връзка с Предявяване на 
(насрещни) гаранции по ИНГИМСП и 
за непредвидени разходи и/или условни 

задължения (както е посочено в член 
6.4) по следния начин в съответствие с 
Обратния ред на приоритетите:

първи: чрез дебитиране на Сметката за 
целевия компонент за операции 
по ИНГИМСП, докато Размерът 
на наличното рисково покритие на 
Покритието на подчинения риск 
и на Покритието на долния риск 
тип „мецанин“ се понижи до нула;

втори: чрез дебитиране на Сметката за 
финансов инструмент за операции 
по ИНГИМСП, докато Размерът 
на наличното рисково покритие 
на Покритието на средния риск 
тип „мецанин“ се понижи до нула;

трети: като ЕИФ извършва плащане от 
собствени ресурси и/или използва 
ресурсите на групата на ЕИБ съ-
гласно Споразумение за инструмен-
та на инициативата за МСП МЕНР, 
докато Размерът на наличното 
рисково покритие на Покритието 
на горния риск тип „мецанин“ се 
понижи до нула; и

четвърти: като ЕИФ изисква плащане от 
ЕИБ по силата на Споразумението 
за покритие на първостепенния 
риск с ЕИБ, докато Размерът на 
наличното рисково покритие на 
Покритието на първостепенния 
риск се понижи до нула.

10. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВАЛУТНИ ЗАГУБИ 
Държавата членка се съгласява, че ако 

в резултат на промяна на обменния курс 
между Основната валута и Местната валута 
(включително като следствие от настъпване на 
Иницииращо събитие за еврото или Иниции-
ращо събитие за местната валута) в сравнение 
с обменния курс на датата на подписване 
на настоящото Споразумение, който и да е 
Поемател на риска по ИНГИМСП (различен 
от Държавата членка) трябва да плати сума, 
претърпява загуба или носи каквато и да е 
отговорност на основание на или във връзка 
с настоящото Споразумение и/или Споразу-
мението за финансиране (в случая на ЕИФ), 
която е по-висока от сумата, която би платил, 
от загубата, която би претърпял или от от-
говорността, която би носил, ако обменният 
курс не беше променян, съответният Поема-
тел на риска по ИНГИМСП следва да бъде 
обезщетен за такова увеличение на размера на 
плащането, на загубата или на отговорността 
и да бъде предпазен от евентуални загуби или 
щети от Държавата членка.

По отношение на ЕИФ, ако в Сметката за 
целевия компонент за операции по ИНГИМСП 
има на разположение финансови средства, 
ЕИФ се счита за упълномощен да дебитира 
такива суми директно от тази сметка, а Дър-
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жавата членка е длъжна да плати тези суми в 
Сметката за целевия компонент за операции 
по ИНГИМСП в рамките на 10 работни дни 
от получаване на искане от страна на ЕИФ. 
Ако няма достатъчно финансови средства в 
Сметката за целевия компонент за операции 
по ИНГИМСП, Държавата членка трябва да 
плати тези суми директно на ЕИФ в рамките 
на 10 работни дни от получаването на иска-
нето на ЕИФ.

По отношение на Европейския съюз Дър-
жавата членка трябва да плати тези суми 
директно на Европейския съюз или на ЕИБ, 
в зависимост от случая, в рамките на 10 ра-
ботни дни от получаването на тяхното искане.
11.  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВА-

НИ СУМИ
11.1.  След края на Периода на ангажименти 

по ИНГИМСП и до 31 декември 2019 г. 
ЕИФ на годишна база и не по-късно от 
31 март на всяка календарна година (i) 
намалява пропорционално Максималния 
размер на покритие на риска за Покрити-
ето на подчинения риск и за Покритието 
на долния риск тип „мецанин“ със сума, 
необходима за постигане на Минимално-
то изискване за ливъридж ефект за ДЧ, 
базирана на Общата сума, генерирана 
за операциите по ИНГИМСП към този 
момент, и (ii) освобождава, ако е при-
ложимо, съответните суми от Сметката 
за целевия компонент за операции по 
ИНГИМСП в полза на Държавата членка 
за целите на националния бюджет. Дър-
жавата членка може да поиска в писмена 
форма плащане от ЕИФ на тези суми 
(ако има такива).

11.2.  След 31 декември 2019 г. (или съответната 
по-късна дата, след която Трансакции по 
ИНГИМСП, покрити от Операции по 
ИНГИМСП, повече не могат да бъдат 
отпускани), ако Минималното изискване 
за ливъридж ефект за ДЧ не е постигна-
то, ЕИФ (i) намалява пропорционално 
Максималния размер на покритието за 
Покритието на подчинения риск и за 
Покритието на долния риск тип „меца-
нин“ със сума, необходима за постигане 
на Минималното изискване за ливъридж 
ефект за ДЧ, и (ii) освобождава, ако е 
приложимо, съответните суми от Смет-
ката за целевия компонент за операции 
по ИНГИМСП; и

11.3.  Ако след 31 декември 2019 г. (или съ-
ответната по-късна дата, след която 
Трансакции по ИНГИМСП, покрити 
от Операции по ИНГИМСП, повече 
не могат да бъдат отпускани) който и 
да е от рейтингите, присъдени от ЕИФ 
за съответното Покритие на риска по 
ИНГИМСП, е по-нисък от съответния 
Целеви рейтинг по това време, ЕИФ: 

(i)   Определя, съобразно вътрешната си 
методология за кредитни рейтинги, 
сумите за кредитно насърчаване и 
свързаните проценти на Покритие на 
риска по ИНГИМСП („Актуализира-
ни проценти на покритие на риска 
по ИНГИМСП“), необходими, за да 
гарантират, доколкото е възможно, че 
Покритията на риска по ИНГИМСП 
постигат или са възможно най-близо 
(като се има предвид приложимият 
тогава Максимален размер на покри-
тие на риска) до съответните Целеви 
рейтинги, и 

(ii)  коригира съответно Покритията на 
риска по ИНГИМСП.

11.4.  Без да се засягат останалите разпоредби 
на член 11, ако по някое време след 31 де-
кември 2019 г. ЕИФ определи, съобразно 
вътрешната си методология за кредитни 
рейтинги, че рейтингът на Покрития на 
риска по ИНГИМСП превишава най-мал-
ко с две (2) степени съответните Целеви 
рейтинги, ЕИФ следва да актуализира 
Покритията на риска, за да освободи от 
Сметката за финансов инструмент за 
операции по ИНГИМСП за целите на 
Европейския съюз сумите, които повече 
не са необходими за постигане на съот-
ветните Целеви рейтинги.

11.5.  Ако в даден момент, в резултат на про-
мяна на обменния курс между Основната 
валута и Местната валута, сумата на 
Размера на наличното рисково покри-
тие за всички Покрития на риска по 
ИНГИМСП е по-висока от общия размер на 
неизплатената главница на гарантираната 
част на всички непросрочени Трансакции 
по ИНГИМСП по всички Операции по 
ИНГИМСП (и ако съответната трансак-
ция по ИНГИМСП е деноминирана в 
Местна валута, конвертирана в Основ-
ната валута при съответния референтен 
обменен курс на еврото спрямо чуждата 
валута, посочван от Европейската цен-
трална банка на нейния уебсайт (www.
ecb.int, текущо) към датата на влизане 
в сила на съответната Операция по 
ИНГИМСП, както е посочено по-под-
робно в Споразуменията за (насрещни) 
гаранции по ИНГИМСП), ЕИФ може, 
но не е задължен, да намали Размера на 
наличното рисково покритие за Покри-
тия на риска в съответствие с Реда на 
приоритетите, докато разликата между 
тези суми стане равна на нула.

11.6.  При актуализиране и/или освобождаване, 
извършено по силата на член 11.6, ЕИФ 
следва да информира за това Комитета 
на поемателите на риска по ИНГИМСП 
на първата среща, проведена след това.



БРОЙ 37  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  61   

11.7.  Страните потвърждават, че в резултат 
на актуализиране и /или освобождаване, 
изпълнени по силата на член 11, 
(i)    ЕИФ може да преизчисли Размера на 

наличното рисково покритие за всяко 
Покритие на риска по ИНГИМСП на 
базата на съответните Актуализирани 
проценти на покритие на риска по 
ИНГИМСП и да актуализира раз-
пределенията, направени съгласно 
Основния приоритет на плащания-
та, и може да пристъпи съответно 
към дебитиране или кредитиране, в 
зависимост от случая, на банковите 
сметки, цитирани в член 7.1, при ус-
ловие че, за да се избегне евентуална 
неяснота, тези актуализации и/или 
освобождавания не засягат Таксите за 
покритие на риска, начислени преди 
тази дата и

(ii)  профилът на риска на съответното 
Покритие на риска по ИНГИМСП 
може да бъде засегнат.

11.8.  След прекратяването и след като всички 
Операции по ИНГИМСП са били пре-
кратени и уредени съобразно настоящото 
Споразумение, евентуалното оставащо 
салдо по Общата сметка за операциите 
по ИНГИМСП следва да се използват 
за възстановяване на суми, платени от 
Поемателите на риска по ИНГИМСП 
съгласно Основния приоритет на пла-
щанията, при условие че всички суми, 
дължими на ЕИФ по силата на член 6.4 
на настоящото Споразумение, първи 
са погасени изцяло. Всички остатъчни 
суми, след като са направени всички 
разпределения съобразно разпоредбите 
на настоящото Споразумение, следва 
да бъдат платени на Държавата членка.

12. УПРАВЛЕНИЕ
12.1.  Прилагането и изпълнението на насто-

ящото Споразумение се наблюдава от 
Комитета на поемателите на риска по 
ИНГИМСП. Комитетът на поемателите 
на риска по ИНГИМСП се състои от 
Председателя на Съвета на инвестито-
рите, представляващ Държавата членка, 
един (1) член, определен от ЕИФ, един (1) 
член, определен от ЕИБ, и един (1) член, 
определен от Европейската комисия. 
Комитетът на поемателите на риска по 
ИНГИМСП:
а.  обсъжда и предлага промени в насто-

ящото Споразумение, ако е необходимо;
б.  одобрява делегирането на изчисления 

по настоящото Споразумение на трета 
страна съгласно 15.1;

в.  одобрява съществени промени на или 
отказ от права по Споразуменията за 
(насрещни) гаранции по ИНГИМСП, 
които, ако бъдат приложени и бази-

рани на вътрешната методология за 
кредитни рейтинги на ЕИФ, ще доведат 
до понижаване на рейтинга на някои 
Покрития на риска по ИНГИМСП, в 
зависимост от ситуацията в дадения 
момент, най-малко с една рейтингова 
категория; 

г.  обсъжда и прави преглед на изпъл-
нението и на общия рисков профил 
на Индивидуалните портфейли по 
ИНГИМСП и предлага подходящи 
действия; и

д.  обсъжда решения, взети от Контролира-
щия поемател на риска по ИНГИМСП 
на основание член 4.3, и предлага ко-
ригиращи действия, ако е необходимо.

12.2.  Решенията на Комитета на поемателите 
на риска по ИНГИМСП се взимат съо-
бразно следните правила:
а.  решения по отношение на точка 12.1(a) 

и (б) по-горе се взимат единодушно 
от всички членове на Комитета на 
поемателите на риска по ИНГИМСП;

б.  решения по отношение на точка 12.1(в) 
по-горе се взимат с положителен 
вот от Поемателя(ите) на риска по 
ИНГИМСП, които (i) представляват 
общ Процент на покритие на риска по 
ИНГИМСП най-малко петдесет про-
цента (50 %) и (ii) включват Поемателя 
(ите) на риска по ИНГИМСП, засегнат 
(и) от понижаването на рейтинга, и

в.  предложения или общи изявления, 
направени по отношение на точка 
12.1(г) или (д) по-горе, се прием-
ат от Поемателя(ите) на риска по 
ИНГИМСП, представляващи общ 
Процент на покритие на риска по 
ИНГИМСП най-малко петдесет про-
цента (50 %).

Независимо от изложеното по-горе всяко 
решение, взето от Комитета на поема-
телите на риска по ИНГИМСП, винаги 
изисква съгласието на Контролиращия 
поемател на риска.
Потвърждава се и съществува съгласие, 
че решенията, отнасящи се до промени 
на или отказ от права по Споразуменията 
за (насрещни) гаранции по ИНГИМСП, 
които не попадат в обхвата на точка 
12.1(в) по-горе, се взимат от ЕИФ като 
изпълнителен агент по ИНГИМСП. За 
да се избегне евентуална неяснота, пред-
ложенията, направени по точки 12.1(г) 
и (д), не са обвързващи за ЕИФ и не 
засягат преценката му да взима решения 
по такива проблеми в качеството си на 
изпълнителен агент по ИНГИМСП.
В случай че приемането на решение е 
блокирано, вотът на Контролиращия 
поемател на риска по ИНГИМСП има 
решаващо значение.
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12.3.  Комитетът на поемателите на риска 
по ИНГИМСП се старае да осигури 
подходяща координация със Съвета на 
инвеститорите и със съответния комитет 
за управление на по Споразумението за 
делегиране по „Хоризонт 2020“.

12.4.  Председателят на Комитета на поема-
телите на риска по ИНГИМСП следва 
да бъде представител на ЕИФ.

12.5.  Комитетът на поемателите на риска 
по ИНГИМСП се свиква по конкретни 
случаи след постъпване на молба от Пое-
мател на риска по ИНГИМСП. Съгласно 
член 12.1 всеки Поемател на риска по 
ИНГИМСП има право да включи точка 
в дневния ред на конкретна среща на 
Комитета на поемателите на риска по 
ИНГИМСП. Секретариатът на Съвета 
на инвеститорите се стреми срещите на 
Комитета на поемателите на риска по 
ИНГИМСП да се провеждат на същото 
място и в същия ден както срещите на 
Съвета на инвеститорите, доколкото това 
е практически възможно.

12.6.  Комитетът на поемателите на риска по 
ИНГИМСП приема единодушно проце-
дурните си правила по предложение на 
ЕИФ. За участие в срещите на Комитета 
на поемателите на риска по ИНГИМСП 
не се полага възнаграждение. Организа-
цията, която е номинирала член, поема 
всички разходи, направени от него във 
връзка с пътуването до и присъствието 
на срещи на Комитета на поемателите 
на риска по ИНГИМСП. 

12.7.  ЕИФ действа като секретариат на Ко-
митета на поемателите на риска по 
ИНГИМСП и, inter alia, организира 
срещите на Комитета на поемателите 
на риска по ИНГИМСП, включително 
съставянето и разпространението на 
документи, дневен ред и протоколи на 
Комитета на поемателите на риска по 
ИНГИМСП. Членовете на Съвета на ин-
веститорите и съответният управителен 
комитет по Споразумението за делеги-
ране по „Хоризонт 2020“ трябва да имат 
достъп до протоколите на Комитета на 
поемателите на риска по ИНГИМСП.

13.  ПОТВЪРЖДЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ 
МЕЖДУ СТРАНИТЕ

13.1.  Всяка от Страните потвърждава и при-
ема, че:
а.  няма да взема, задържа, получава или 

възстановява от Финансов посредник 
по ИНГИМСП, Междинен финансов 
посредник по ИНГИМСП и Краен 
получател по ИНГИМСП или от което 
и да е друго лице каквито и да е суми 
във връзка с Операции по ИНГИМСП, 
независимо дали посредством предя-

вяване на искане, предприемане на 
съдебни действия, прихващане чрез 
принудителни действия, упражняване 
на правото за комбиниране на сметки 
или посредством каквито и да е други 
начини, различни от получаване и за-
държане на суми, платени от ЕИФ на 
съответната Страна или разпределени 
от ЕИФ за съответното Покритие на 
риска по ИНГИМСП съгласно усло-
вията на настоящото Споразумение; 

б.  няма да се възползва от каквито и да 
е обезщетения, гаранции, застраховки, 
кредитни деривати или друга форма 
на кредитна защита във връзка с Опе-
рациите по ИНГИМСП или нейните 
експозиции към такива операции, 
различни от посочените в настоящото 
Споразумение и съответните Споразу-
мения между поемателите на риска по 
ИНГИМСП, освен ако е информирала 
предварително останалите Страни за 
това;

в.  няма да търси или да получава облаги 
от каквото и да е Обезпечение, или 
друго споразумение или уговорка с 
подобен икономически ефект във 
връзка с Операциите по ИНГИМСП, 
различни от, в случая на ЕИФ, (i) До-
говорите за залог и (ii) каквито и да 
е обезпечения, предоставени на ЕИФ 
за обезпечаване на суми, които му се 
дължат от Финансови посредници по 
ИНГИМСП или Междинни финансови 
посредници по ИНГИМСП във връзка 
с Операции по ИНГИМСП;

г.  ако някоя от Страните (различна от 
ЕИФ) получи или си възстанови какви-
то и да е суми във връзка с Операции 
по ИНГИМСП, различни от сумите, 
получени от ЕИФ съобразно условията 
на настоящото Споразумение, то:
(i)   в рамките на пет (5) работни дни 

от получаване или възстановяване 
на такава сума Страната следва да 
уведоми ЕИФ, като даде подроб-
ности за естеството и сумата на 
плащането; и 

(ii)  в рамките на десет (10) работни дни 
от получаване или възстановяване 
на такава сума съответната Страна 
следва да я прехвърли на ЕИФ, за да 
бъде използвана съобразно услови-
ята на настоящото Споразумение, 
като преди трансфера Страната 
следва да държи съответната сума 
на тръст (доверително управление), 
или ако в съответната юрисдикция 
тръстовете не са признати със 
закон, като представител на ЕИФ 
и на останалите Страни; като се 
има предвид, че такъв тръст или 
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представителство няма за цел да 
води до възникването и не се тъл-
кува като предоставяне на залог 
или друга форма на Обезпечение;

д.  няма да предприема съдебни и извън-
съдебни правни действия или други 
действия или стъпки, които биха 
могли да препятстват или поставят 
под съмнение използването на суми-
те съобразно изричните условия на 
настоящото Споразумение; и 

е.  Страните (с изключение на ЕИФ) 
нямат право да твърдят или да пре-
дявяват каквато и да е претенция за 
извършване на суброгация в права 
срещу или да бъдат обезщетени от Фи-
нансови посредници по ИНГИМСП, 
Междинни финансови посредници по 
ИНГИМСП или Крайни получатели по 
ИНГИМСП по отношение на каквото 
и да е Предявяване на (насрещна) га-
ранция по ИНГИМСП или свързано 
с него плащане, направено от или за 
сметка на ЕИФ.

13.2.  Не се допуска която и да е страна да 
възлага или прехвърля, изцяло или 
частично, свои права или задължения 
по настоящото Споразумение на трети 
страни, освен ако преотстъпването или 
прехвърлянето е одобрено от всички 
Страни. 

13.3.  Всяка от Страните дава следните увере-
ния и гаранции на датата на подписване 
на настоящото Споразумение:
а.  Обвързващи задължения – Задълже-

ния, които тя е поела изрично във 
всяко Споразумение между поематели 
на риска по ИНГИМСП, по което 
тя е Страна, както и в настоящото 
Споразумение, са законни, валидни, 
обвързващи и принудително изпъл-
ними задължения, и

б.  Права и пълномощия – Тя има пра-
во да сключва, изпълнява и спазва, 
като също така е предприела всички 
необходими действия за узаконя-
ване сключването, изпълнението и 
спазването на всяко от Споразуме-
нията между поематели на риска по 
ИНГИМСП, по което тя е Страна, 
както и на настоящото Споразумение 
и на сделките, предвидени в тях.

14. ПРЕКРАТИТЕЛНИ СЪБИТИЯ
14.1.  След настъпването на Прекратително 

събитие Страната или Страните (в зависи-
мост от случая), засегнати от него, връч-
ват писмено уведомление до останалите 
Страни, в което обявяват настъпването на 
Прекратителното събитие („Уведомление 
за прекратително събитие“).

14.2.  След настъпването на Датата на пре-
кратяване:

а.  ЕИФ няма да издава нови Гаранции 
по ИНГИМСП; и

б.  задълженията на Страните по настоящо-
то Споразумение, Споразумението(ята) 
между поемателите на риска по ИН-
ГИМСП и всички свързани документи 
остават в пълна сила и действат по 
отношение на сключените Oперации 
по ИНГИМСП и на Гаранции по 
ИНГИМСП, издадени преди Датата на 
прекратяване, като тези споразумения 
ще останат в пълна сила и ще действат, 
докато всички задължения или експо-
зиции по отношение на Операциите по 
ИНГИМСП бъдат изпълнени и вече не 
се дължат суми на ЕИФ от страна на 
който и да е от Поемателите на риска 
по ИНГИМСП във връзка с такива 
Операции по ИНГИМСП.

14.3.  На или преди датата, която настъпва 
шест (6) месеца преди първоначалната 
(или която и да е отложена) Планирана 
дата на прекратяване, се свиква среща 
на Комитета на поемателите на риска 
по ИНГИМСП, за да се обсъди евенту-
алното отлагане на Планираната дата на 
прекратяване за по-късна дата, която те 
считат за подходяща. Ако се постигне еди-
нодушно съгласие за отлагане, Страните 
ще подпишат съответните документи, 
които са необходими за изменение на 
Планираната дата на прекратяване. За 
да се избегне евентуална неяснота, на-
стоящият член 14.3 не задължава който 
и да е Поемател на риска по ИНГИМСП 
да приеме предложение за отлагане на 
Планираната дата на прекратяване.

15. РАЗНИ
15.1.  Каквито и да е изменения, отклонения 

или модификации на настоящото Спо-
разумение се считат за валидни само 
ако са извършени с писмен документ, 
подписан надлежно от всички Страни, 
като в него се уточнява датата, на която 
той поражда действие.

15.2.  Отказът или въздържането на Страна да 
настоява в един или няколко случая да 
бъде изпълнена която и да било от раз-
поредбите на настоящото Споразумение 
не следва да се тълкува като отказ на 
тази Страна от правото да изисква в бъ-
деще тази разпоредба да бъде изпълнена, 
като задължението на другата Страна 
по отношение на бъдещото изпълнение 
остава в пълна сила.

15.3.  Всяка Страна може да предположи, че 
всяка от останалите Страни ще осигури 
спазването и изпълнението на въпросите 
по настоящото Споразумение, които са 
от нейната компетенция.
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15.4.  ЕИФ изпълнява своите ангажименти и 
задължения (i) съобразно условията на 
настоящото Споразумение, (ii) с дължи-
мата професионална грижа и внимание 
и (iii) в съответствие със собствените 
му вътрешни правила, политики и 
процедури, изменяни или допълвани 
от време на време. В случай че ЕИФ 
действа по този начин, той не носи 
отговорност към останалите Страни 
по силата на АФРС или на което и да 
е Споразумение между поемателите на 
риска по ИНГИМСП за действия или 
бездействия, извършени във връзка с 
настоящото Споразумение и/или Опе-
рации по ИНГИМСП. За да се избегне 
евентуална неяснота, по отношение 
на всички въпроси, които не са регу-
лирани от настоящото Споразумение, 
разпоредбите за отговорност съгласно 
съответното Споразумение между по-
емателите на риска по ИНГИМСП не 
се засягат.

15.5.  Ако ЕИФ направи грешки или не-
правилни изчисления (включително 
в резултат на неточна информация, 
предоставена от Финансов (Междинен 
финансов) посредник по ИНГИМСП) 
по отношение на изчисленията или раз-
пределенията на суми по настоящото 
Споразумение, включително, но не само, 
на прилагането на Основния приоритет 
на плащанията или Реда за използване 
на приходите, Страните се споразумя-
ват, че ЕИФ трябва да извърши отново 
изчисленията или разпределенията, 
веднага след като му станат известни 
съответните грешки или неправилни 
изчисления, с цел да поправи съответ-
ните грешки и да възстанови всички 
суми, неправомерно платени или раз-
пределени на който и да е Поемател 
на риска по ИНГИМСП. 

15.6.  Също така Страните се съгласяват, 
че ЕИФ има право да делегира някои 
или всички изчисления и действия 
по определяне на размера на суми по 
настоящото Споразумение на трета 
страна, като продължава да носи цялата 
отговорност пред останалите Страни за 
работата, извършена от тази трета Стра-
на, при условие че съответната трета 
страна е била одобрена единодушно от 
Комитета на поемателите на риска по 
ИНГИМСП (освен в случая на Bank of 
New York Mellon, BNP Paribas, Deutsche 
Bank или Nomura, за които не се изис-
ква такова одобрение, и при условие 
че ЕИФ трябва да информира за това 
Поемателите на риска по ИНГИМСП) 
и че всички разходи, свързани с това 
делегиране, се поемат от ЕИФ. 

15.7.  За целите на член 4.3 от Общоприложи-
мите разпоредби се прилага следното:
–  Период ът  н а  а н г а ж имен т и по 

ИНГИМСП започва на датата на 
влизане в сила на настоящото Спо-
разумение съгласно клауза 3;

–  всяко Споразумение за (насрещна) 
гаранция по ИНГИМСП ще регла-
ментира, че съответният Финансов 
посредник по ИНГИМСП трябва да 
поддържа, в зависимост от икономи-
ческия риск, сума, равна най-малко 
на 20 % от сумата на дължимата глав-
ница по всяка Трансакция към краен 
получател по ИНГИМСП, включена в 
съответния Индивидуален портфейл 
по ИНГИМСП;

–  Минималното изискване за ливъридж 
ефект за приноса по „Хоризонт 2020“ 
трябва да бъде постигнато най-късно 
на 31 декември 2019 г. или на по-късна 
дата, съгласувана между Страните; и 

–  Целевият обем на ливъридж ефекта 
на ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ е 
общата заделена сума от главници-
те, която ще бъде на разположение 
за Трансакциите по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“ в Портфейла по 
ИНГИМСП на ДЧ, съответстваща на 
постигането на Минимално изискване 
за ливъридж ефект по приноса по 
„Хоризонт 2020“.

15.8.  Страните се споразумяват, че ЕИФ 
може да изменя или да преработва Об-
щоприложимите разпоредби от време 
на време: (i) като предоставя на всяка 
Страна ревизиран вариант на Общо-
приложимите разпоредби съгласно раз-
поредбите на член 16 (Уведомления) и 
(ii) изисква всяка Страна да признае и 
приеме ревизираните Общоприложими 
разпоредби, като върне надлежно подпи-
сано писмо за признаване и приемане. 
Изрично се приема, че така ревизира-
ните Общоприложими разпоредби ще 
влязат в сила само ако и когато ЕИФ 
получи надлежно подписано писмо за 
признаване и приемане от всяка една 
Страна. ЕИФ поема задължението да 
уведоми незабавно останалите Страни 
за датата на влизане в сила. 

16. УВЕДОМЛЕНИЯ
16.1.  Писмени съобщения

Всички съобщения по и във връзка с 
настоящото Споразумение трябва да 
бъдат в писмен вид и ако не е посоче-
но друго, могат да бъдат направени по 
факс или с писмо.

16.2. Адреси
Адресът и номерът на факса (и отделът 
или ръководителят, ако има такива, на 
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чието внимание се изпращат съобщени-
ята) на всяка една Страна за всякакви 
съобщения, които се правят, или доку-
менти, които се предават, по или във 
връзка с настоящото Споразумение, са 
посочени под името є по-долу, като за 
всеки заместващ адрес, номер на факс, 
отдел или ръководител Страната ще из-
праща уведомление на останалите Страни 
не по-късно от пет дни предварително.
а.  Европейски съюз (представляван от 

Посочената за целите на „Хоризонт 
2020“ служба в Генерална дирекция 
„Научни изследвания и иновации“):
Адрес:  Европейска комисия
  Генерална дирекция „Науч-

ни изследвания и иновации“ 
(Directorate General Research 
and Innovation)

  Д и р е к ц и я  Б  –  О т д е л 
Б.3 – МСП, Финансови 
инструменти и Държавна 
помощ/Посочена за целите 
на „Хоризонт 2020“ служ-
ба (Directorate B – Unit B.3 –
SMEs, Financial Instruments 
and State Aid/Horizon 2020 
Designated Service)

  Пл. Фрере Орбан 8 (Square 
Frѓre Orban, 8)

  Б-1040 Брюксел – БЕЛГИЯ 
(B-1040 Brussels – Belgium)

Факс:  + 32 22921975
На вниманието на:
  Г-н Жан-Давид МАЛО, Ръ-

ководител-отдел RTD-B3 
(Mr Jean-David MALO, Head 
of Unit RTD-B3)

б.  Република България (представлява-
на от Министъра на икономиката на 
Република България, в качеството му 
и на Ръководител на Управляващия 
орган (със значението, определено в 
приложение 2)
Адрес:  Ул. „Славянска“ № 8, София 

1052
Факс: +359 2 987 21 90
На вниманието на:

  Министъра на икономиката
в. Европейска инвестиционна банка:

Адрес:  булевард Конрад Аденауер 
98 – 100 (98 – 100, boulevard 
Konrad Adenauer)

  Л-2950 Люксембург (Люк-
сембург) (L-2950 Luxembourg 
(Luxembourg)

Факс:  +352 43 79 66 495 
На вниманието на:
  Ръководителя на отдел „Цен-

трална и Южна Европа“ – 
Флавия Паланца (Head 
of Central and South Europe 
Department)

г. Европейски инвестиционен фонд:
Адрес:   авеню Дж. Ф. Кенеди 37Б 

(37B, avenue J.F. Kennedy)
Л-2968 Люксембург (Люк-
сембург) (L-2968 Luxembourg 
(Luxembourg)

Факс: + 352 426688300
На вниманието на:
  Ръководителя на отдел 

„Гаранции, секюритизация 
и микрофинансиране“ – 
Инициатива за МСП Бълга- 
рия (Head of Guarantees, 
Secur i t i sat ion and Micro- 
f i nanc e  –  SME In i t i a t i v e 
Bulgaria)

16.3. Връчване на съобщения и документи
а.  Всички съобщения, които се правят, 

или документи, които се предават 
от едно лице на друго по или във 
връзка с настоящото Споразумение, 
ще породят действие само:
–  ако са четливи при получаването 

им, когато са изпратени по факс; 
или
–  ако са доставени на съответния ад-

рес или пет дни след като са били 
депозирани в пощата с предплатена 
такса в плик със същия адрес, ко-
гато са изпратени с писмо,

и когато е посочен конкретен отдел 
или ръководител като част от адреса 
по член 16.2 (Адреси), ако са адреси-
рани до този отдел или ръководител.

б.  Всички съобщения, които се правят, 
или всички документи, които се пре-
дават на дадена Страна, ще пораждат 
действие само когато са действително 
получени от тази Страна и освен това 
само когато на тях е изрично отбеля-
зано, че са за вниманието на отдела 
или ръководителя, идентифициран 
с подписа на Страната по-долу (или 
алтернативен отдел или ръководител, 
които Страната трябва да посочи за 
целта).

в.  Всички съобщения или документи, 
които отговарят на изискванията на 
параграфи (a) и (б) по-горе и са полу-
чени на съответния адрес след 17 ч., 
се считат за пораждащи действие на 
следващия ден.

16.4. Електронни съобщения
а.  Всяко съобщение между които и да 

е две Страни по или във връзка с 
настоящото Споразумение може да 
бъде направено по електронна поща 
или с други електронни средства 
(включително, но не само, посред-
ством сигурен уебсайт), ако тези две 
Страни:
–  се информират взаимно в писмена 

форма за адреса на електронната 
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си поща и/или за друга информа-
ция, необходима за предаване на 
информация с тези средства; и

–  ако се информират взаимно за 
промени на адреса и на друга ин-
формация, предоставена от тях, с 
уведомление, изпратено не по-малко 
от пет Работни дни предварително.

б.  Всички електронни съобщения съ-
гласно посоченото в параграф (a) по-
горе между които и да е две Страни 
ще пораждат действие само когато 
са получени действително (или са 
предоставени на разположение) в 
четлива форма.

в.  Всяко електронно съобщение, което 
поражда действие в съответствие 
с член 16.4 (б) по-горе след 17 ч. в 
мястото, в което Страната, на която 
е изпратено или е предоставено на 
разположение, е посочила адреса си 
за целите на настоящото Споразуме-
ние, се счита, че поражда действие 
на следващия ден.

г.  Всяка препратка в настоящото Спора-
зумение към изпратено или получено 
съобщение се отнася за съобщение, 
което е предоставено на разположение 
в съответствие с настоящия член 16.

17. ОТКАЗ ОТ ИМУНИТЕТ
До степента, до която Държавата членка 

може да претендира в която и да е юрис-
дикция имунитет за себе си и за своите 
активи и приходи срещу съдебни искове, 
изпълнение, налагане на запор (независи-
мо дали е в помощ на изпълнението, преди 
взимане на решение или по друг начин) 
или друг съдебен процес или до степен, до 
която такъв имунитет (независимо дали е 
поискан) може да бъде предоставен в даде-
ната юрисдикция на Държавата членка или 
на нейните активи или приходи, Държавата 
членка приема, до степен, до която това не 
е забранено от приложимите императивни 
норми на законодателството, да претендира 
да се ползва от и се отказва неотменимо 
от този имунитет до степен, разрешена от 
законите на юрисдикцията.
18.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Механизмът за заявки за плащане и от-

пускането на Приноса на ЕС се подчиняват 
на условията на член 7.4 на АФРС и на чле-
нове 9 и 10 на Споразумението за делегиране 
по „Хоризонт 2020“. Страните признават и 
приемат, че Европейският съюз няма да има 
по-нататъшна експозиция от бюджетно или 
условно естество, надвишаваща сумата на 
Приноса на ЕС, поет от ЕС.
19. РАТИФИКАЦИЯ И ОБНАРОДВАНЕ

Страните потвърждават, че настоящото 
Споразумение подлежи на ратификация от 

Народното събрание на Република Бълга-
рия, като се приеме Закон за ратификация 
в съответствие с Конституцията на Репу-
блика България, както и на обнародване в 
Държавен вестник. Страните приемат още, 
че настоящото Споразумение може да се об-
народва в Държавен вестник в съответствие 
с изискванията.
20.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИК-

ЦИЯ
20.1.  Настоящото Споразумение се урежда 

от правото на Великото Херцогство 
Люксембург.

20.2.  Страните се стремят да уреждат по 
взаимно съгласие всеки спор и всяка 
жалба, отнасящи се до тълкуването, 
прилагането и изпълнението на насто-
ящото Споразумение, включително по 
отношение на съществуване, действи-
телност или прекратяване.

20.3. При неуспех за уреждане по взаимно 
съгласие Страните се съгласяват, че Съдът 
на Европейския съюз има изключителна 
компетентност да урежда всички спорове 
във връзка с настоящото Споразумение.
21. ПРИЛОЖЕНИЯ

Съображенията към настоящото Спора-
зумение и Приложенията, посочени по-долу, 
са неразделна част от настоящото Спора-
зумение:

–  Приложение 1: Предварителни условия.
–  Приложение 2: Общоприложими разпо-

редби за Инструмента за неограничени 
гаранции на инициативата за МСП.

Допълнение I    Критерии за изключване 
за финансови посредници 
и крайни получатели и 
критерии за допустимост 
за Приноса на ЕС

Допълнение II    Критерии за допусти-
мост за трансакция по 
ИНГИМСП по COSME, 
които трябва да бъдат 
изпълнени за изпълнение 
на изискванията за ливъ-
ридж по COSME

Допълнение III  Критерии за „Хоризонт 
2020“ за трансакции по 
ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“, които трябва 
да бъдат изпълнени за 
изпълнение на изисква-
нията за ливъридж по 
„Хоризонт 2020“

Допълнение IV  „Идеализирани“ очаквани 
проценти на загубите на 
Moody’s

Допълнение V   Оперативна отчетност 
на Приноса по „Хори-
зонт 2020“ и Приноса по 
COSME
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В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО Стра-
ните подписаха настоящото Споразумение 
в пет (5) оригинала, всеки от които на 
английски и на български език на датата 
и годината, записани по-долу. В случай на 
несъответствие вариантът на английски език 
има предимство.
София, на 2 март 2016 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ,
представляван от Европейския инвестиционен 
фонд, действащ като негов представител от не-
гово име и за негова сметка: 
Пиер Луиджи Джилиберт, 
Главен изпълнителен директор 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
представлявана от:
Божидар Лукарски,
Министър на икономиката
ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА,
представлявана от: 
Флавия Паланца,
Директор
Щефан Бекер,
Юрисконсулт
ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД,
представляван от: 
Пиер Луиджи Джилиберт,
Главен изпълнителен директор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1.  Подписване от всички заинтересовани страни 

на:
а. Споразумението за финансиране,
б.  споразумението за изменения на Споразу-

мение за инструмента на инициативата за 
МСП МЕНР, и

в.  Споразумение за покритие на първостепен-
ния риск с ЕИБ.

2. Предоставянето:
а.  от подходящ служител по правните въпроси 

от Държавата членка на правно становище 
във форма, задоволителна за ЕИФ, потвърж-
даващо, че Държавата членка i) е взела 
всички необходими мерки за оторизиране 
сключването и предоставянето на Спора-
зумението за финансиране и настоящото 
Споразумение и ii) е сключила надлежно 
Споразумението за финансиране и насто-
ящото Споразумение; и

б.  от независим правен съветник, назначен 
от ЕИФ, на правно становище за законите 
на Люксембург, във форма, задоволителна 
за ЕИФ, потвърждаващо законността, ва-
лидността и изпълнимостта на настоящото 
Споразумение и Споразумението за финан-
сиране.

Разходите, свързани с даването на каквито и 
да са правни становища съгласно параграф 2, 
буква (б), се поемат от ЕИФ.

3.  Ратифицирането от Народното събрание 
на Република България чрез приемане на 
закон(и) за ратификацията, отнасящ(и) се до 
настоящото Споразумение и Споразумението 

за финансиране, в съответствие с Конститу-
цията на Република България, обнародването 
на такъв(кива) закон(и) в Държавен вестник и 
потвърдено в писмен вид от Държавата членка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИН-
СТРУМЕНТА ЗА НЕОГРАНИЧЕНИ ГАРАНЦИИ 

НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МСП
Раздел 1 – Определения и Общи принципи за 

ИНГИМСП

Член 1 – Определения
Следните специфични определения се при-

лагат навсякъде в настоящите Общоприложими 
разпоредби:3

Термин Определение

Препоръка на Коми-
сията

Препоръка 2003/361/ЕО 
на Комисията (ОВ L 124, 
20.05.2003, с. 36) „относно 
определението за микро-, 
малки и средни предпри-
ятия“, нотифицирана под 
документ номер C(2003) 
1422)1, изменяна, прера-
ботвана, допълвана и/или 
заменяна периодично.

Общоп ри л ож им и 
разпоредби

Общоприложимите раз-
поредби, приложими към 
ИНГИМСП, както са уре-
дени в настоящото при-
ложение.

Принос по COSME

Сумарна стойност на 
финансовите ресурси, за 
които е поел задълже-
ние Европейският съюз 
по Програмата за конку-
рентоспособност на пред-
приятията и малките и 
средните предприятия 
(COSME) (2014 – 2020), 
програма към Портфей-
ла за ИНГИМСП на ДЧ, 
както е конкретизирано в 
Споразумението за делеги-
ране по COSME.

Споразумение за де-
легиране по COSME

Споразумение за делегира-
не, подписано на 22 юли 
2014 г. между Европей-
ския съюз и ЕИФ, относ-
но Финансовите инстру-
менти на Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и малките 
и средните предприятия 
(COSME) (2014 – 2020), 
включващо Механизма 
за гарантиране на заеми 
(МГЗ) и Капиталовия ме-
ханизъм за растеж (КМР) 
(изменяно или преработ-
вано периодично).

1 ОВ L 124, 20.05.2003, с. 36
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Термин Определение

Участваща страна по 
COSME 

Която и да е страна, участ-
ваща по COSME, както 
е посочено в Споразуме-
нието за делегиране по 
COSME. Документ, избро-
яващ всички Участващи 
страни, който може да 
бъде актуализиран перио-
дично, е на разположение 
на следната интернет стра-
ница: http://ec.europa.eu/
enterprise/initiatives/cosme/
index_en.htm

Санкции по COSME

Договорните санкции, кои-
то трябва да бъдат платени 
от Финансов посредник по 
ИНГИМСП по силата на 
Операция по ИНГИМСП 
(съгласно приложимото 
право) при непостигане 
на Минималното изисква-
не за ливъридж ефект за 
приноса по COSME, както 
е посочено в член 7.

Действителен обем 
на ИНГИМСП по 
COSME

Сумарна стойност на глав-
ницата, за която е поето 
задължение да бъде на 
разположение по Транс-
акциите по ИНГИМСП 
по COSME, включена в 
Индивидуалния портфейл 
по ИНГИМСП, при усло-
вие че:
i)   ако която и да е Транс- 

акция към краен полу-
чател по ИНГИМСП 
по COSME е предпла-
тена и/или възстано-
вена, то това няма да 
намали Действителния 
обем на портфейла на  
ИНГИМСП по COSME;

ii)  ако Трансакция по 
ИНГИМСП по COSME 
е изключена от Инди-
видуалния портфейл по 
ИНГИМСП или вече не 
отговаря на изисква-
нията за допустимост 
като Трансакция по 
ИНГИМСП по COSME 
вследствие на процеса 
на изключване, посочен 
в Списъка с условия 
за (насрещни) гаран-
ции по ИНГИМСП, то 
такава Трансакция по 
ИНГИМСП по COSME 
няма да се взема пред-
вид при изчисляване-
то на Действителния 
обем на ИНГИМСП по 
COSME, и

Термин Определение

iii)  Действителният обем 
на ИНГИМСП по 
COSME представля-
ва подгрупа на Дейст-
вителния обем на 
ИНГИМСП.

Трансакция към 
краен получател 
по ИНГИМСП 
по COSME

Която и да е Трансак-
ция към краен получател 
по ИНГИМСП, сключе-
на с Краен получател по 
ИНГИМСП по COSME.

Крайни получатели 
по ИНГИМСП по 
COSME

Крайни получатели по 
ИНГИМСП, които са до-
пустими по COSME съ-
гласно разпоредбите на 
Допълнение II към насто-
ящите Общоприложими 
разпоредби.

Подоперация по 
ИНГИМСП по 
COSME

Която и да е Подоперация 
по ИНГИМСП, покри-
ваща пряко или косвено 
Трансакция към краен 
получател по ИНГИМСП 
по COSME.

Целеви обем на ливъ-
ридж ефекта на ИН-
ГИМСП по COSME

Сумарната стойност на 
главницата, за която тряб-
ва да бъде поето задълже-
ние да бъде на разположе-
ние по Трансакциите по 
ИНГИМСП по COSME по 
Портфейл за ИНГИМСП 
на ДЧ, отговаряща на пос-
тигането на Минимал-
ното изискване за ливъ- 
ридж ефект за приноса по 
COSME.

Трансакция по 
ИНГИМСП по 
COSME

а)  Ако Операцията по 
ИНГИМСП е гаранция, 
която и да е Трансакция 
към краен получател по 
ИНГИМСП по COSME

б)  Ако Операцията по 
ИНГИМСП е насрещ-
на гаранция, която и 
да е Подоперация по 
ИНГИМСП по COSME

Неизплатени суми

i)  по отношение на Опе-
рации по ИНГИМСП, 
които са гаранции в съ-
ответствие с член 2.3, 
буква (a) по-долу,
–  които и да е суми на 

главница и/или лих-
ва (с изключение на 
закъсняло плащане 
или наказателна лих-
ва, капитализирана 
лихва, такси и вся-
какви други разходи 
и разноски и с из-
ключение на всякакви 
лихвени суми, които 
са начислени след 
период от 90 дни), 
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дължими, платими и 
незаплатени по отно-
шение на Трансакции 
към краен получа-
тел по ИНГИМСП, 
включени в Инди-
видуален портфейл, 
след настъпването на 
неплащане или предс-
рочна изискуемост 
по Трансакция към 
краен получател по 
ИНГИМСП, и

–  всяко едно намаление 
на суми на главница 
и/или лихва (с изклю-
чение на закъсняло 
плащане, наказателна 
лихва, капитализира-
на лихва, такси и дру-
ги разходи и разнос-
ки), платими по отно-
шение на Трансакции 
към краен получател 
по ИНГИМСП, вклю-
чени в Индивидуален 
портфейл, вследствие 
на реструктуриране, и

ii)  по отношение на Опе-
рации по ИНГИМСП, 
които са насрещни га-
ранции в съответствие 
с член 2.3, буква (б) 
по-долу, всякакви суми, 
заплатени от съответ-
ния Финансов посред-
ник съгласно условията 
на Подоперациите по 
ИНГИМСП, включени 
в Индивидуален порт-
фейл,

във всеки случай, както 
е по-подробно уредено 
в Списъка с условия за 
(насрещни) гаранции по 
ИНГИМСП.

ЕФР

Европейският фонд за 
развитие, както е споме-
нат в Регламент (ЕО) на 
Съвета № 215/2008 от 18 
февруари 2008 г. относно 
Финансовия регламент, 
приложим към 10-ия Ев-
ропейски фонд за разви-
тие, както може да бъде 
изменян, допълван или 
модифициран периодично, 
и последващите Европей-
ски фондове за развитие, 
във всеки случай, когато 
средствата по Финансо-
вия регламент, приложим 
към Европейски фонд за 
развитие, се управляват и 
въвеждат от Комисията.

Термин Определение

Първостепенен при-
нос на ЕИБ

Сумарната стойност на 
финансовите ресурси, за 
които е поето задълже-
ние от ЕИБ, пряко или 
чрез ЕИФ (с изключение 
на който и да е принос 
относно Покритие на гор-
ния риск тип „мецанин“), 
във връзка със съответния 
Портфейл по ИНГИМСП 
на ДЧ.

Принос на ЕИФ

Сумарна стойност на фи-
нансовите ресурси, за ко-
ито е поето задължение 
от ЕИФ относно Порт-
фейла по ИНГИМСП на 
ДЧ (включително по ман-
дати от ЕИБ, но без да се 
включват други ресурси на 
ЕСИФ, който и да е принос 
по COSME или „Хоризонт 
2020“ и който и да е друг 
принос на трети страни), 
както е посочено в съот-
ветното Споразумение за 
финансиране.

Финансов лизинг

Който и да е договор за 
покупка на изплащане 
или лизинг, където всич-
ки рискове и ползи от 
лизингован(ите) актив(и) 
са за сметка на Крайния 
получател по ИНГИМСП, 
освен ако е посочено друго 
в конкретното Споразуме-
ние за (насрещна) гаран-
ция по ИНГИМСП.

Финансов инстру-
мент

Мярка на Съюза за финан-
сова подкрепа, предоста-
вяна като допълнение от 
бюджета на Съюза и/или 
от ЕФР, управлявана под 
директното или косвеното 
ръководство на Комисия-
та, отнасяща се до една или 
повече конкретни цели в 
политиката на Съюза. Тези 
инструменти могат да при-
емат формата на инвести-
ции в собствен или внесен 
капитал, заеми, гаранции 
или други инструменти за 
споделяне на риска и могат 
да бъдат комбинирани с 
безвъзмездни средства, 
когато е подходящо. Та-
кива инструменти може 
да се финансират изцяло 
или частично от Съюза 
(и за вътрешно действие, и 
за външно сътрудничество) 
и/или ЕФР (за външно съ-
трудничество) и ЕИФ или 
да се кофинансират изцяло 
или частично от Съюза
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(и за вътрешно действие, 
и за външно сътрудни-
чество) и/или от ЕФР (за 
външно сътрудничество) и 
ЕИФ. Такива инструменти 
може да се въвеждат и уп-
равляват от ЕИФ и може 
също така да включват 
техническа помощ и други 
елементи, пряко свързани 
с инструмент.

Споразумение за фи-
нансиране

Споразумение за финанси-
ране, базирано на Образе-
ца на споразумението за 
финансиране, подписано 
или което трябва да бъде 
подписано между Упра-
вляващия орган на която 
и да е Държава членка, 
участваща в Инициатива-
та за МСП, и ЕИФ.

Принос по „Хоризонт 
2020“

Сумарна стойност на фи-
нансовите ресурси, за ко-
ито е поето задължение 
от Европейския съюз по 
„Хоризонт 2020“ по отно-
шение на Портфейла по 
ИНГИМСП на ДЧ, както 
е посочено в Споразуме-
нието за делегиране по 
„Хоризонт 2020“.

Споразумение за де-
легиране по „Хори-
зонт 2020“

Споразумение за делеги-
ране, сключено на 12 юни 
2014 г. между Европейския 
съюз, ЕИБ и ЕИФ по от-
ношение на Финансовите 
инструменти по „Хоризонт 
2020“ (със съответните му 
изменения).

Участваща страна по 
„Хоризонт 2020“ 

Която и да е страна, участ-
ваща по „Хоризонт 2020“, 
както е посочено в Спо-
разумението за делегиране 
по „Хоризонт 2020“.

Санкции по „Хори-
зонт 2020“

Договорните санкции, 
които трябва да бъдат 
заплатени от Финансов 
посредник по ИНГИМСП 
съгласно Операция по 
ИНГИМСП (в съответ-
ствие с приложимото пра-
во) при непостигане на 
Минималното изискване 
за ливъридж ефект за при-
носа по „Хоризонт 2020“, 
както е уредено в член 7.

Действителен обем на 
ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“

Сумарната стойност на 
главницата, за която е по-
ето задължение да бъде на 
разположение по Трансак-
циите по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“, включени

Термин Определение

в Индивидуален портфейл 
по ИНГИМСП, при усло-
вие че:
i)  ако която и да е Транс- 

акция към краен полу-
чател по ИНГИМСП 
по „Хоризонт 2020“ е 
предплатена и/или въз-
становена, то това няма 
да намали Действител-
ния обем на портфейла 
за ИНГИМСП по „Хо-
ризонт 2020“;

ii)  ако Трансакция по 
ИНГИМСП по „Хо-
ризонт 2020“ е из-
ключена от Индиви-
дуалния портфейл по 
ИНГИМСП или вече не 
е допустима като Транс- 
акция по ИНГИМСП 
по „Хоризонт 2020“ 
вследствие на процеса 
на изключване, опреде-
лен в Списъка с условия 
за (насрещни) гаран-
ции по ИНГИМСП, то 
такава Трансакция по 
ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“ няма да се 
отчита за изчислява-
нето на Действителния 
обем на ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“, и

iii)  Действителният обем 
на ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“ пред-
ставлява подгрупа на 
Действителния обем 
на ИНГИМСП.

Целеви обем на ли-
въридж ефекта на 
ИНГИМСП по „Хо-
ризонт 2020“

Сумарната стойност на 
главницата, за която тряб-
ва да бъде поето задълже-
ние да бъде на разположе-
ние по Трансакциите по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“ по Портфейл по 
ИНГИМСП на ДЧ, съот-
ветстващ на постигането на 
Минималното изискване за 
ливъридж ефект за приноса 
по „Хоризонт 2020“.

Транс а к ци я към 
краен получател по 
ИНГИМСП по „Хо-
ризонт 2020“

Която и да е Трансакция 
към краен получател по 
ИНГИМСП, сключена с 
Крайни получатели по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“.

Крайни получатели 
по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“

Крайни получатели по 
ИНГИМСП, които са до-
пустими в съответствие с 
разпоредбите на Допъл-
нение III на настоящите 
Общоприложими разпо-
редби.



БРОЙ 37  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  71   

Термин Определение

Подоперация по 
ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“

Която и да е Подоперация 
по ИНГИМСП, покри-
ваща пряко или косвено 
Трансакция към краен 
получател по ИНГИМСП 
по „Хоризонт 2020“.

Трансакция по 
ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“

а)  Ако Операцията по 
ИНГИМСП е гаранция, 
която и да е Трансакция 
към краен получател по 
ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“.

б)  Ако Операцията по 
ИНГИМСП е насрещ-
на гаранция, която и 
да е Подоперация по 
ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“.

Съвет на инвести-
торите

Ръководният орган на 
ИНГИМСП, учреден във 
всяка Участваща страна 
по ИНГИМСП, в съот-
ветствие с член 25 и раз-
поредбите на съответното 
Споразумение за финан-
сиране.

Покритие на подчи-
нения риск

П о  П о р т ф е й л  п о 
ИНГИМСП на ДЧ – част 
от Приноса на ДЧ, която 
първо се използва за по-
критие на Неизплатените 
суми, както е по-подробно 
уредено в настоящото при-
ложение и в съответното 
Споразумение между кре-
диторите на ДЧ.

Покритие на долния 
риск тип „мецанин“

П о  П о р т ф е й л  п о 
ИНГИМСП на ДЧ – част 
от Приноса на ДЧ, който е 
на разположение за покри-
тие на Неизплатени суми, 
след като Покритието на 
подчинения риск е било 
използвано изцяло, както 
е по-подробно уредено в 
настоящото приложение и в 
съответното Споразумение 
между кредиторите на ДЧ.

Управляващ орган

За всяка Участваща страна 
по ИНГИМСП – органът 
на съответната Държава 
членка, който е сключил 
съответното Споразуме-
ние за финансиране.

Покритие на средния 
риск тип „мецанин“

П о  П о р т ф е й л  п о 
ИНГИМСП на ДЧ – При-
но сът по „Хоризон т 
2020“ и/или Приносът 
по COSME, на разполо-
жение за покритие на 
Неизплатени суми, след 
като Покритието на до-
лния риск тип „мецанин“

Термин Определение

е било използвано изцяло, 
както е по-подробно уре-
дено в настоящото при-
ложение и в съответното 
Споразумение между кре-
диторите на ДЧ.

Минимално изисква-
не за ливъридж ефект 
за приноса по COSME

Ливъридж ефект на При-
носа по COSME, изчислен 
като сумарната стойност 
на главницата на всички 
Трансакции към краен 
получател по ИНГИМСП 
по COSME, разделена на 
заплатената сума на При-
носа по COSME, и който 
трябва да бъде поне два-
десет (20).

Минимално изисква-
не за ливъридж ефект 
за приноса по „Хори-
зонт 2020“

Ливъридж ефект на при-
носа по „Хоризонт 2020“, 
изчислен като сумарната 
стойност на главницата 
на всички Трансакции 
към краен получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“, разделена на запла-
тения Принос по „Хори-
зонт 2020“, и който трябва 
да бъде поне девет (9).

Минимално изисква-
не за ливъридж ефект 
за приноса на ДЧ

Ливъридж ефект на При-
носа на ДЧ, изчислен като 
общата сума на Трансак-
циите към краен получа-
тел по ИНГИМСП, се раз-
деля на сумата на Приноса 
на ДЧ, която е платена, и 
който трябва да отговаря 
на минимално ниво, както 
е посочено в съответното 
Споразумение за финан-
сиране.

Образец на споразу-
мението за финан-
сиране

Образец на споразумения-
та за финансиране за при-
носа на Европейския фонд 
за регионално развитие и 
Европейския земеделски 
фонд за развитие на сел-
ските райони към съвмест-
ните финансови инстру-
менти за неограничена 
гаранция и секюритизация 
в полза на МСП, както е 
посочено в Решение за 
изпълнение на Комисията 
(ЕС) № 2014/660/ЕС от 
11 септември 2014 г.

Принос на ДЧ

Сумарна стойност на фи-
нансовите ресурси, за ко-
ито е поето задължение 
от Държава членка по 
отношение на Портфейла 
по ИНГИМСП на ДЧ, 
както е конкретизирано 
в съответното Споразуме-
ние за финансиране.
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Споразумение между 
кредиторите на ДЧ

Споразумение, подписа-
но на нивото на всяка 
участваща Държава член-
ка от всички съответни 
Поематели на риска по 
ИНГИМСП по отноше-
ние на прилагането на 
ИНГИМСП в съответната 
Държава членка.

Портфейл по 
ИНГИМСП на ДЧ

Сумарна стойност на всич-
ки Индивидуални порт-
фейли по ИНГИМСП 
в Участващата страна 
ИНГИМСП, както е кон-
кретизирано в съответно-
то Споразумение между 
кредиторите на ДЧ.

Ново дългово финан-
сиране

Новите заеми, Финансов 
лизинг или гаранции за 
Крайните получатели по 
ИНГИМСП, отпуснати 
от Финансов (Междинен 
финансов) посредник по 
ИНГИМСП.

Не с ът р у д н и ч ещ а 
юрисдикция

Юрисдикция, която не си 
сътрудничи със Съюза по 
отношение на прилагането 
на международно догово-
рения данъчен стандарт 
или чиито данъчни прак-
тики не следват Препо-
ръката на Комисията от 
6 декември 2012 г. относно 
мерките, предназначени да 
насърчат трети страни да 
прилагат минимални стан-
дарти на добро управление 
в областта на данъчното 
облагане (C(2012)8805).

Разрешено изменение 
на трансакция към 
краен получател по 
ИНГИМСП

Което и да е изменение, 
чиято цел е подобрява-
нето на събираемостта 
на които и да e вземания 
по съответната Трансак-
ция към краен получател 
по ИНГИМСП и което 
се прави съгласно кре-
дитната политика на Фи-
нансовите (междинните 
финансови) посредници 
по ИНГИМСП, както е 
доуточнено в съответ-
ното Споразумение за 
(насрещна) гаранция по 
ИНГИМСП.

Револвираща транс- 
а к ц и я към кра -
ен пол у чат ел по 
ИНГИМСП

Трансакция към краен 
получател по ИНГИМСП 
под формата на Ново дъл-
гово финансиране (с из-
ключение на който и да 
е овърдрафт под формата 
на кредитна линия и който 
и да е кредит или заем в

Термин Определение

резултат на използване на 
лимити по кредитна карта 
или под формата на заку-
пуване на вземания, не-
зависимо дали на регрес-
на, или нерегресна база) 
към Краен получател по 
ИНГИМСП, който може 
да използва на револвира-
ща база финансирането, 
на разположение за по-
сочен период, чрез едно 
или повече усвоявания и 
възстановявания до Сума-
та на кредитния лимит по 
ИНГИМСП, включително 
чрез уреждане на задъл-
женията, произтичащи от 
акредитив.

Покритие на риска

Което и да е от Покритието 
на първостепенния риск, 
Покритието на долния 
риск тип „мецанин“, По-
критието на средния риск 
тип „мецанин“, Покрити-
ето на горния риск тип 
„мецанин“ и Покритието 
на подчинения риск.

Такси за покритие 
на риска

Таксите за (насрещни) га-
ранции по ИНГИМСП, 
предоставяни за съответ-
ните Покрития на риска 
в съответствие с разпо-
редбите на съответното 
Споразумение между кре-
диторите на ДЧ.

Първостепенен при-
нос

Първостепенният принос 
на ЕИБ и/или който и да 
е Първостепенен принос 
на трети страни.

Покритие на първо- 
степенния риск

П о  П о р т ф е й л  п о 
ИНГИМСП на ДЧ – Пър-
востепенният принос, 
който е на разположе-
ние за покритие на Не-
изплатените суми, след 
като Покритието на риска 
тип „мецанин“ е било из-
ползвано изцяло, както 
е по-подробно уредено в 
настоящото приложение 
и в съответното Споразу-
мение между кредиторите 
на ДЧ.

ИНГИМСП
Инструмент за неограни-
чени гаранции на иници-
ативата за МСП.

Споразумение за (на-
срещна) гаранция по 
ИНГИМСП

Което и да е споразумение 
за гаранция или насрещ-
на гаранция, подписано 
между ЕИФ и Финансов 
посредник по ИНГИМСП 
по отношение на Операция 
по ИНГИМСП.
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Предявяване на (на-
срещна) гаранция по 
ИНГИМСП

Всяко едно предявяване 
на (насрещна) гаранция, 
извършено от Финансов 
посредник по ИНГИМСП 
по отношение на Трансак-
ция по ИНГИМСП.

Претенция по пре-
дявена (насрещна) 
гаранция по 
ИНГИМСП

Всякакви суми, които 
Финансов посредник по 
ИНГИМСП би могъл 
да претендира от ЕИФ 
при Предявяване на (на-
срещни) гаранции по 
ИНГИМСП.

Такса за (насрещна) 
гаранция по 
ИНГИМСП

Която и да е такса за (на-
срещна) гаранция, начис-
лявана от ЕИФ на Фи-
нансовите посредници по 
ИНГИМСП.

Списък с условия за 
(насрещни) гаранции 
по ИНГИМСП

Списък с условия, уста-
новяващ индикативните 
условия на Операциите 
по ИНГИМСП, одобрен 
по съгласие между ЕИФ 
и Европейската комисия.

Действителен обем на 
ИНГИМСП

Сумарната стойност на 
главницата, за която е 
поето задължение да бъде 
на разположение по Транс- 
акциите по ИНГИМСП, 
включени в Индивидуален 
портфейл по ИНГИМСП, 
при условие че:
i)  ако която и да е до-

пустима Трансакция по 
ИНГИМСП е предпла-
тена и/или възстано-
вена, то това няма да 
намали Действителния 
обем на ИНГИМСП;

ii)  ако Трансакция по 
ИНГИМСП е изклю-
чена от Индивидуа-
лен портфейл по ИН-
ГИМСП или вече не е 
допустима като Транс- 
акция по ИНГИМСП 
вследствие на процеса 
на изключване, опреде-
лен в Списъка с условия 
за (насрещни) гаран-
ции по ИНГИМСП, то 
такава Трансакция по 
ИНГИМСП няма да се 
отчита за изчисляване-
то на Действителния 
обем на ИНГИМСП, и

iii)  Действителният обем 
на ИНГИМСП по „Хо-
ризонт 2020“ и Дейст-
вителният обем на 
ИНГИМСП по COSME 
представляват подгру-
пи на Действителния 
обем на ИНГИМСП.

Термин Определение

Подлежаща на въз-
становяване сума по 
ИНГИМСП

Която и да е сума, която 
трябва да бъде възстано-
вена (върната обратно) от 
Финансов посредник по 
ИНГИМСП на ЕИФ по 
Операция по ИНГИМСП, 
включително която и да е 
сума, надплатена от ЕИФ 
в повече от съответните 
Неизплатени суми, как-
то и всяка надплатена 
сума, платена от ЕИФ 
вследствие на изключ-
ване на Трансакция по 
ИНГИМСП от съответния 
Индивидуален портфейл 
по ИНГИМСП, както е 
по-подробно уредено в съ-
ответното Споразумение 
за (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП.

Период на ангажи-
менти по ИНГИМСП

Периодът, през който ЕИФ 
може да ангажира която 
и да е част от Приноса по 
ИНГИМСП за Операции 
по ИНГИМСП. Период-
ът на ангажименти по 
ИНГИМСП във връз-
ка с прилагането на 
ИНГИМСП във всяка 
Участваща страна по ИН-
ГИМСП, започва в деня 
на подписването на съот-
ветното Споразумение за 
финансиране (освен ако не 
е посочено друго в него или 
в съответното Споразуме-
ние между кредиторите) 
и изтича най-късно на 31 
декември 2016 г.

Принос по 
ИНГИМСП

Съвкупността от i) При-
носа на ДЧ, ii) ресурсите 
на Европейския съюз чрез 
Приноса по COSME и/
или Приноса по „Хори-
зонт 2020“, iii) Приноса 
на ЕИФ, iv) Първосте-
пенния принос на ЕИБ 
и v), където е приложи-
мо, Първостепенния(ите) 
принос(и) на трети страни.

Сума на кредитния 
лимит по ИНГИМСП

Максималната сума на 
главницата, за която Фи-
нансов (Междинен фи-
нансов) посредник поема 
задължение по Револвира-
ща трансакция към краен 
получател по ИНГИМСП, 
без каквито и да е въз-
становявания от страна 
на Крайния получател по 
ИНГИМСП.
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Транс а к ци я към 
краен получател по 
ИНГИМСП

Ново дългово финанси-
ране, предоставено от 
Финансов (Междинен 
финансов) посредник по 
ИНГИМСП на Краен по-
лучател по ИНГИМСП.

Крайни получатели 
по ИНГИМСП

МСП, получаващо Ново 
дългово финансиране по 
Трансакция към краен по-
лучател по ИНГИМСП и 
изпълняващо критериите 
за допустимост, предви-
дени или към които се 
препраща в настоящите 
Общоприложими разпо-
редби и тяхното Допъл-
нение I. Краен получател 
по ИНГИМСП може да 
бъде също така и Краен 
получател по ИНГИМСП 
по COSME или Краен 
получател по ИНГИМСП 
по „Хоризонт 2020“, ако 
изпълнява допълнител-
ните критерии, посочени 
в Допълнение II или III, 
както е приложимо на 
настоящите Общоприло-
жими разпоредби.

Финансов посредник 
по ИНГИМСП

Финансов посредник , 
който е сключил или 
ще сключи Операция по 
ИНГИМСП.

Междинен финан-
сов посредник по 
ИНГИМСП

Междинен финансов по-
средник, който е сключил 
или ще сключи пряко 
или косвено Подопера-
ция по ИНГИМСП с 
Финансов посредник по 
 ИНГИМСП.

Индивидуален порт-
фейл по ИНГИМСП

Портфейл от Трансакции 
към краен получател по 
ИНГИМСП, генерирани 
пряко или косвено от 
Финансов посредник по 
ИНГИМСП и покрити от 
Операция по ИНГИМСП.

Операция по ИН-
ГИМСП

Гаранция или насрещна 
гаранция, сключена меж-
ду ЕИФ и Финансов по-
средник по ИНГИМСП.

Период на предоста-
вяне за операция по 
ИНГИМСП

Периодът, който след-
ва да бъде договорен 
между ЕИФ и Финан-
совия посредник (обик-
новено до 3 години), по 
време на който Финан-
сов посредник може да 
включва Трансакции по 
ИНГИМСП в Индиви-
дуалния портфейл по 
ИНГИМСП.

Термин Определение

Крайна дата на пери-
ода на генериране по 
ИНГИМСП

31 декември 2019 г. е най-
късната дата, на която и 
да е Трансакция към краен 
получател по ИНГИМСП 
може да бъде подписана 
и включена от който и 
да е Финансов посредник 
по ИНГИМСП в неговия 
Индивидуален портфейл 
по ИНГИМСП.

Участващи страни по 
ИНГИМСП

Страните, подписали Спо-
разумение за финансиране 
по Инициативата за МСП, 
което включва използва-
нето на ИНГИМСП.

Санкции по 
ИНГИМСП

Договорните санкции, 
платими от страна на 
Финансов посредник по 
ИНГИМСП по силата на 
Операция по ИНГИМСП 
(в съответствие с прило-
жимото право) и съответ-
стващи на:
–  Санкциите по COSME и 

Санкциите по „Хоризонт 
2020“, както е посочено 
в член 8;

–  всякакви санкции и/
или такси, приложими 
в съответствие със съот-
ветните Споразумения 
за финансиране относно 
съответния Принос по 
ИНГИМСП на ДЧ; и

–  всякакви други санкции 
и/или съгласно догово-
реното между ЕИФ и 
всеки друг Поемател на 
риска в съответното(ите) 
споразумение(я).

Възстановявания по 
ИНГИМСП

Суми без разноските по 
събирането и принуди-
телното изпълнение, ако 
има такива, възстановени 
от Финансови посредници 
по ИНГИМСП във връзка 
с Трансакции към краен 
получател по ИНГИМСП, 
по които има неизпълне-
ние, и заплатени на ЕИФ 
от Финансови посредници 
по ИНГИМСП, както е 
допълнително конкрети-
зирано в съответното Спо-
разумение за (насрещна) 
гаранция по ИНГИМСП.

Поематели на риска 
по ИНГИМСП

Поемателите на риска 
по ИНГИМСП за вся-
ка Участваща страна по 
ИНГИМСП, които са:
–  Управляващият орган, в 

съответствие със съот-
ветното Споразумение 
за финансиране;

–  Европейски я т съюз 
по „Хоризонт 2020“, в
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съответствие със Спора-
зумението за делегиране 
по „Хоризонт 2020“, и по 
COSME, в съответствие 
със Споразумението за 
делегиране по COSME;
–  ЕИФ и ЕИБ (пря-

ко или косвено чрез 
ЕИФ), в съответствие 
със съответното(ите) 
споразумение(я); и

–  която и да е дру га 
трета страна поема-
тел на първостепенен 
риск, ако е приложи-
мо, в съотве т с т вие 
със съответното(ите) 
споразумение(я) с ЕИФ

във всеки случай в съ-
ответствие с настоящото 
приложение и съответното 
Споразумение между кре-
диторите на ДЧ.

Полза от държавната 
помощ по ИНГИМСП

За частта от Трансакци-
ята към краен получа-
тел по ИНГИМСП, по-
крита от Операция по 
ИНГИМСП – представля-
ва част от Общата полза по 
ИНГИМСП, пропорцио-
нална на съответния При-
нос на ДЧ в съответния 
Портфейл по ИНГИМСП 
на ДЧ, определена по след-
ната формула:
Полза от държавната 
помощ по ИНГИМСП 
= Общ а  п о л з а  п о 
ИНГИМСП × % от При-
носа на ДЧ по Операцията 
по ИНГИМСП (гаранти-
раната част от Портфейла 
по ИНГИМСП на ДЧ).
На равнището на Крайния 
получател по ИНГИМСП 
Ползата от държавната 
помощ по ИНГИМСП се 
счита за лихвена субсидия 
по смисъла на Регламента 
de minimis.
Брутният еквивалент на 
безвъзмездната помощ 
(БЕБП) се изчислява по 
следната формула:
БЕБП = Гарантирана 
сума по заема2 * падеж 
(среднопретеглена про-
дължителност) на заема 
(гаранцията)3 * Полза от 
държавната помощ по 
ИНГИМСП.

Термин Определение

Финансовият посредник 
по ИНГИМСП трябва да 
изчисли БЕБП за всеки 
отделен заем (гаранция)4 
в портфейла за Новото 
дългово финансиране и 
го съобщава на ЕИФ. Във 
всички случаи БЕБП не 
може да надвиши прага, 
посочен в Регламента за 
помощта de minimis.
Доколкото в Новото 
дългово финансиране е 
включен финансов лизинг, 
формулата по-горе за из-
числяването на БЕП се 
прилага по аналогия, а „га-
рантирана сума по заема“ 
се чете като „гарантирана 
сума по лизинга5“.

Подоперация по 
ИНГИМСП

Която и да е гаранция и/
или дългов инструмент, 
издаден(а) от Финансов 
посредник по ИНГИМСП 
на Междинен финансов 
посредник по ИНГИМСП, 
покриващ(а) пряко или 
ко с в ено Тра нс а к ц и я 
към краен получател по 
ИНГИМСП.

Дата на прекратява-
не на ИНГИМСП

По-късната от i) 31 декем-
ври 2023 г. и ii) най-къс-
ната дата на прекратяване 
на съответното Споразу-
мение между кредитори-
те на ДЧ в съответствие 
със съответните им усло-
вия, при условие че Да-
тата на прекратяване на 
ИНГИМСП настъпва, ако 
не е подписано Споразу-
мение за финансиране до 
31 декември 2016 г. 

Обща полза по 
ИНГИМСП

За частта от заема или 
гаранцията, което е прило-
жимо, покрита от Опера-
цията по ИНГИМСП – на-
малението на лихвения 
процент или на гаран-
ционната такса, според 
случая, начислявани от 
страна на Финансовия по-
средник по ИНГИМСП 
на Крайните получатели 
по ИНГИМСП или Меж-
динните финансови по-
средници по ИНГИМСП, 
като се отчитат поетият в

2 Гарантирана сума по заема = номинален размер 
на заема (номинална сума по гаранцията) * про-
центен размер на гаранцията.
3 В случаите на насрещни гаранции.

4  В случаите на насрещни гаранции.
5  Гарантирана сума по лизинга = сума по лизинга 
без първоначални вноски и остатъчна стойност на 
активите, които крайният получател не е юриди-
чески задължен да заплати * процентен размер 
на гаранцията. Методологията за изчисляване 
на остатъчна стойност на активите се дефинира 
прецизно, преди да се сключи лизинг.
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тази връзка кредитен риск 
и ефектът и разходите за 
гаранцията. Тъй като Фи-
нансовият посредник по 
ИНГИМСП не получава 
възнаграждение/финан-
сиране от ЕИФ, оценка-
та на Общата полза по 
ИНГИМСП трябва да се 
съсредоточи само върху 
премията за кредитен 
риск. Финансовият по-
средник по ИНГИМСП 
трябва да вземе предвид 
разходите за гаранцията 
(Таксата за гаранция по 
ИНГИМСП) при изчисля-
ването на новата премия 
за кредитен риск/новата 
гаранционна премия за 
всеки заем или гаранция, 
както следва:
i)  когато Операцията по 

ИНГИМСП е пряка 
гаранция – степента 
на намаление на лих-
вения процент (чрез 
намален рисков спред 
на Трансакцията по 
ИНГИМСП), който Фи-
нансовият посредник по 
ИНГИМСП начислява 
на Крайните получа-
тели по ИНГИМСП 
по Трансакциите по 
ИНГИМСП; или

ii)  когато Операцията по 
ИНГИМСП е насрещна 
гаранция – степента на 
намаление на ставка-
та на гаранционната 
такса, която Финан-
совият посредник по 
ИНГИМСП начислява 
на Крайните получа-
тели по ИНГИМСП 
или на Междинните 
финансови посредни-
ци по ИНГИМСП, 
като в крайна сметка 
се прехвърля на Край-
ните получатели по 
ИНГИМСП под форма-
та на намален лихвен 
процент.

О б щ а т а  п о л з а  п о 
ИНГИМСП се дава от 
следната формула:
Обща полза по ИНГИМСП 
= стандартна премия за 
кредитен риск/гаранци-
онна премия – Такса за 
гаранции по ИНГИМСП.

Трансакция по 
ИНГИМСП

а)  Ако Операцията по 
ИНГИМСП е гаран-
ция – която и да е Транс- 
акция към краен полу-
чател по ИНГИМСП.

Термин Определение

б)  Ако Операцията по 
ИНГИМСП е насрещ-
на гаранция – която и 
да е Подоперация по 
ИНГИМСП.

МСП

Микро- (включително са-
мостоятелни предприема-
чи/самостоятелно заето 
лице), малки или средни 
предприятия, както е де-
финирано в Препоръката 
на Комисията.

Целеви рейтинг

Означава рейтингите, оп-
ределени за Покритието на 
първостепенния риск, По-
критието на горния риск 
тип „мецанин“, Покрити-
ето на средния риск тип 
„мецанин“, Покритието 
на долния риск тип „ме-
цанин“, както е посочено 
в член 2.

Първостепенен при-
нос на трети страни

Общата сума на финан-
совите ресурси, за които 
е поето задължение от 
която и да е трета страна 
във връзка с Портфейла по 
ИНГИМСП на ДЧ.

Покритие на горния 
риск тип „мецанин“

П о  П о р т ф е й л  п о 
ИНГИМСП на ДЧ – При-
носът на ЕИФ, на разпо-
ложение за покритие на 
Неизплатени суми, след 
като Покритието на сред-
ния риск тип „мецанин“ е 
използвано изцяло, както 
е конкретизирано в насто-
ящото приложение и в съ-
ответното Споразумение 
между кредиторите на ДЧ.

В настоящите Общоприложими разпоредби:
а)  заглавията са само за удобство и не засягат 

конструкцията или тълкуването на които и 
да е разпоредби на приложението;

б)  думите, които използват единствено число, 
включват и множественото число и обратно;

в)  позоваването на член, раздел, част или при-
ложение е позоваване на този член, раздел, 
част или приложение в настоящите Общопри-
ложими разпоредби, освен ако не е посочено 
друго; и

г)  позоваването на споразумение или друг 
договорен документ е позоваване на такъв 
документ, изменян, преработван или заменян 
периодично.

Член 2 – Цели и описание
1.  Целта на ИНГИМСП е, като се предоставят 

гаранции и насрещни гаранции на Финан-
сови (Междинни финансови) посредници по 
ИНГИМСП, да се стимулират Финансовите 
(Междинните финансови) посредници по 
ИНГИМСП да предоставят пряко или косвено 
Ново дългово финансиране на допустими МСП.
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2.  ИНГИМСП се базира на покритие на риска за 
Портфейл по ИНГИМСП на ДЧ, предоставено 
от i) Приноса на ДЧ, ii) ресурси на Европейския 
съюз чрез Приноса по COSME и/или Приноса 
по „Хоризонт 2020“, iii) Приноса на ЕИФ, iv) 
Първостепенния принос на ЕИБ и v), където 
е приложимо, Първостепенен(ни) принос(и) на 
трети страни, осигурен от други страни, като 
например национални насърчителни банки 
или национални гаранционни схеми.

3.  По Операции по ИНГИМСП и в замяна на 
плащането на Такси за (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП ЕИФ ще предоставя косвена 
нефинансирана защита на кредитния риск 
на Финансови посредници по ИНГИМСП по 
отношение на допустими МСП в Участващи 
страни по ИНГИМСП чрез:
а.  гаранции за Финансови посредници по 

ИНГИМСП, които предоставят Трансакции 
към краен получател по ИНГИМСП пряко 
на Крайни получатели по ИНГИМСП или 
косвено чрез един или повече Междинни 
финансови посредници по ИНГИМСП; и

б.  насрещни гаранции за Финансови посред- 
ници по ИНГИМСП, които предоставят 
гаранции на Междинни финансови посред- 
ници по ИНГИМСП, които:
–  предоставят Трансакции към краен полу-

чател по ИНГИМСП пряко; или
–  покриват пряко или косвено Трансакции 

към краен получател по ИНГИМСП, 
предоставени от последващи Междинни 
финансови посредници по ИНГИМСП.

4.  По Гаранция (насрещната) по ИНГИМСП 
която и да е Неизплатена сума, произтичаща 
от Индивидуални портфейли по ИНГИМСП, 
включени в Портфейла по ИНГИМСП на ДЧ, 
се покрива до 80 %, както следва:
а.  Първо, от съответния Принос на ДЧ, пре-

доставен за Покритието на подчинения риск;
б.  Второ, от съответния Принос на ДЧ, пре-

доставен за Покритието на долния риск тип 
„мецанин“, както е приложимо;

в.  Трето, на база pari passu и пропорционална 
база – от съответния Принос по COSME и 
съответния Принос по „Хоризонт 2020“, във 
всеки случай предоставен за Покритието на 
средния риск тип „мецанин“;

г.  Четвърто, от съответния Принос на ЕИФ, 
предоставен за Покритието на горния риск 
тип „мецанин“; и

д.  Пето, на база pari passu и пропорцио-
нална база – от съответния(ите) Първо- 
степенен(ни) принос(и), предоставен(и) за 
Покритието на първостепенния риск.

Размерът на Покритието на подчинения риск 
и Покритието на долния риск тип „мецанин“, 
които трябва да бъдат покрити от Приноса на 
ДЧ, разпределен за Покритието на подчине-
ния риск, ще бъде определен в съответното 
Споразумение между кредиторите на ДЧ, 
като се имат предвид характеристиките на 
портфейла, изискванията за насърчаване на 
кредитирането и Минималното изискване за 
ливъридж ефект за приноса на ДЧ, договорени 
в Споразумението за финансиране.

Общият размер на Покритието на горния риск 
тип „мецанин“ и Покритието на долния риск 
тип „мецанин“ ще бъде определен в съответ-
ното Споразумение между кредиторите на 
ДЧ, като се имат предвид характеристиките 
на портфейла, изискванията за насърчаване 
на кредитирането и Минималното изискване 
за ливъридж ефект за приноса на ДЧ.
Покритието на първостепенния риск и По-
критието на горния риск тип „мецанин“ се 
определят в съответното Споразумение между 
кредиторите на ДЧ на такова равнище, че 
рискът да е съвместим с допустимото ниво на 
риска за групата на ЕИБ и който и да е друг 
потенциален поемател на риска.
Целевите рейтинги, в съответствие с член 20, 
са, както следва:
а. Покритието на подчинения риск е поне Aa3;
б.  Покритието на средния риск тип „мецанин“ 

е поне Baa3;
в.  Покритието на средния риск тип „мецанин“ 

е поне Ba1; и
г.  Покритието на долния риск тип „мецанин“ 

е поне Ba2.
Приносът на ДЧ възлиза на определеното в 
съответното Споразумение за финансиране. 
Приносът на ДЧ е предназначен за Покритието 
на подчинения риск и Покритието на долния 
риск тип „мецанин“, така че да се постигнат 
Целевите рейтинги по-горе, като се спазва 
изискването Покритието на средния риск тип 
„мецанин“ да е до 2,1 % от Приноса на ДЧ и 
равно за всеки от Приноса по COSME и При-
носа по „Хоризонт 2020“, както е приложимо 
и доуточнено в съответното Споразумение 
между кредиторите на ДЧ.

5.  Операциите по ИНГИМСП осигуряват зна-
чително покритие на икономическия риск и 
се планират, като се спазват приложимите 
нормативни капиталови изисквания, с цел 
предоставяне на капиталово облекчение за 
Финансови посредници по ИНГИМСП.

6.  Всички Финансови (Междинни финансови) 
посредници по ИНГИМСП и Крайни по-
лучатели по ИНГИМСП трябва да спазват 
разпоредбите, посочени в Раздел 2.

7.  За съображенията за Държавна помощ от зна-
чение е единствено Приносът на ДЧ. Приносът 
на Съюза в рамките на Приноса по „Хоризонт 
2020“ и Приноса по COSME, Първостепенният 
принос на ЕИБ и Приносът на ЕИФ не със-
тавляват Държавна помощ.

Член 3 – Отговорности и задачи на ЕИФ
1.  ЕИФ действа като управляващ ИНГИМСП в 

съответствие с настоящите Общоприложими 
разпоредби, съответното Споразумение за 
финансиране, Споразумението за делегиране 
по „Хоризонт 2020“, Споразумението за деле-
гиране по COSME, съответното Споразумение 
между кредиторите на ДЧ и което и да е друго 
споразумение с който и да е друг поемател 
на първостепенен риск, както е приложимо.

2.  ИНГИМСП се изпълнява на изцяло делеги-
рана база, като Финансовите посредници по 
ИНГИМСП изграждат Индивидуални порт-
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фейли по ИНГИМСП от допустими Трансакции 
по ИНГИМСП, включително Трансакциите 
по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ и/или 
Трансакциите по ИНГИМСП по COSME, 
като спазват предварително определените 
критерии за изключване и за допустимост, 
както е регламентирано в Раздел 2.

Член 4 – Споразумение между кредиторите 
на ДЧ

1.  Споразумение между кредиторите на ДЧ 
се сключва за всяка Участваща страна по 
ИНГИМСП с цел регламентиране на много-
странните отношения между Поемателите на 
риска по ИНГИМСП.

2.  За избягване на съмнение Споразумението 
между кредиторите на ДЧ не разширява 
финансовата отговорност на Поемателите на 
риска по ИНГИМСП извън тази, договорена 
в съответните двустранни споразумения с 
ЕИФ. В частност, финансовата отговорност 
на Европейския съюз в никакъв случай не 
превишава сумите на Приноса по „Хоризонт 
2020“ и Приноса по COSME, изключвайки 
по такъв начин условните задължения за бю-
джета на Европейския съюз. ЕИФ осигурява 
разпоредбите, ограничаващи отговорността на 
Съюза в това отношение, да се включват във 
всяко Споразумение между кредиторите на ДЧ.

3.  Като надлежно се взема предвид целта му, 
както е посочено в параграф 1 по-горе, вся-
ко Споразумение между кредиторите на ДЧ 
описва подробно поне:
а.   началото на Периода на ангажименти по 

ИНГИМСП, ако е подходящо;
б.   размера на всяко от Покритията на риска 

(както е споменато в член 2, параграф 4);
в.   датите за постигането на Минималното 

изискване за ливъридж ефект за приноса 
по „Хоризонт 2020“ и/или Минимално 
изискване за ливъридж ефект за приноса 
по COSME (както е приложимо) (както е 
споменато в член 7);

г.   изискванията за запазване, които ЕИФ 
прилага в споразуменията си с Финансо-
вите посредници по ИНГИМСП (както е 
споменато в член 11(д);

д.   Таксите за (насрещна) гаранция по 
ИНГИМСП и разпределянето им на съ-
ответните Поематели на риска (както е 
споменато в член 15);

е.   разпределението на Неизплатени суми 
(както е споменато в член 2) и Възстано-
вявания по ИНГИМСП и Подлежащи на 
възстановяване суми по ИНГИМСП (както 
е споменато в член 17);

ж.  Таксите за покритие на риска (както е 
споменато в член 17);

з.  Целевия обем на ливъридж ефекта на 
ИНГИМСП по COSME и/или Целевия 
обем на ливъридж ефекта на ИНГИМСП 
по „Хоризонт 2020“; и

и.  механизма на възстановяването или осво-
бождаването на Приносите по ИНГИМСП 
(както е споменато в член 14).

4.  ЕИФ подписва Споразумението между кре-
диторите на ДЧ от името на Комисията, като 
се спазва следното:
а.  окончателната версия на Споразумението 

между кредиторите на ДЧ се представя от 
ЕИФ на Посочените за тази цел служби за 
„Хоризонт 2020“ и/или COSME за одобря-
ване на условията му преди подписването;

б.  за целите на одобрението, споменато в 
параграф (a) по-горе, ЕИФ предоставя на 
Посочените за тази цел служби ясни инди-
кации за какъвто и да е конфликт със или 
съществена дерогация на Споразумението 
за делегиране по COSME и/или Споразу-
мението за делегиране по „Хоризонт 2020“,

за да се даде възможност на Посочените за тази 
цел служби да вземат информирано решение 
за одобряването на съответното Споразумение 
между кредиторите на ДЧ и да вземат мерки 
за извършване на необходимите изменения на 
Споразумението за делегиране по COSME и/
или Споразумението за делегиране по „Хо-
ризонт 2020“, ако считат това за оправдано 
и подходящо.

Раздел 2 – Критерии за изключване и 
за допустимост

Член 5 – Критерии за изключване и за допус-
тимост за Финансови (Междинни финансови) 
посредници по ИНГИМСП, Крайни получатели 
по ИНГИМСП, Подоперации по ИНГИМСП и 
Трансакции към краен получател по ИНГИМСП
1.  Всеки Финансов (Междинен финансов) по-

средник по ИНГИМСП, Краен получател по 
ИНГИМСП, както и всяка Подоперация по 
ИНГИМСП и Трансакция към краен получа-
тел по ИНГИМСП отговарят на съответните 
критерии, посочени в Допълнение I към насто-
ящите Общоприложими разпоредби. Те може 
да се детайлизират допълнително и/или може 
да се установят допълнителни изисквания в 
съответното Споразумение за финансиране на 
ДЧ и/или Споразумение между кредиторите 
на ДЧ, като се спазва член 4, параграф 4, 
буква (б) по-горе.

2.  Специфичните критерии за COSME и „Хори-
зонт 2020“, посочени в Допълнения II и III към 
настоящите Общоприложими разпоредби, се 
считат за изпълнени по отношение на определен 
Индивидуален портфейл по ИНГИМСП, ако са 
постигнати съответното Минимално изискване 
за ливъридж ефект за приноса по COSME и/
или Минимално изискване за ливъридж ефект 
за приноса по „Хоризонт 2020“ (както е при-
ложимо). Ако това не е така, Санкциите по 
COSME и/или Санкциите по „Хоризонт 2020“ 
(както е приложимо), споменати в член 8, се 
считат за достатъчни санкции.

Член 6 – Критерии за изключване и за допусти-
мост за Индивидуални портфейли по ИНГИМСП

Въз основа на оценка на риска ЕИФ може 
да включи критерии за допустимост за Инди-
видуални портфейли по ИНГИМСП в съответ-
ното Споразумение за (насрещна) гаранция по 
ИНГИМСП.
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Раздел 3 – Минимално изискване за ливъридж 
ефект и Санкции по ИНГИМСП

Член 7 – Минимално изискване за ливъридж 
ефект

1.  ЕИФ осигурява във всяко Споразумение за (на-
срещна) гаранция да са включени разпоредби, 
които изискват ливъридж ефектът, постигнат 
от Финансовите (Междинните финансови) по-
средници по ИНГИМСП, да не е по-малък от:
а.  Минималното изискване за ливъридж ефект 

за приноса на ДЧ, както е посочено в съ-
ответното Споразумение за финансиране, и

б.  Минималното изискване за ливъридж ефект 
за приноса по „Хоризонт 2020“ и/или Ми-
нималното изискване за ливъридж ефект 
за приноса по COSME.

2.  Всяко Споразумение за (насрещна) гаранция 
изисква Минималното изискване за ливъридж 
ефект за приноса по „Хоризонт 2020“ и/или 
Минималното изискване за ливъридж ефект 
за приноса по COSME (както е приложимо) 
да са постигнати най-късно към датите, по-
сочени в съответното Споразумение между 
кредиторите на ДЧ.

Член 8 – Санкции по COSME и Санкции по 
„Хоризонт 2020“

1.  В случай че Финансовите посредници по 
ИНГИМСП не постигнат Минималното из-
искване за ливъридж ефект за приноса по 
COSME и/или Минималното изискване за 
ливъридж ефект за приноса по „Хоризонт 
2020“ (както е приложимо), всяка Операция 
по ИНГИМСП предвижда Санкциите по 
COSME и/или Санкциите по „Хоризонт 2020“ 
да се заплащат от съответните Финансови 
посредници по ИНГИМСП в крайна полза 
на COSME и „Хоризонт 2020“ (както е при-
ложимо), изчислена като произведението от:
i)  450 базисни пункта (4,5 %);
ii)   неизползваната част от Приноса по COSME 

или Приноса по „Хоризонт 2020“ (както е 
приложимо), отпуснат за такава Операция 
по ИНГИМСП; и

iii)  предварително зададена оценка за 4-годиш-
на среднопретеглена продължителност за 
гарантирания портфейл по ИНГИМСП.

За целта на горното, точка ii) се изчислява 
като разликата между:
i)  по-високото от а) нула и б) съответния при-

нос на COSME или Принос по „Хоризонт 
2020“ (както е приложимо), отпуснат за 
такава Операция по ИНГИМСП; и

ii)  частното от Действителния обем на 
ИНГИМСП по COSME или Действителния 
обем по „Хоризонт 2020“ (както е приложи-
мо), разделен на Минималното изискване 
за ливъридж ефект за приноса по COSME 
или Минималното изискване за ливъридж 
ефект за приноса по „Хоризонт 2020“ (както 
е приложимо).

2.  Ако Операцията по ИНГИМСП бъде прекра-
тена преди края на Периода на предоставяне 
за операция по ИНГИМСП, Санкциите по 
COSME и Санкциите по „Хоризонт 2020“ ще 
бъдат намалени pro rata temporis, за да се отче-

те, че Приносът по COSME и/или Приносът 
по „Хоризонт 2020“ е бил използван само за 
част от Периода на предоставяне на операция 
по ИНГИМСП.

3.  Санкциите по COSME и Санкциите по „Хори-
зонт 2020“ са еднократна сума по отношение 
на всяка Операция по ИНГИМСП, изчислена 
от ЕИФ, като последните изчислени суми, 
споменати в параграф 1 по-горе, са платими 
от Финансовия посредник на ЕИФ по всяка 
Операция по ИНГИМСП.
След получаването на такива суми ЕИФ ги 
заплаща по съответните сметки за Приноса 
по COSME и Приноса по „Хоризонт 2020“ в 
съответствие със съответните разпоредби на 
Споразумението за делегиране по COSME и 
Споразумението за делегиране по „Хоризонт 
2020“.

Раздел 4 – Заявление, процес на подбор и кри-
терии за подбор на финансови посредници по 

ИНГИМСП
Член 9 – Процес на кандидатстване

1.  ЕИФ публикува на интернет страницата си 
покана за изразяване на интерес за подбор 
на Финансови посредници по ИНГИМСП 
по отношение на Портфейл по ИНГИМСП 
на ДЧ, открита за кандидатстване по време 
на Периода на ангажименти по ИНГИМСП.

2.  Текстът на отворената покана за изразяване на 
интерес се договаря между ЕИФ и Посочената 
за целите на COSME служба и/или Посочената 
за целите на „Хоризонт 2020“ служба (както 
е приложимо) и се одобрява от съответния 
Съвет на инвеститорите в съответствие с 
разпоредбите на съответното Споразумение 
за финансиране (освен ако не е предвидено 
друго в него).

3.  Всяко допустимо заявление се изготвя в съ-
ответствие с отворената покана за изразяване 
на интерес по ИНГИМСП.

Член 10 – Процес на подбор
1.  ЕИФ подбира Финансови посредници по 

ИНГИМСП при отдаване на дължимото зна-
чение на общите принципи на прозрачност, 
равноправно третиране и недискриминация в 
съответствие с устава, политиките, правилата 
и процедурите на ЕИФ и най-добрите търгов-
ски практики.

2.  ЕИФ подбира само Финансови посредници 
по ИНГИМСП, които изпълняват критериите, 
установени по точка 1 на Допълнение I. В 
съответното Споразумение за финансиране 
и/или Споразумение между кредиторите на 
ДЧ може да бъдат посочени допълнителни 
изисквания, като се спазва член 4, параграф 
4, буква (б) по-горе. Кандидатите заявяват, че 
доколкото им е известно, не попадат в която и 
да е хипотеза на изключване, установена там.

3.  По време на процеса на подбор ЕИФ изисква 
от всеки кандидат информация за компо-
нентите на спреда на лихвата, включително 
а) компонент административни разходи, б) 
стандартна премия за кредитен риск, разбита: 
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i) по рискова категория на заемополучателя и 
ii) в съответната степен – по валута.
ЕИФ оценява механизма на прехвърляне на 
Общата полза по ИНГИМСП към Крайните 
получатели по ИНГИМСП. В този контекст 
ЕИФ оценява, че стандартната премия за 
кредитен риск, прилагана към частта от дела 
от Трансакция по ИНГИМСП, покрита от 
Операцията по ИНГИМСП, обикновено ще 
бъде същата, във всеки случай не по-висока от 
премията за кредитен риск за останалата част 
от Трансакцията по ИНГИМСП, непокрита 
от Операцията по ИНГИМСП.
Всеки Финансов посредник се задължава 
по съответното Споразумение за (насрещна) 
гаранция по ИНГИМСП, че периодичните 
изменения или промени на кредитната му 
политика при никакви обстоятелства няма 
да влияят отрицателно на механизма на 
прехвърляне на Общата полза по ИНГИМСП 
на Крайните получатели по ИНГИМСП по 
съответната Трансакция по ИНГИМСП.

4.  Въз основа на резултата от процеса, очертан 
по-горе, и като се спазва раздел 7, ЕИФ пред-
ставя съответните Операции по ИНГИМСП 
за одобрение в съответствие със стандартния 
вътрешен процес на вземане на решение на 
ЕИФ.

Раздел 5 – Споразумения за (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП

Член 11 – Поемане на задължения от Финансов 
посредник по ИНГИМСП

Всяко Споразумение за (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП съдържа поемане на задълже-
ние от съответните Финансови посредници по 
ИНГИМСП да:

а.  предоставят на разположение на ОЛАФ 
всички необходими инструменти и цялата 
необходима информация и документация 
за съответните Операции, за да упражни 
в пълен обем своите правомощия, предос-
тавяйки му по този начин възможност да 
извършва разследвания, включително про-
верки и инспекции на място в съответствие 
с разпоредбите и процедурите, предвидени 
в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, Ре-
гламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета 
и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета, с евентуалните направени с течение 
на времето в тях изменения, допълнения 
или промени, за да защити финансовите 
интереси на Съюза, с оглед установяване 
евентуалното наличие на измама, ко-
рупционно действие/поведение или друга 
незаконна дейност, засягаща финансовите 
интереси на Съюза, във връзка с операции 
по финансиране във връзка с ИНГИМСП;

б.  съхраняват и да бъдат в състояние да пре-
доставят цялата документация, свързана 
с прилагането на ИНГИМСП, в течение 
на период от седем (7) години след края 
на прекратяването на Споразумението 
за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП 
или приключването на Операциите по 
ИНГИМСП, в зависимост от това кой 
период е най-дълъг;

в.  допуснат Европейската сметна палата до 
всички инструменти и є предоставят цялата 
информация, която Европейската сметна 
палата счита за необходима за изпълнението 
на своите задачи;

г.  осигурят на Европейската комисия възмож-
ност да извършва проверки и одити, вклю-
чително проверки и инспекции на място в 
съответствие с разпоредбите и процедурите, 
предвидени в Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите интереси 
на Европейските общности и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 
ноември 1996 г. относно контрола и провер-
ките на място, извършвани от Европейската 
комисия за защита на финансовите интереси 
на Европейските общности;

д.  поддържат в зависимост от икономическия 
риск съответен дял, отговарящ на поне 
20 % от сумата на дължимата главница 
по всяка Трансакция към краен получател 
по ИНГИМСП, включена в съответния 
Индивидуален портфейл по ИНГИМСП, 
както е по-подробно уредено в съответното 
Споразумение между кредиторите на ДЧ; 

е.  не сключват споразумения за кредитна под-
крепа, гаранция или за друго прехвърляне 
на риск по отношение на гореспоменатия 
съответен дял, при условие че което и да е 
допълнително обезпечение, обезпечение или 
гаранция, платимо на Финансовия посред-
ник по ИНГИМСП, което се квалифицира 
като „възстановявания“ по Споразумението 
за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП, не 
се отчита за тази цел;

ж.  п р ера зп р едел я т Общат а пол з а по 
ИНГИМСП върху Крайния получател по 
ИНГИМСП, пряко или косвено;

з.  преразпределят изцяло Ползата от държав-
ната помощ по ИНГИМСП върху Крайния 
получател по ИНГИМСП в съответствие 
със съответното Споразумение за финан-
сиране; и

и.  спазват съответните стандарти и приложи-
мото законодателство в областта на предот- 
вратяването на прането на пари, борбата с 
тероризма и борбата с данъчните измами.

Член 12 – Транспониране на задълженията и 
гаранции

1.  Всеки Финансов посредник по ИНГИМСП 
също така се задължава да:
i)  транспонира критериите, установени по точка 

2 на Допълнение I (Критерии за изключване 
за Крайни получатели), член 11, букви (a) до 
(г) и (i) (Поемане на задължение от Финансов 
посредник по ИНГИМСП), член 26 (Видимост) 
и член 27 (Публикуване на информация за 
Крайните получатели на Финансовите ин-
струменти), в което и да е споразумение с 
Краен получател по ИНГИМСП, или 

ii.  осигури поемане на задължение от все-
ки Междинен финансов посредник по 
ИНГИМСП да транспонира такива условия 
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в споразуменията им с който и да е Краен 
получател по ИНГИМСП.

2.  Всеки Финансов (Междинен финансов) по-
средник по ИНГИМСП и Краен получател 
по ИНГИМСП заявява, че, доколкото му е 
известно, не попада в която и да е хипотеза 
на изключване, установена съответно от точки 
1 и 2 на Допълнение I.

Раздел 6 – Принципи и процедури за разпре-
деление на риска по който и да е Портфейл по 

ИНГИМСП на ДЧ
Член 13 – Използване на Приноса на ДЧ, При-
носа по „Хоризонт 2020“ и Приноса по COSME
1.  ЕС предоставя на разположение на ИНГИМСП 

Приноса по „Хоризонт 2020“ и/или Приноса 
по COSME в съответствие със Споразуме-
нието за делегиране по „Хоризонт 2020“ и 
Споразумението за делегиране по COSME, 
както е приложимо, и съгласно настоящите 
Общоприложими разпоредби.
Разпоредбите, отнасящи се до Приноса на ДЧ, 
са посочени в съответното Споразумение за 
финансиране. Първостепенният принос на ЕИБ 
и който и да е Първостепенен принос на трети 
страни се договаря между ЕИФ и страните, 
даващи такива приноси в съответствие със 
съответните споразумения.

2.  ЕИФ ще подпише първата Операция по 
ИНГИМСП само след като е поето задължение 
за и са предоставени на разположение на ЕИФ 
исканите суми, отнасящи се до съответните 
Покрития на риска.

Член 14 – Възстановяване или освобождаване 
на Приноси на ИНГИМСП

1.  Механизмът на което и да е потенциално въз-
становяване или освобождаване на Приноса по 
ИНГИМСП на ДЧ се посочва в съответното 
Споразумение за финансиране и Споразумение 
между кредиторите на ДЧ.

2.  След Крайната дата на периода на генери-
ране по ИНГИМСП ЕИФ възстановява или 
освобождава, както е относимо, такива суми 
на Приноса по COSME и/или Приноса по 
„Хоризонт 2020“ (както е приложимо), При-
носа на ЕИФ и/или Първостепенни приноси 
в съответствие с условията, установени от 
съответното Споразумение между кредито-
рите на ДЧ.

3.  ЕИФ изпраща уведомление всяко съответно 
възстановяване или освобождаване на При-
носа по COSME и/или Приноса по „Хоризонт 
2020“ в съответствие със Споразумението за 
делегиране по COSME и Споразумението за 
делегиране по „Хоризонт 2020“.

Член 15 – Такса за (насрещна) гаранция по 
ИНГИМСП

1.  Таксите за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП 
ще бъдат платими на ЕИФ от Финансовите 
посредници по ИНГИМСП по Операциите по 
ИНГИМСП по специална сметка.

2.  Tаксите за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП, 
подлежащи на плащане, ще бъдат определени 
въз основа на средната стойност на неизплате-
ната част на всяка Трансакция по ИНГИМСП, 

гарантирана с (насрещна) гаранция, включена 
в Индивидуалните портфейли по ИНГИМСП и 
покриваща Трансакциите към краен получател 
по ИНГИМСП, по които няма неизпълнение, 
както е по-подробно уредено в съответното 
Споразумение между кредиторите на ДЧ.

3.  Без да се засяга параграф 2 по-горе, ЕИФ може 
да се съгласи на авансово плащане на Таксите 
за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП въз 
основа на планираните срокове за погасяване 
на всяка Трансакция към краен получател по 
ИНГИМСП и подходящ сконтов коефициент.

4.  Таксата за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП 
се посочва в Споразумението между кредитори-
те на ДЧ, като се отчита остойностяването от 
всеки от Поемателите на риска по ИНГИМСП 
за съответните им Покрития на риска.

5.  Остойностяването на различните Покрития 
на риска и разбивка на Таксата за (насрещна) 
гаранция по ИНГИМСП ще се договаря в съ-
ответното Споразумение между кредиторите 
на ДЧ, при условие че:
–  остойностяването на Покритието на подчи-

нения риск е равно на нула (т. е. Покритието 
на подчинения риск ще бъде предоставено 
безвъзмездно);

–  Покритието на средния риск тип „мецанин“ 
и Покритието на долния риск тип „мецанин“ 
се остойностяват, за да се подкрепи рискът 
за покритие на съответните им очаквани 
загуби съгласно Таблицата за идеализирани 
загуби на Moody‘s в Допълнение IV; и

–  Покритието на горния риск тип „мецанин“ 
и Покритието на първостепенния риск се 
остойностяват в съответствие с решението 
на съответните Поематели на риска по 
ИНГИМСП.

6.  Разпределянето на Таксата за (насрещна) 
гаранция по ИНГИМСП за различните По-
крития на риска се определя в съответното 
Споразумение между кредиторите на ДЧ и 
указанията за плащане, посочени в съответ-
ното Споразумение за финансиране, Спора-
зумението за делегиране по COSME и/или 
Споразумението за делегиране по „Хоризонт 
2020“, както е приложимо.

Член 16 – Плащане на Претенции по предявена 
(насрещна) гаранция по ИНГИМСП

ЕИФ трябва да удовлетвори всички Претен-
ции по предявена (насрещна) гаранция, като 
използва Приноса на ДЧ, Приноса по COSME, 
Приноса по „Хоризонт 2020“, Приноса на ЕИФ 
и Първостепенния(ите) принос(и) в съответствие 
с Реда на приоритетите, посочен в съответно-
то Споразумение между кредиторите на ДЧ, 
като преведе на Финансовите посредници по 
ИНГИМСП съответните суми от съответната(ите) 
сметка(и).

Член 17 – Използване на Таксите за насрещна 
гаранция по ИНГИМСП, Възстановяванията по 
ИНГИМСП и Подлежащите на възстановяване 

суми по ИНГИМСП
1.  Като се спазват разпоредбите на съответното 

Споразумение между кредиторите на ДЧ, Так-
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сите за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП 
се използват за плащане на съответните По-
ематели на риска по ИНГИМСП на Таксите 
за покритие на риска, разпределени на всеки 
от тях, в съответствие със следните принципи 
на приоритет:
а)  Първо, на база pari passu и пропорционална 

база, на ЕИБ и която и да е трета страна 
относно Покритието на първостепенния 
риск – на сума до общия размер на Такси-
те за покритие на риска, отнасящи се до 
такова Покритие на първостепенния риск;

б)  Второ, на ЕИФ по отношение на Покритието 
на горния риск тип „мецанин“ – на сума 
до общия размер на Таксите за покритие 
на риска, отнасящи се до такова Покритие 
на горния риск тип „мецанин“;

в)  Трето, на база pari passu и пропорционална 
база – на Европейския съюз по COSME и/
или „Хоризонт 2020“, както е приложимо, 
по отношение на Покритието на средния 
риск тип „мецанин“ – на сума до общия 
размер на Таксите за покритие на риска, 
отнасящи се до такова Покритие на средния 
риск тип „мецанин“; и

г)  Четвърто, на съответната Държава членка 
по отношение на Покритието на долния риск 
тип „мецанин“ – на сума до общия размер 
на Tакси за покритие на риска, отнасящи 
се до такова Покритие на долния риск тип 
„мецанин“.

2.  Като се спазват разпоредбите на съответното 
Споразумение между кредиторите на ДЧ, 
Възстановяванията по ИНГИМСП и Подлежа-
щите на възстановяване суми по ИНГИМСП, 
заплатени от Финансовите посредници по 
ИНГИМСП на ЕИФ, се разпределят в съот-
ветствие със следните принципи:
а)  Първо, за заплащането на всякакви неизпла-

тени суми по Такси за покритие на риска 
в съответствие с принципите, посочени в 
параграф 1 по-горе;

б)  Второ, на база pari passu и пропорционална 
база, за съответния(ите) Първостепенен(ни) 
принос(и), предоставен(и) за Покритието на 
първостепенния риск – на сума до общия 
размер на Неизплатените суми, разпреде-
лени преди това към Покритието на пър-
востепенния риск;

в)  Трето, за съответния Принос на ЕИФ, от-
пуснат за Покритието на горния риск тип 
„мецанин“ – на сума до общия размер на 
Неизплатените суми, разпределени преди 
това към Покритието на горния риск тип 
„мецанин“;

г)  Четвърто, на база pari passu и пропорционална 
база, за съответния Принос по COSME и/или 
съответния Принос по „Хоризонт 2020“, във 
всеки случай предоставени за Покритието 
на средния риск тип „мецанин“ – на сума 
до общия размер на Неизплатените суми, 
разпределени преди това към Покритието 
на средния риск тип „мецанин“;

д)  Пето, за съответния Принос на ДЧ, пред-
ставен за Покритието на долния риск тип 
„мецанин“, както е приложимо – на сума 

до общия размер на Неизплатените суми, 
разпределени преди това към Покритието 
на долния риск тип „мецанин“; и

е)  Шесто, за съответния Принос на ДЧ, отпуснат 
за Покритието на подчинения риск – на сума 
до общия размер на Неизплатените суми, 
разпределени преди това към Покритието 
на подчинения риск.

3.  След като всички Oперации по ИНГИМСП 
бъдат прекратени по отношение на Портфейла 
по ИНГИМСП на ДЧ, но Възстановяванията по 
ИНГИМСП останат неизплатени, съответните 
страни може да се договорят за уреждане на 
съответните Операции по ИНГИМСП с оглед  
надлежно приключване на ИНГИМСП.

Член 18 – Отчетност на ЕИФ
1.  ЕИФ спазва всички и всякакви изисквания за 

отчетност по отношение на всяка съответна 
Държава членка, както е посочено в Споразу-
мението за финансиране, и по отношение на 
ЕИБ и/или която и да е трета страна, както 
е договорено с всяка такава страна.

2.  ЕИФ трябва да води отчетност, с която опе-
рациите, споменати в параграф 3, трябва да 
са поотделно идентифицируеми. Тя трябва да 
е на разположение във валутата, в която са 
деноминирани такива операции, както и в 
евро. Механизмът за преизчисляване на суми в 
парична единица, различна от евро, се описва 
в съответния оперативен доклад.

3.  В частност, отчетите на ЕИФ трябва да иден-
тифицират особено следните кумулативни 
движения по отношение на Операции по 
ИНГИМСП:
а.   Такси за (насрещна) гаранция по ИНГИМСП, 

получени от Финансовите посредници по 
ИНГИМСП;

б.  Възстановявания по ИНГИМСП;
в.   Подлежащи на възстановяване суми по 

ИНГИМСП;
г.   Санкции по ИНГИМСП (получени и пре-

ведени);
д.   плащания от страна на ЕИФ на Претен-

ции по предявени (насрещни) гаранции 
по ИНГИМСП от Финансови посредници 
по ИНГИМСП;

е.   Преводи на суми на различните Поематели 
на риска по ИНГИМСП след разпределе-
нието им в съответствие със съответното 
Споразумение между кредиторите на ДЧ;

ж.  Което и да е друго движение, както е по-
сочено в Споразумението за делегиране 
по „Хоризонт 2020“, Споразумението за 
делегиране по COSME, съответното Спо-
разумение между кредиторите на ДЧ или 
съответното Споразумение за финансиране.

Раздел 7 – Управление на Операциите по 
ИНГИМСП

Член 19 – Принципи и политики
1.  ЕИФ управлява ИНГИМСП и които и да е 

Операции по ИНГИМСП в съответствие със 
собствените си правила, политики, процедури 
и устав, изменяни, променяни или допълвани 
периодично, добрите практики за отрасъла 
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и подходящи мерки за мониторинг, контрол 
и одит, както е посочено още в настоящото.

2.  Разбивката на Портфейла по ИНГИМСП на ДЧ 
според Операциите по ИНГИМСП, насочени 
към различни МСП, региони или сектори, 
няма да бъде зададена предварително, а ще 
бъде определяна от търсенето, като се взема 
предвид Минималното изискване за ливъридж 
ефект за приноса по „Хоризонт 2020“ и/или 
Минималното изискване за ливъридж ефект 
за приноса по COSME. В зависимост от об-
стоятелствата и от господстващите пазарни 
условия и от договореното Споразумение за 
финансиране ЕИФ може да договори с Финан-
совите посредници по ИНГИМСП определени 
ограничения относно състава на портфейла, за 
да се постигне балансирана диверсификация 
на портфейла.
Съответното Споразумение за (насрещна) 
гаранция по ИНГИМСП предвижда, че в 
случай на неизпълнение на Краен получател 
по ИНГИМСП по Трансакция към краен по-
лучател по ИНГИМСП, покрита от Операция 
по ИНГИМСП, Финансовият посредник по 
ИНГИМСП се задължава (или се задължава 
да накара Междинния финансов посредник 
по ИНГИМСП да се задължи, както е при-
ложимо) да възстанови всякакви дължими 
суми в съответствие с вътрешните указания 
и процедури на такъв Финансов посредник 
по ИНГИМСП или Междинен финансов по-
средник по ИНГИМСП.

Член 20 – Рейтинги на ЕИФ на Покритията 
на риска

Рейтингът на съответните Покрития на риска 
се определя от ЕИФ в съответствие с вътрешната 
му методология за кредитен рейтинг.

При сключване на нови Операции по 
ИНГИМСП ЕИФ ще потвърди, че рейтингите на 
всички Покрития на риска на съответния Порт-
фейл по ИНГИМСП на ДЧ са в съответствие с 
Целевите рейтинги, както са дефинирани в член 2.

Всеки Поемател на риска по ИНГИМСП може 
да поиска за своя собствена сметка рейтинг от 
външна рейтингова агенция.

Член 21 – Възнаграждение на ЕИФ и възста-
новявания на разходите

Без да се засяга член 15, възнаграждението 
на ЕИФ и възстановяването на разходи ще бъдат 
следните:

–  по отношение на Приноса на ДЧ – в съ-
ответствие с разпоредбите на съответното 
Споразумение за финансиране;

–  по отношение на Приноса по „Хоризонт 
2020“ – в съответствие с разпоредбите на 
Споразумението за делегиране по „Хори-
зонт 2020“;

–  по отношение на Приноса по COSME – в 
съответствие с разпоредбите на Споразуме-
нието за делегиране по COSME; и

–  по отношение на Първостепенния(ите) 
принос(и) – в съответствие с разпоредбите, 
които трябва да бъдат договорени между 
ЕИФ и съответния Поемател на риска по 
ИНГИМСП.

Раздел 8 – Отчетност по ИНГИМСП
Член 22 – Оперативна и финансова отчетност 

по ИНГИМСП
ЕИФ предоставя на всички съответни страни 

оперативни и финансови доклади за Операциите 
по ИНГИМСП, както следва:
1.  по отношение на Приноса на ДЧ – в съответ-

ствие с разпоредбите на съответното Спора-
зумение за финансиране;

2.  по отношение на Приноса по „Хоризонт 
2020“ – в съответствие с разпоредбите на 
Споразумението за делегиране по „Хоризонт 
2020“ и съгласно Допълнение V към насто-
ящото за оперативните доклади, допълващи 
раздели 8 и 9 от Анекс Б на Споразумението 
за делегиране по „Хоризонт 2020“;

3.  по отношение на Приноса по COSME – в 
съответствие с разпоредбите на Споразуме-
нието за делегиране по COSME или съгласно 
Допълнение V към настоящото, заменящо 
раздел 1.3.2 на Анекс 6а на Споразумението 
за делегиране по COSME; и

4.  по отношение на Първостепенния(ите) 
принос(и) – в съответствие с разпоредбите, 
които трябва да бъдат договорени между ЕИФ 
и и/или която и да е съответна трета страна.

Раздел 9 – Хеджиране на риска за обменния курс 
на парична единица, различна от евро

Член 23 – Сметки в парична единица, различна 
от евро

1.  ЕИФ спазва правилата, посочени по-долу за 
управлението на Сметки в парична единица, 
различна от евро.

2.  Сметката(ите) в парична единица, различна от 
евро, свързани със Сметка за целевия компо-
нент, както е дефинирано в съответното Спо-
разумение за финансиране, може да бъде(ат) 
открита(и) във всяка валута на Операцията 
по ИНГИМСП, различна от евро.

3.  С цел хеджиране на риска за обменния курс 
на Операция по ИНГИМСП ЕИФ:
а)  при необходимост преди закупуването на 

съответната валута, различна от евро, от-
крива Сметка в парична единица, различна 
от евро, в съответната валута, различна 
от евро; и

б)  може да конвертира или да изиска съот-
ветната сума в евро да бъде конвертирана 
във валута, различна от евро.

4.  ЕИФ открива и води Сметките в парична 
единица, различна от евро, изключително за 
целите на ИНГИМСП.

5.  Ако Сметка в парична единица, различна 
от евро, вече не се изисква по ИНГИМСП, 
включително когато е извършено последното 
плащане в съответната валута, различна от 
евро, във връзка с Операция по ИНГИМСП, 
съответният ЕИФ закрива съответната Сметка 
в парична единица, различна от евро.

6.  След закриването на Сметка в парична едини-
ца, различна от евро, всякакви по-нататъшни 
постъпления в съответната валута, различна 
от евро, се кредитират по Сметката в евро 
на Сметката за целевия компонент, както е 
дефинирано в съответното Споразумение за 
финансиране.
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Член 24 – Операции по ИНГИМСП, изразени 
във валута, различна от евро

1.  Всяко хеджиране, споменато в член 23, се из-
вършва в най-краткия практически възможен 
срок след датата на подписване на съответната 
Операция по ИНГИМСП. Всякакви допълни-
телни закупувания на Суми в парична едини-
ца, различна от евро, може да се извършват 
по всяко време след това, както се счита за 
уместно от ЕИФ, в зависимост от развитието 
на риска на Операциите по ИНГИМСП в тази 
валута, различна от евро.

2.  ЕИФ конвертира или изисква конвертиране 
обратно в евро на съответната сума във валу-
та, различна от евро, която не се изисква за 
изпълнение на задълженията по останалите 
Операции по ИНГИМСП.

3.  Всякакви загуби или печалби, получени 
във връзка с хеджирането на Операция по 
ИНГИМСП, както и всякакви загуби или 
печалби от обменни операции с чужда ва-
лута във връзка с нехеджирана Операция по 
ИНГИМСП, намаляват или увеличават сумите, 
които са на разположение по Покритието на 
подчинения риск.

Раздел 10 – Други
Член 25 – Управление

Страните потвърждават, че по отношение 
на ИНГИМСП ЕИБ и Европейската комисия 
като наблюдатели ще участват в заседанията на 
съответния Съвет на инвеститорите съгласно 
съответното Споразумение за финансиране.

Всяко Споразумение между кредиторите на ДЧ 
може да посочи друг механизъм на управление, 
без да се засяга този механизъм на управление, 
установен от Споразуменията за делегиране по 
COSME и „Хоризонт 2020“ и съответното Спо-
разумение за финансиране.

Член 26 – Видимост
1.  ЕИФ предприема всички подходящи мерки 

за популяризиране на факта, че ИНГИМСП 
се съфинансира от Европейския фонд за ре-
гионално развитие (ЕФРР) или Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските ра-
йони (ЕЗФРСР), както е приложимо, COSME, 
„Хоризонт 2020“ и включва в съответните 
договори необходимите клаузи, по силата на 
които изискванията по настоящия член стават 
задължителни за Финансовите (Междинни-
те финансови) посредници по ИНГИМСП и 
Крайните получатели по ИНГИМСП.

2.  ЕИФ изисква в информацията, давана на пре-
сата, заинтересованите страни, Финансовите 
посредници по ИНГИМСП и Крайните полу-
чатели по ИНГИМСП да отдадат дължимото 
признание на факта, че ИНГИМСП е приложен 
„с осигурено финансиране от Европейския 
съюз“ (на съответния език на Съюза) и по под-
ходящ начин да бъде изобразена емблемата на 
Съюза (дванадесет златни звезди на син фон).

3.  ЕИФ изисква от Финансовия посредник по 
ИНГИМСП да проведе на територията на съ-
ответната Държава членка – Участваща страна 
по ИНГИМСП, информационни, маркетингови 

и рекламни кампании, насочени към популя-
ризирането на ИНГИМСП в пределите на тази 
територия, като гарантира, всички документи, 
отнасящи се до подкрепата, оказвана чрез 
ИНГИМСП, ще съдържат изявление, в което 
се посочва, че Трансакцията по ИНГИМСП 
се ползва с подкрепа от Европейския съюз съ-
гласно „Инициативата за МСП, с финансиране 
от Европейския съюз по ЕФРР или ЕЗФРСР, 
COSME и/или „Хоризонт 2020“.

4.   Големината и начинът на изписване/изобразя-
ване на въпросното изявление и на емблемата 
на Съюза трябва да позволяват ясното им 
възприемане, без да причиняват объркване по 
отношение на идентифицирането на дейността 
на ЕИФ, както и по отношение на приложи-
мостта спрямо ИНГИМСП на привилегиите 
и имунитетите на ЕИФ.

5.   ЕИФ изисква всеки Финансов посредник по 
ИНГИМСП чрез специален раздел на интернет 
страницата си или алтернативни начини за 
съобщаване да постигне еквивалентна види-
мост, да предостави информация или ясна 
връзка към тази информация по отношение 
на вида на финансирането, предлагано по 
ИНГИМСП, описание на ключовите критерии 
за допустимост и информация за процедурата 
за кандидатстване.

6.   Във всички публикации на ЕИФ, конкретно 
отнасящи се до ИНГИМСП, под каквато и 
да е форма и на какъвто и да е носител, се 
помества отказ от отговорност със следното 
или подобно съдържание на съответния език 
на Съюза: „Настоящият документ е изготвен 
с финансовото съдействие на Европейския 
съюз. По никакъв начин не може да се смя-
та, че вижданията, изложени в настоящия 
документ, отразяват официалната позиция 
на Европейския съюз.“

7.   При условие че се спазват приложимите 
изисквания за поверителност, при подпис-
ването на първата Операция по ИНГИМСП 
ЕИФ изготвя без неоправдано забавяне след 
подписването съобщение за медиите на ан-
глийски език, което се помества на интернет 
страницата на ЕИФ. ЕИФ решава какво да 
бъде съдържанието на съобщенията за меди-
ите и информира различните Поематели на 
риска по ИНГИМСП за него.

8.   Различните Поематели на риска по ИНГИМСП 
се консултират помежду си относно доклади-
те за напредъка и за актуалното състояние, 
публикациите, съобщенията за медиите и 
актуализациите, свързани с настоящите Общо-
приложими разпоредби, преди издаването или 
публикуването им и взаимно си предоставят 
тези документи след издаването им.

9.   ЕИФ включва във всяко Споразумение за (на-
срещна) гаранция по ИНГИМСП изискванията 
в настоящия член във връзка с осведомеността 
на Финансовите посредници по ИНГИМСП за 
подкрепата, предоставяна от Европейския съюз.

10.   На ЕИФ се разрешава да адаптира който и 
да е текст за видимост, посочен в настоящия 
член, за да се направи възможно прилагането 
на специфичните изисквания, отнасящи се 
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до прилагането в конкретна Държава членка 
(включително, но без да се ограничава до 
споменаването на регионални субекти).

11.  Независимо от горното, в Споразумението за 
делегиране по COSME и/или Споразумението 
за делегиране по „Хоризонт 2020“ може да 
бъдат посочени допълнителни изисквания, 
свързани с подписването, изменението и 
ако е приложимо, отмяната на Операции по 
ИНГИМСП.

Член 27 – Публикуване на информация за Край-
ните получатели на Финансовите инструменти
1.  Като се спазва параграф 3, ЕИФ публикува 

годишно на интернет страницата си не по-
късно от 30 юни на всяка година информация 
за Финансовите (Междинните финансови) 
посредници по ИНГИМСП и Крайните по-
лучатели по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ 
и Крайните получатели по ИНГИМСП по 
COSME, подкрепяни от датата на подписване 
на това Споразумение за делегиране до края 
на предходната календарна година. Когато 
те вече не са подкрепяни по ИНГИМСП в 
началото на предходната календарна година, 
информацията може да бъде премахната.
За физически лица публикуваната информация 
се отстранява две години след края на фи-
нансовата година, когато е била предоставена 
финансовата подкрепа.

2.  Като се спазва параграф 3, публикацията 
включва името, естеството и предназначението 
на ИНГИМСП и следната информация:
а.  списък на Финансовите (Междинните 

финансови) посредници по ИНГИМСП, 
съдържащ името, адреса и вида на финан-
совата подкрепа; в случая с Финансовите 
посредници по ИНГИМСП се включва 
сумата на финансовата подкрепа, получена 
по ИНГИМСП;

б.  списък на Крайните получатели по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ и Крайни-
те получатели по ИНГИМСП по COSME, 
които са получили пряко или косвено 
по Трансакция към краен получател по 
ИНГИМСП по COSME или „Хоризонт 
2020“ от Финансов (Междинен финансов) 
посредник сума на финансова подкрепа, 
превишаваща 500 000 евро6,4съдържащ за 
всеки от тях името, адреса и страната на 
установяване и вида на финансовата под-
крепа, получена по ИНГИМСП.

За физически лица, в съответствие с член 21, 
параграф 4 от Правилата за прилагане (ПП) 
за Финансовия Регламент7,5ще бъде посочен 
само регионът на ниво NUTS 2.

6 В съответствие със Съобщение от Комисията 
(C(2014) 3349/2), прието на 21 май 2014 г., относно 
прозрачността.
7 Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Коми-
сията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за 
прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на Съвета относно 
финансовите правила, приложими за общия бю-
джет на Съюза (ОВЕС L 362 от 31.12.2012 г. – EN).

3.  В съответствие с член 21, параграф 4 от ПП, 
с член 23, параграф 8 от АФРС на ЕИФ и 
като се спазва параграф 4 по-долу, всеки Фи-
нансов (Междинен финансов) посредник по 
ИНГИМСП или Краен пол у чат ел по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ или Краен 
получател по ИНГИМСП по COSME може, 
преди да получи финансова подкрепа по 
ИНГИМСП да декларира писмено (включи-
телно чрез представителство в съответното 
споразумение), че изискванията за публику-
ване, посочени в настоящия член, рискуват 
да накърнят търговските му интереси или 
рискуват да накърнят правата и свободите 
на засегнати лица, защитени от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, при 
което за Крайните получатели по ИНГИМСП 
по COSME само при писмена обосновка. Под-
робностите за прилагането ще бъдат установени 
от ЕИФ. В допълнение такова публикуване не 
се изисква, ако то би било незаконно съгласно 
приложимите закони и разпоредби.

4.  Що се отнася до физическите лица, публикува-
нето спазва изискванията, посочени в членове 
4 и 5 от Регламент 45/2001. Когато Крайният 
получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ 
или Крайният получател по ИНГИМСП по 
COSME е физическо лице, предварителното 
съгласие за публикуване може да не бъде 
поставяно като условие за получаване на 
финансова подкрепа по ИНГИМСП. Затова 
декларация в този смисъл, посочена в параграф 
3, може да бъде издадена от физическо лице и 
след предоставянето на финансова подкрепа 
по ИНГИМСП.

Член 28 – Одит, контрол и мониторинг
1.  В съответствие със съответното право на Съ-

юза Сметната палата и Европейската комисия 
имат правомощие да одитират прилагането 
на ИНГИМСП.

2.  ЕИФ извършва контрол на прилагането на 
ИНГИМСП в съответствие със своите правила, 
политики и процедури, съответното Споразу-
мение за финансиране, включително, където е 
уместно, проверки на място на представителни 
и/или основани на оценка на риска извадки 
от трансакции, с цел да се гарантира, че 
ИНГИМСП се прилага ефективно и правилно, 
и с цел, наред с другото, да се предотвратят 
и отстранят нередности и измами.

3.  В случай на съмнение за измама, корупция 
или каквато и да е друга незаконна дейност, 
засягаща финансовите интереси на Съюза, 
ЕИФ уведомява незабавно ОЛАФ и може да 
предприеме в тясно сътрудничество с ОЛАФ 
подходящи предпазни мерки, включително 
мерки за обезпечаване на доказателства.

4.  ЕИФ осъществява мониторинг върху прила-
гането на ИНГИМСП посредством доклади 
и/или финансови отчети, представяни от Фи-
нансовите посредници по ИНГИМСП, налич-
ните вътрешни и външни одити и евентуално 
извършваните от тях или от ЕИФ проверки, 
включително анализ на естеството и мащаб-
ността на установените грешки и слабости 
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в системите, както и на предприетите или 
планирани коригиращи действия.

5.  ОЛАФ може да провежда разследвания, вклю-
чително проверки и инспекции на място, в съ-
ответствие с разпоредбите и процедурите, пред-
видени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регла-
мент (ЕО, Евратом) № 2988/95, изменяни, 
допълвани или променяни периодично, за да 
защити финансовите интереси на Съюза, с 
оглед установяване дали е налице измама, ко-
рупция или друга незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза, във връзка 
с каквато и да е Операция по финансиране, 
предмет на ИНГИМСП.

Допълнение I

АНЕКС 2 КЪМ ОБРАЗЕЦА НА СПОРАЗУМЕ-
НИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ

КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАН-
СОВИ ПОСРЕДНИЦИ И КРАЙНИ ПОЛУЧА-
ТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 

ПРИНОСА НА ЕС
1. Критерии за изключване на Финансови 

посредници
Финансови посредници, които се намират 

в едно от положенията, посочени по-долу, при 
условие че това положение, по професионалното 
мнение на ЕИФ, би могло да повлияе на спо-
собността им да прилагат конкретен Финансов 
инструмент, не могат да бъдат избирани: 
1.  обявени са в несъстоятелност или са обект на 

открито производство по прекратяване, тяхната 
дейност е поставена под съдебен надзор, са 
обект на производство по тези въпроси или се 
намират в аналогично положение в резултат 
на подобна процедура, предвидена в нацио-
налните законови или подзаконови актове; 

2.  осъдени са за нарушаване на професионалната 
етика с решение, което има сила на пресъдено 
нещо, което ще засегне тяхната способност за 
изпълнение на дадена трансакция;

3.  осъдени са с решение, което има сила на пре-
съдено нещо, за измама, корупция, участие в 
престъпна организация или всякаква друга 
незаконна дейност, накърняваща финансовите 
интереси на Съюза; 

4.  виновно са представили неверни данни при 
предоставянето на изискуемата информация 
във връзка с подбор като финансов посредник; 

5.  фигурират в централната база данни за от-
страняванията, посочена в член 9.5, буква (д);

6.  установили са се на територии, чиито юрис-
дикции не си сътрудничат със Съюза по 
отношение на прилагането на международно 
договорения данъчен стандарт, или техните 
данъчни практики са в разрез с принципите 
от препоръката на Комисията от 6 декември 
2012 г. относно мерките за насърчаване на трети 
държави да прилагат минимални стандарти 
за добро управление в областта на данъчното 
облагане (C(2012) 8805);

7.  тяхната стопанска дейност не е съобразена с 
политиката на ЕИФ по отношение на секто-
рите с ограничен достъп.

Точки 2 и 3 не се прилагат, когато финансовите 
посредници могат да докажат по удовлетворите-
лен за ЕИФ начин, че са приети адекватни мерки 
спрямо лицата с правомощия да ги представля-
ват, да вземат решения или да ги контролират, 
по отношение на които има издадени съдебни 
решения по точки 2 и 3.

2. Критерии за изключване на Крайни по-
лучатели

Крайните получатели не могат да бъдат избрани 
от Финансовите посредници, ако отговарят на едно 
или повече от изискванията, посочени по-долу:
1.  не са потенциално икономически жизнеспо-

собни;
2.  установили са се на територия, чиито юрис-

дикции не си сътрудничат със Съюза по 
отношение на прилагането на международно 
договорения данъчен стандарт, или техните 
данъчни практики са в разрез с препоръката 
на Комисията от 6.12.2012 г. относно мерките 
за насърчаване на трети държави да прилагат 
минимални стандарти за добро управление в 
областта на данъчното облагане (C(2012) 8805); 

3.  обявени са в несъстоятелност или са обект на 
открито производство по прекратяване, тяхната 
дейност е поставена под съдебен надзор, обект 
са на производство по тези въпроси или се 
намират в аналогично положение в резултат 
на подобна процедура, предвидена в нацио-
налните законови или подзаконови актове;

4.  осъдени са за нарушаване на професионалната 
етика с решение, което има сила на пресъдено 
нещо, което ще засегне тяхната способност да 
упражняват своята стопанска дейност;

5.  осъдени са с решение, което има сила на пре-
съдено нещо, за измама, корупция, участие в 
престъпна организация или всякаква друга 
незаконна дейност, накърняваща финансовите 
интереси на Съюза;

6.  виновно са представили неверни данни при 
предоставянето на изискуемата информация 
във връзка с подбор като краен получател;

7.  фигурират в централната база данни за от-
страняванията, създадена и управлявана от 
Комисията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1302/2008 на Комисията от 17 декември 
2008 г. относно централната база данни за 
отстраняванията8;6

8.  тяхната стопанска дейност се състои от един 
или повече от следните елементи:
i.    незаконна икономическа дейност (т.е. 

всяка производствена, търговска или друга 
дейност, която е незаконна по силата на 
законовите или подзаконовите нормативни 
разпоредби, приложими за Финансовия по-
средник или съответния Краен получател, 
включително, без ограничение, клониране 
на хора за репродуктивни цели);

ii.     производството и търговията с тютюн и 
дестилирани алкохолни напитки и свър-
заните с тях продукти;

iii.   финансирането на производството и търго-
вията с оръжия и боеприпаси от всякакъв 
вид или военни операции от всякакъв вид;

8 ОВ L 344, 20.12.2008, с. 12.
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iv.    казина и еквивалентни на тях предприятия;
v.    хазартни игри по интернет и онлайн 

казина;
vi.  порнография и проституция;
vii.  ядрена енергия;
viii.  дейности по член 19 на Регламент „Хо-

ризонт 2020“;
ix.   научни изследвания, разработване или 

технически приложения, свързани с 
програми или решения за електронен 
обмен на данни, които са конкретно 
насочени към подкрепа на която и да 
било от дейностите, посочени в точки от 
i) to viii) по-горе, или са предназначени 
да позволят незаконното проникване в 
електронни мрежи за предаване на данни 
или изтеглянето на електронни данни;

9.  тяхната стопанска дейност не е съобразена 
с политиката на ЕИФ по отношение на сек-
торите с ограничен достъп;

10.  получили са Ново дългово финансиране, 
което не зачита правилата за натрупване, 
установени в Регламента за помощта de 
minimis;

11.  получили са помощи за дейности, свърза-
ни с износ за трети държави или държави 
членки, т.е. помощи, пряко свързани с 
изнасяните количества, със създаването и 
функционирането на дистрибуторска мрежа 
или с други текущи разходи, свързани с 
дейността по износ;

12.  получили са помощ, предоставена при усло-
вие че се използват предимно стоки местно 
производство, а не внесени стоки.
3. Критерии за допустимост за Приноса на ЕС
Критериите за допустимост за Приноса на 

ЕС към Финансовите инструменти по „Хоризонт 
2020“ са посочени в Допълнение III.

Допълнение II

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА ТРАНС- 
АКЦИЯ ПО ИНГИМСП ПО COSME, КОИТО 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ЗА ИЗПЪЛ-
НЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИВЪРИДЖ 

ПО COSME
Най-късно на датата на подписване Транс- 

акция по ИНГИМСП по COSME трябва да 
изпълнява следните критерии за допустимост:

–  трябва да има минимален срок на падежа 
от 12 месеца;

–  трябва да попада в по-високите рискови 
категории 1, както следва:

Тази категория включва Трансакции по 
ИНГИМСП по COSME с характеристики и/
или фокус върху една или повече категории от 
Крайни получатели по ИНГИМСП по COSME, 
които изобщо не са предвидени от Финансовия 
посредник по ИНГИМСП или само в изклю-
чителни случаи в светлината на текущата кре-
дитна/гаранционна политика и/или практика 
по финансирането/гаранциите на Финансовия 
посредник по ИНГИМСП. Такива Трансакции 
по ИНГИМСП по COSME следва да спадат към 
една или повече от следните категории:

i)  Трансакции по ИНГИМСП по COSME, 
които понастоящем не се предоставят на 

Стартиращи предприятия (или се пре-
доставят само на определени категории 
Стартиращи предприятия), се предоставят 
като правило на Стартиращи предприятия 
(или само такива категории Стартиращи 
предприятия, които преди това са били 
изключени); и/или

ii)  Трансакции по ИНГИМСП по COSME, 
които са снабдени със съществуващи 
характеристики, но покриват изключени 
преди това категории Крайни получате-
ли; и/или

iii)  Трансакции по ИНГИМСП по COSME, 
които са снабдени с нови характеристики 
(напр. увеличени срокове на падежа и/
или намалени изисквания за минимално 
обезпечение); и/или

iv)  нови Трансакции по ИНГИМСП по 
COSME, които не са били предлагани 
преди поради техния възприеман висок 
кредитен риск (напр. подчинени заеми 
или заеми с участие в печалбата).

В случая с параграф i) по-горе ЕИФ полу-
чава от Финансовия посредник по ИНГИМСП 
писмено изявление (напр. в Споразумението 
за (насрещни) гаранции по ИНГИМСП), че 
няма да предлага тези нови продукти или нови 
характеристики при отсъствие на Приноса по 
COSME към инициативата за МСП.

В случая с параграф ii) по-горе оценяваната 
очаквана загуба от портфейла на такива Транс- 
акции по ИНГИМСП по COSME, покриващи 
изключваните преди категории Крайни полу-
чатели, е поне с 30 % по-висока в сравнение 
с оценяваната очаквана загуба от портфейл, 
съставен от същата Трансакция на посредник, 
но покриващ текущите категории Крайни по-
лучатели.

В случая с параграфи iii) и iv) по-горе оце-
няваната очаквана загуба от портфейла на 
такива Трансакции по ИНГИМСП по COSME 
с нови характеристики е поне с 30 % по-висока 
в сравнение с оценяваната очаквана загуба от 
портфейл, съставен от същите Трансакции на 
посредник, но предоставян без новите харак-
теристики.

Във всеки случай ЕИФ взема предвид i) 
кредитната/гаранционната политика и/или 
практика по финансирането/гаранциите на Фи-
нансовия посредник по ИНГИМСП, приложена 
в последния наличен период от 12 последова-
телни месеца, ii) прогнозата на Финансовия 
посредник по ИНГИМСП за дейността му по 
финансирането/гаранциите да бъде покрита 
от Приноса по COSME към инициативата за 
МСП по време на Периода на предоставяне и 
iii) която и да е друга съответна информация, 
която е на разположение на ЕИФ.

–  трябва да бъде трансакция по финансиране 
до 150 000 евро.

Трансакции над 150 000 евро може също 
така да бъдат включени, при условие че Фи-
нансовият посредник по ИНГИМСП или Меж-
динният финансов посредник по ИНГИМСП, 
според случая, може да докаже с подкрепата 
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на поддържан контролен списък, че МСП не 
е допустимо съгласно Механизма за гаранти-
ране за МСП InnovFin. МСП е допустимо за 
финансиране само ако може да се докаже, че 
не може да бъде изпълнен нито един критерий 
по InnovFin.

–  трябва да бъдат трансакции, които отговарят 
на следните прагове (както е посочено в 
член 4, параграф 6, буква б) от Регламент 
(ЕО) № 1407/2013 на Комисията относно 
прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС):
(i)   сумата на гарантираното финансиране 

е до 1 500 000 евро (или 750 000 евро 

за МСП, извършващи сухопътен транс-
порт на товари), а продължителността 
на Трансакцията към краен получател 
по ИНГИМСП е до пет години; или

(ii)  сумата на гарантираното финансира-
не е до 750 000 евро (375 000 евро за 
МСП, извършващи сухопътен транспорт 
на товари), а продължителността на 
Трансакцията към краен получател 
по ИНГИМСП надхвърля пет години, 
като гаранцията, предвидена за такава 
Трансакция към краен получател, е 
ограничена до максимум 10 години.

Допълнение III

КРИТЕРИИ ЗА „ХОРИЗОНТ 2020“ ЗА ТРАНСАКЦИИ ПО ИНГИМСП ПО „ХОРИЗОНТ 2020“, КОИТО 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИВЪРИДЖ ПО 

„ХОРИЗОНТ 2020“
1.  Критерии за допустимост на крайни получатели по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“

 Крайните получатели по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ трябва да изпълняват поне един от след-
ните критерии за допустимост за иновации по „Хоризонт 2020“:

Критерии Време на изпълнение

1.  Крайният получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ възнамерява да 
използва Трансакцията към краен получател по ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“ за инвестиране в производството или разработката на нови 
или съществено подобрени продукти, процеси или услуги, които са ино-
вативни и при които има риск от технологичен или промишлен провал, 
което се доказва чрез оценка, извършена от външен експерт

На датата на подписване 
на документа(ите), доказ- 
ващ(и) съответната Транс- 
акция към краен получател 
по ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“

2.  Крайният получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ е „бързорастящо 
предприятие“, което е МСП или Малко предприятие със средна капи-
тализация, опериращо на пазара по-малко от 12 години след първата си 
търговска продажба и със средногодишен вътрешен растеж на служи-
тели или на оборот, който е по-голям от 20 % годишно за тригодишен 
период, както и с десет или повече служители в началото на периода на 
наблюдение

На датата на подписване 
на документа(ите), доказ- 
ващ(и) съответната Транс- 
акция към краен получател 
по ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“

3.  Крайният получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ е МСП или 
Малко предприятие със средна капитализация, което оперира на пазара 
по-малко от 7 години след първата си търговска продажба и разходите 
му за R&I (научни изследвания и иновации) представляват поне 5 % от 
общите му оперативни разходи през поне една от трите години, пред-
хождащи кандидатстването на Крайния получател по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“ за Трансакцията към краен получател по ИНГИМСП 
по „Хоризонт 2020“, или в случая със Стартиращо предприятие без ка-
квато и да е финансова история съгласно текущите му финансови отчети 

На датата на подписване 
на документа(ите), доказ- 
ващ(и) съответната Транс- 
акция към краен получател 
по ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“

4.  Крайният получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ има значителен иновационен потенциал или 
е „R&I – интензивно предприятие“, ако удовлетворява поне едно от следните условия:

а.  Годишните разходи за R&I (научни изследвания и иновации) на Крайния 
получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ са равни на или превиша-
ват 20 % от сумата на Трансакцията към краен получател по ИНГИМСП 
по „Хоризонт 2020“ съгласно последните задължителни финансови от-
чети на Крайния получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“, при 
условие че бизнес планът на Крайния получател по ИНГИМСП по „Хо-
ризонт 2020“ показва увеличение на разходите му за R&I, което е равно 
поне на сумата на Трансакцията към краен получател по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“; или

На датата на подписване 
на документа(ите), доказ- 
ващ(и) съответната Транс- 
акция към краен получател 
по ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“

б.  Крайният получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ се задължава 
да изразходва сума, равна поне на 80 % от сумата на Трансакцията към 
краен получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ за дейности за R&I 
(научни изследвания и иновации), както е показано в бизнес плана му, а 
остатъка – за разходи, необходими да се направи възможно извършване-
то на такива дейности; или

На датата на подписване 
на документа(ите), доказ- 
ващ(и) съответната Транс- 
акция към краен получател 
по ИНГИМСП по „Хори-
зонт 2020“
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Критерии Време на изпълнение

в.  На Крайния получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ офици-
ално са предоставени безвъзмездни помощи, заеми или гаран-
ции от европейски схеми за подкрепа за R&I9 или чрез техни ин-
струменти за финансиране10 или регионални, национални схеми 
за подкрепа за изследвания или иновации през последните три-
десет и шест (36) месеца, при условие че Kрайният получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ не покрива същите разходи; или

На датата на документите, 
доказващи кандидатстване-
то за съответната Трансак-
ция към краен получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“

г.  На Крайния получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ през послед-
ните двадесет и четири (24) месеца е дадена Награда за R&D (научни 
изследвания и развитие) или Награда за иновации, предоставена от 
институция на ЕС или орган на ЕС; или

На датата на документите, 
доказващи кандидатстване-
то за съответната Трансак-
ция към краен получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“

д.  Крайният получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ е регистрирал 
поне едно технологично право на интелектуална собственост (като 
например патент, полезен модел, промишлен дизайн, топология на 
интегрална схема, сертификати за допълнителна закрила на медицин-
ски продукти или на други продукти, за които могат да се получават 
такива сертификати за допълнителна закрила и сертификати за нови 
растителни сортове или авторско право за софтуер) през последните 
двадесет и четири (24) месеца и предназначението на Трансакцията 
към краен получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ е да напра-
ви възможно пряко или косвено използването на това технологично 
право; или

На датата на документи-
те, доказващи кандидат-
стването за съответната 
Трансакция към краен по-
лучател по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“

е.  Крайният получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ е МСП на ра-
нен стадий и е получил инвестиция през последните двадесет и четири 
(24) месеца от инвеститор на рисков капитал или от „бизнес ангел“, 
който е член на мрежа от „бизнес ангели“, или такъв инвеститор на 
рисков капитал или „бизнес ангел“ е акционер/съдружник на Крайния 
получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ по времето на канди-
датстването на Крайния получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ 
за Трансакцията към краен получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“; или

На датата на документи-
те, доказващи кандидат-
стването за съответната 
Трансакция към краен по-
лучател по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“

ж.  Крайният получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ има нужда 
от рискова финансова инвестиция, която – съгласно бизнес план, из-
готвен с оглед навлизането на нов продукт или географски пазар, е 
по-висока от 50 % от средния му годишен оборот през предходните 
5 години;

На датата на документи-
те, доказващи кандидат-
стването за съответната 
Трансакция към краен по-
лучател по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“

з.  Разходите на крайния получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ 
за R&I (научни изследвания и иновации) представляват поне 10 % от 
общите му оперативни разходи през поне една от трите години, пред-
хождащи кандидатстването на Крайния получател по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“ за Трансакцията към краен получател по ИНГИМСП 
по „Хоризонт 2020“, или в случая на предприятие, без каквато и да е 
финансова история, съгласно текущите му финансови отчети; или

На датата на документи-
те, доказващи кандидат-
стването за съответната 
Трансакция към краен по-
лучател по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“

и.  Крайният получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ е Малко пред-
приятие със средна капитализация и разходите му за R&I (научни 
изследвания и иновации) представляват:
•  поне 15 % от общите му оперативни разходи през поне една от три-

те години, предхождащи кандидатстването на Крайния получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ за Трансакцията към краен получа-
тел по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“; или

•  поне 10 % годишно от общите му оперативни разходи през три-
те години, предхождащи кандидатстването на Крайния получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ за Трансакцията към краен получа-
тел по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“

На датата на документи-
те, доказващи кандидат-
стването за съответната 
Трансакция към краен по-
лучател по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“

9 Напр. „Хоризонт 2020“ или FP7.
10 Напр. Съвместни технологични инициативи или Eurostars.
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2.  Критерии за допустимост на Трансакциите 
към краен получател по ИНГИМСП по 
„Хоризонт 2020“
Трансакцията към краен получател по 

ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ трябва да 
отговаря по всяко едно време на всеки от 
следните критерии за допустимост11:711

–  Сумата, за която е поел задължение 
Финансовият (Междинният финансов) 
посредник по ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“ по Трансакцията към краен по-
лучател по ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“: i) не е по-ниска от еквивалента на 
25 000 евро и ii) не превишава еквивален-
та на 7,5 милиона евро или съответната 
по-ниска сума, посочена в съответното 
Споразумение за (насрещна) гаранция 
по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ след 
оценката на риска от ЕИФ

–  Трансакцията към краен получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ има 
фиксиран план за изплащане или е Револ-
вираща трансакция към краен получател 
по ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“

11 СД по „Хоризонт 2020“, Анекс Б, член 6.

–  Минималният договорен срок на падежа 
на Трансакцията към краен получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ е два-
надесет (12) месеца (закръглени до най-
близкото цяло календарно тримесечие)

–  Освен в резултат на Разрешено изменение 
на трансакция към краен получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“ мак-
сималният договорен срок на падежа 
на Трансакция към краен получател по 
ИНГИМСП по „Хоризонт 2020“, различна 
от Револвираща трансакция към краен 
получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“, не превишава десет (10) години, 
закръглени до най-близкото цяло ка-
лендарно тримесечие или съответния 
по-кратък период, посочен в съответното 
Споразумение за (насрещна) гаранция 
след оценката на риска от ЕИФ, вклю-
чително съответния гратисен период, 
ако има такъв.

Падежът на Револвираща трансакция към 
краен получател по ИНГИМСП по „Хоризонт 
2020“ не превишава три (3) години (закръглени 
до най-близкото цяло календарно тримесечие).

Допълнение IV

„ИДЕАЛИЗИРАНИ“ ОЧАКВАНИ ПРОЦЕНТИ НА ЗАГУБИТЕ НА MOODY’S

„Идеализирани“ очаквани проценти на загубите на Moody’s
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Допълнение IV 

„ИДЕАЛИЗИРАНИ“ ОЧАКВАНИ ПРОЦЕНТИ НА ЗАГУБИТЕ НА MOODY’S 

 

„Идеализирани“ очаквани проценти на загубите на Moody`s 

Фактор 
за оценка Рейтинг

Източник: Moody`s Investors Service 
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ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ
между Република България като залогодател 
и Европейския инвестиционен фонд като 

заложен кредитор
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народ-
но събрание на 14 април 2016 г. – ДВ, бр. 33 

от 2016 г. В сила от 26 април 2016 г.)

НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ е 
сключен на 2 март 2016 г. и страните по него 
се съгласяват, че влиза автоматично в сила 
при настъпване на Датата на влизане в сила 
(определена по-долу) 
МЕЖДУ
(1)  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представля-

вана от Министъра на икономиката на 
Република България, в качеството му и на 
Ръководител на Управляващия орган (със 
значението, определено в Споразумението 
за финансиране) („Залогодателят“); и

(2)  ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД, представляван от Пиер Луиджи 
Джилиберт, Главен изпълнителен директор 
(„Заложен кредитор“).

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ: 
(A)  На 2 март 2016 г. Залогодателят и Залож-

ният кредитор, наред с други, са склю-
чили споразумение между кредиторите 
(„Споразумението между кредиторите“).

(B)  В съответствие със Споразумението меж-
ду кредиторите Залогодателят е приел, 
за целите на учредяване на обезпечение 
за плащането и изпълнението на всич-
ки Обезпечени задължения (съгласно 
определението на този термин по-долу), 
да сключи настоящия договор за залог 
(„Договорът за залог“).

СЕ ПРИЕМА следното:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ
1.1.  Термините, определени в Споразумението 

между кредиторите, имат същите значения 
в настоящия Договор, освен ако изрично 
не е предвидено друго.

1.2.  В настоящия Договор за залог:
„Обслужваща банка“ има значението, 
определено за този термин в Приложение 
1 (Данни за сметката) към настоящия 
Договор.
„Дата на влизане в сила“ означава да-
тата, на която закон за ратификация на 
настоящия Договор за залог, приет от 
Народното събрание на Република Бъл-
гария в съответствие с Конституцията 
на Република България, е обнародван в 
„Държавен вестник“.
„Случай на принудително изпълнение“ 
означава (i) настъпването на Прекрати-
телно събитие, (ii) неизпълнение от страна 
на Залогодателя на някое от неговите 
договорни или други задължения в рам-
ките на който и да е от Документите по 

трансакцията и/или (iii) ненастъпването 
(когато е дължим) на дебита (освен при 
бездействие на Заложния кредитор) или 
невъзможността на Заложния кредитор да 
дебитира някоя от Сметките на Целевия 
компонент за операции по ИНГИМСП в 
съответствие с условията на Споразуме-
нието между кредиторите, и по-конкретно 
клаузи 7.3 и 8.2 от него.
„Споразумение за финансиране“ има 
значението, определено за този термин 
в Споразумението между кредиторите.
„Покритие на подчинен риск“ има зна-
чението, определено за този термин в 
Споразумението между кредиторите.
„Покритие на долен риск тип „мецанин“ 
има значението, определено за този термин 
в Споразумението между кредиторите. 
„Вземания по заложена сметка“ означава 
всяко вземане на Залогодателя спрямо 
кредитното салдо на Сметките на Целевия 
компонент за операции по ИНГИМСП, 
както и всякакви други вземания, които 
Залогодателят може да предяви срещу 
Обслужващата банка във връзка със Смет-
ките на Целевия компонент за операции 
по ИНГИМСП, независимо от техния 
характер, включително, за да се избегне 
евентуална неяснота, всякакви парични 
вземания за плащане на съответното 
кредитно салдо, както и други парични 
вземания, независимо от техния харак-
тер, във връзка със Сметките на Целевия 
компонент за операции по ИНГИМСП, 
включително, за да се избегне евентуална 
неяснота, всякакви парични вземания за 
плащане на лихвите, платени по Смет-
ките на Целевия компонент за операции 
по ИНГИМСП.
„Заложени активи“ означава (i) Вземани-
ята по заложена сметка и (ii) Заложените 
вземания.
„Заложени вземания“ означава: 
(i) всички вземания (créances), които 
Залогодателят има или ще има срещу 
Заложния кредитор във връзка с изпла-
щането на неговия принос за Сметките 
на Целевия компонент за операции по 
ИНГИМСП (включително всякакви взе-
мания за изплащане по Споразумение за 
финансиране или Споразумението между 
кредиторите); и
(ii) всички вземания (créances), които 
Залогодателят има или ще има срещу 
определена(и) Трежъри банка(и) (различни 
от вземания срещу Българската Народна 
Банка, действително заложени в полза на 
Заложния кредитор, по други обезпечи-
телни споразумения) или субект, на които 
е възложено Управлението на касовите 
наличности в резултат на Управлението 
на касовите наличности, включително 
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и по-конкретно всякакви вземания за 
плащане, възстановяване или обратен 
превод на парични средства, подлежащи 
на Управление на касовите наличности.
„Обезпечени задължения“ означава всич-
ки задължения и отговорности, които 
Залогодателят може по всяко време да 
има към Заложния кредитор в рамките 
на или съгласно някой от Документите по 
трансакцията, независимо дали са текущи, 
или бъдещи, действителни или условни 
(и независимо дали са поети еднолично 
или съвместно като гарант, поръчител 
или в друго качество), включително, за 
да се избегне евентуална неяснота, всич-
ки разходи, такси и разноски, направени 
от Заложния кредитор във връзка със 
защитата, опазването или прилагането 
на неговите права по някой от Докумен-
тите по трансакцията или друг документ, 
който доказва или обезпечава такива 
отговорности.
„Обезпечение“ има значението, определено 
за този термин в Споразумението между 
кредиторите. 
„Сметки на целеви компоненти на опе-
рации по ИНГИМСП“ има значението, 
определено за този термин в Приложе-
ние 1 (Данни за сметката) на настоящия 
Договор.
„Покана за (насрещни) гаранции по
ИНГИМСП“ има значението, определено 
за този термин в Споразумението между 
кредиторите. 
„Прекратително събитие“ има значени-
ето, определено за този термин или в 
(i) Споразумението за финансиране по 
отношение на Залогодателя, и/или (ii) 
Споразумението между кредиторите.
„Документи по трансакцията“ означава 
Споразумението между кредиторите, Спо-
разумението за финансиране и настоящият 
Договор за залог.
„Управление на касовите наличности“ 
има значението, определено за този тер-
мин в Споразумението за финансиране, 
сключено между Залогодателя и Заложния 
кредитор.
„Трежъри банка“ има значението, опре-
делено за този термин в Споразумението 
за финансиране.

1.3.  В настоящия Договор за залог всяко спо-
менаване на (а) „Клауза“, освен ако не е 
посочено друго, представлява спомена-
ване на Клауза на настоящия Договор и 
(б) всяко споменаване на споразумение 
(включително настоящия Договор за 
залог, Споразумението за финансиране 
или Споразумението между кредиторите) 
представлява споменаване на съответното 
споразумение с евентуалните въведени 
с течение на времето в него (цялостни) 

изменения, промени, модификации или 
допълнения. Заглавията на клаузите слу-
жат само за улесняване на позоваването.

1.4.  Настоящият Договор за залог може да 
бъде подписан в какъвто и да било брой 
екземпляри и чрез обмен на подписаните 
страници с подписи по факс, като всич-
ки те заедно представляват един и същ 
Договор за залог.

2.  ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 
СПРЯМО ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР

2.1.  Страните приемат и Залогодателят пот- 
върждава, че съгласно условията на Доку-
ментите по трансакцията Залогодателят е 
поел задължението да плати на Заложния 
кредитор определени суми, включително 
сумата, отговаряща на частта от съот-
ветната Покана за (насрещни) гаранции 
по ИНГИМСП, която е разпределена 
за покритие на подчинен риск или по-
критие на долен риск тип „мецанин“, и 
че дебитирането от Заложния кредитор 
на Сметките на целеви компоненти на 
операции по ИНГИМСП съгласно усло-
вията на Документите по трансакцията, 
по-конкретно, но без ограничения, клаузи 
7.3 и 8.2 на Споразумението между кре-
диторите, представлява изпълнение на 
съответните задължения за плащане. За 
да се избегне евентуална неяснота, стра-
ните изрично признават, че всички такива 
задължения за плащане образуват част 
от Обезпечените задължения (съгласно 
определението в настоящия Договор за 
залог), обезпечени от Залога (съгласно 
определението по-долу), учреден по на-
стоящия договор.

3. ЗАЛОГ
3.1.  Залогодателят залага, считано от Датата 

на влизане в сила, Заложените активи в 
полза на Заложния кредитор, който ги 
приема като залог с първостепенен прио-
ритет (gage de premier rang) за надлежното и 
цялостно плащане и изпълнение на всички 
Обезпечени задължения („Залогът“).

3.2.  Залогодателят уведомява, на Датата на 
влизане в сила, Обслужващата банка за 
настоящия Залог, като уведомлението 
следва да бъде изготвено по образеца в 
Приложение 2 („Уведомлението“) и се 
задължава да получи надлежно подписано 
потвърждение (по образеца, приложен 
към Уведомлението като Анекс 1 („При-
знаването“) от Обслужващата банка в 
рамките на два работни дни след Датата 
на влизане в сила.

3.3.  Залогодателят се задължава да не предос-
тавя залози с по-нисък приоритет върху 
Заложените активи по време на срока на 
действие на настоящия Договор за залог.
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4. УПРАВЛЕНИЕ НА СМЕТКИ
4.1.  Сметките на целевите компоненти на опе-

рациите по ИНГИМСП се управляват от 
Заложния кредитор съгласно разпоредбите 
на Документите по трансакцията. За да се 
избегне евентуална неяснота, това включва 
най-вече всяка операция за целите на Уп-
равление на касовите наличности, както 
е посочено в Член 13 на Споразумението 
за финансиране.

4.2.  Залогодателят няма право да управлява 
Сметките на целевите компоненти на 
операциите по ИНГИМСП.

5. ДЕКЛАРАЦИИ
С настоящото Залогодателят декларира 

и гарантира пред Заложния кредитор, че по 
време на срока на действие на настоящия 
Договор за залог:
5.1.  той е и ще остане едноличният собственик 

на Заложените активи, както и че не се е 
разпореждал със Заложените активи, нито 
ги е продал (или част от тях);

5.2.  не се е отказвал или отричал и няма да 
се откаже или отрече от което и да било 
право или действие, което има във връзка 
със Заложените активи;

5.3.  върху Заложените активи не съществува 
Обезпечение или други тежести (освен 
Залога);

5.4.  той има необходимото правомощие, ко-
ето му позволява да поеме и изпълнява 
своите задължения по Документите по 
трансакцията;

5.5.  настоящият Договор за залог съдържа 
неговите законни, действителни и об-
вързващи задължения, а Залогът, след 
вписването му съгласно Клауза 3 (Залог), 
създава действащ залог с първостепенен 
приоритет (gage de premier rang) върху 
Заложените активи, който може да бъде 
приведен в принудително изпълнение 
съгласно неговите условия;

5.6.  по отношение на Заложените активи не 
съществуват насрещни вземания, по отно-
шение на които може да бъде упражнено 
право за прихващане или право за задър-
жане, и няма други средства за защита 
(autres exceptions), които Обслужващата 
банка би могла да използва във връзка 
със Вземанията по заложена сметка; и че 

5.7.  всички необходими разрешителни, които 
му позволяват да сключи Документите 
по трансакцията, са получени и са, и ще 
останат с пълна юридическа сила.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
6.1.  Освен ако не е получил предварителното 

писмено съгласие на Заложния кредитор, 
Залогодателят няма право:
6.1.1.  да продава или да се разпорежда 

по друг начин с всички или някое 
от своите права върху Заложените 
активи; или

6.1.2.  да създава, предоставя или да разре-
шава съществуването на (а) каквито 
и да било Обезпечения или други 
тежести върху или (б) каквито и да 
било ограничения на способността 
за прехвърляне или реализиране 
на всички или част от Заложените 
активи (освен за да се избегне евен-
туална неяснота, Залога).

6.2.  С настоящото Залогодателят се задължа-
ва, че по време на срока на действие на 
настоящия Договор за залог:
6.2.1.  ще си съдейства със Заложния 

кредитор и ще подписва или ще 
разпорежда подписването на всич-
ки допълнителни документи, и ще 
предприема всички допълнителни 
действия, които Заложният кре-
дитор може да поиска разумно в 
определен момент за вписването и 
защитата на настоящия Залог или 
за упражняване на неговите права 
по настоящия Договор за залог;

6.2.2.  ще действа добросъвестно и няма 
умишлено да предприема мерки 
или да извършва действия, които 
биха могли да имат неблагоприятно 
въздействие върху съществуването 
на Залога или да нарушат правата 
на Заложния кредитор; 

6.2.3.  ще уведоми Заложния кредитор 
при първа възможност за всякак-
ви събития или обстоятелства, за 
които може да се очаква, че ще 
имат съществено неблагоприятно 
въздействие върху действителността 
или приложимостта на настоящия 
Договор за залог или Заложените 
активи; и

6.2.4.  ще информира Заложния кредитор 
при първа възможност, ако Залогът 
понесе вреди или бъде застрашен 
от действия на трети страни (вклю-
чително, но не само посредством 
запори); в случай на запор съот-
ветната информация трябва да бъде 
придружена с копие от заповедта 
за запор, както и всички доку-
менти, необходими за подаването 
на възражение срещу запора, и в 
случай на каквито и да било други 
действия от трети страни, с копия, 
доказващи какви действия са или 
съответно ще бъдат предприети, 
както и всички документи, необхо-
дими за подаването на възражение 
срещу такива действия; всички 
разумни и правилно документира-
ни разходи и разноски за всякакви 
действия на намеса и мерки на За-
ложния кредитор се възстановяват
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на Заложния кредитор; това важи 
и за завеждането на съдебни дела, 
които Заложният кредитор може да 
сметне за необходими.

7. ПЪЛНОМОЩНИ
7.1.  Без да се нарушават останалите разпо-

редби на настоящия Договор за залог, 
Залогодателят безвъзвратно упълномо-
щава и оправомощава Заложния креди-
тор да предприема или да разпорежда 
предприемането на всякакви формални 
стъпки за целта на вписване на Залога и 
за да се избегне евентуална неяснота, се 
задължава да предприема такива стъпки 
самостоятелно, ако това бъде наредено 
от Заложния кредитор.

7.2.  Без да се нарушава Клауза 7.1 по-горе, 
Залогодателят безусловно назначава За-
ложния кредитор за свой пълномощник, 
както и да подписва, връчва и оформя от 
негово име и по негово нареждане всички 
документи и да извършва всички дейст-
вия, които Заложният кредитор може да 
сметне за необходими за (а) изпълнение 
на някое от задълженията, възложени 
на Залогодателя по настоящия Договор 
за залог, или (б) упражняване на някое 
от правата, предоставени на Заложния 
кредитор от настоящия Договор за залог 
или по закон, като се разбира, че прину-
дителното изпълнение на Залога трябва 
да бъде извършено по начина, описан в 
Клауза 8 (Принудително изпълнение на 
Залога) на настоящия договор.

7.3.  Залогодателят утвърждава и потвърждава 
всички извършени действия и всички под- 
писани документи от Заложния кредитор 
при упражняването на пълномощните, 
предоставени по тази Клауза.

8. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
8.1.  При настъпването на Случай на прину-

дително изпълнение Заложният кредитор 
има право да реализира Заложените активи 
по най-благоприятния начин, предвиден 
от закона, и по-конкретно, но без огра-
ничения, може да:
8.1.1.  поиска директно плащане на Взе-

манията по сметката, върху която 
е учреден Залог от Обслужващата 
банка и/или директно плащане на 
Заложените вземания от длъжника 
по тях;

8.1.2.  присвои Заложените вземания, в 
който случай Заложените активи 
ще бъдат оценени по тяхната но-
минална стойност, определена от 
Заложния кредитор по негова лична, 
разумна от търговска гледна точка 
преценка; или

8.1.3.  ако е приложимо, пристъпва към 
прихващане между Обезпечените 
задължения и Заложените активи.

8.2.  След настъпването на Случай на прину-
дително изпълнение на Залога Заложният 
кредитор има право да:
8.2.1.  поиска принудително изпълнение 

на настоящия Залог върху всички 
или част от Заложените активи по 
своя лична преценка;

8.2.2.  използва различни методи за прину-
дително изпълнение на настоящия 
Залог за различни части от Заложе-
ните активи (включително Заложени 
активи от същото естество), едно-
временно или последователно, и/или

8.2.3.  приведе в принудително изпълнение 
настоящия Залог върху Заложените 
активи в тяхната цялост (като него-
вите права по настоящия договор не 
се ограничават или засягат) незави-
симо от факта, че очакваните по-
стъпления от такова принудително 
изпълнение биха надвишили размера 
на Обезпечените задължения.

8.3.  Залогодателят се задължава да съдейства в 
максимална степен, за да може Заложният 
кредитор да упражнява своите права по 
настоящия Договор за залог, включител-
но в случай на неговото принудително 
изпълнение.

9.  ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ЗАЛОЖНОТО 
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

9.1.  Залогът представлява постоянно действащо 
Обезпечение и, независимо от каквито и 
да било междинни или частични плащания 
на Обезпечените задължения, принуди-
телно изпълнение на Залога или факта, 
че в определен момент няма неизплатени 
Обезпечени задължения, остава с пълна 
юридическа сила, докато не бъде освободен 
писмено от Заложния кредитор.

9.2.  Залогът е кумулативен, в допълнение 
към и независим от всяко друго Обезпе-
чение, което Заложният кредитор може 
да притежава в определен момент като 
Обезпечение за Обезпечените задължения 
или каквито и да било права, правомощия 
и средства за съдебна защита, предвидени 
от закона, и не действа по начин, по кой-
то може да наруши или да засегне, или 
да понесе вреди, или да бъде засегнат от 
Обезпечение или друго право или сред-
ство за съдебна защита, които Заложният 
кредитор може да притежава сега или в 
определен момент в бъдещето по отноше-
ние на Обезпечените задължения.

9.3.  Настоящият Залог не следва да бъде по-
влиян от време или отсрочка, предоставе-
ни на дадено лице, или въздържане, или 
забавяне от страна на Заложния кредитор 
при вписването или привеждането в при-
нудително изпълнение на Обезпечението 
или права, или средства за съдебна защи-
та, които Заложният кредитор може да 
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притежава сега или в определен момент 
в бъдещето от или срещу Залогодателя 
или друго лице.

9.4.  Неупражняването от страна на Заложния 
кредитор или забава при упражняване на 
някое от неговите права по настоящия 
Договор за залог не следва да се счита 
за отказ от тях, както и единично или 
частично упражняване на такова право 
не следва да възпрепятства по-нататъшно 
или последващо упражняване на същото 
право или каквито и да било други права.

9.5.  Задълженията на Залогодателя, съдържащи 
се в настоящия Договор за залог, както 
и правата, правомощията и средствата 
за съдебна защита, предоставени на За-
ложния кредитор от настоящия Договор 
за залог или по закон, и учреденият по 
настоящия договор Залог не се прекра-
тяват, не понасят вреди и не следва да се 
влияят по един или друг начин от:
9.5.1.  изменение или промяна, отказ от или 

освобождаване на някое Обезпечено 
задължение;

9.5.2.  невъзможност за поемане или цялост-
но поемане на определено Обезпече-
ние, предвидено от Споразумението 
между кредиторите или договорено 
по друг начин за поемане по отно-
шение на Обезпечените задължения;

9.5.3.  невъзможност за реализиране или 
цялостно реализиране на стойността 
или освобождаване, изпълнение, об-
мен или заместване на определено 
Обезпечение, поето по отношение 
на Обезпечените задължения; или

9.5.4.  всякакви други действия, събития 
или пропуски, които с изключение 
на случаите по настоящата Клауза 
9.5 биха могли да доведат до из-
пълнение, нанасяне на вреди или 
по друг начин да засегнат някое 
от задълженията на Залогодателя, 
съдържащи се в настоящия Договор 
за залог, както и правата, право-
мощията и средствата за съдебна 
защита, предоставени на Заложния 
кредитор по настоящия Договор за 
залог, Залога или по закон.

9.6.  Освен в случай на груба небрежност 
или умишлена злоупотреба, Заложният 
кредитор не носи отговорност за загуби 
или вреди, понесени от Залогодателя, 
включително и по-конкретно поради (а) 
предприемане на действие по настоящия 
Договор за залог или (б) небрежност или 
неизпълнение във връзка със Заложените 
активи, или (в) реализирането на всички 
или част от Заложените активи.

10. РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ
Всички разумни разходи и разноски на 

Заложния кредитор (включително адвокатски 

такси, гербови налози и данък върху добаве-
ната стойност), направени във връзка с (а) 
вписването, защитата или принудителното 
изпълнението на Залога, или (б) упражня-
ването на неговите права, се възстановяват 
на Заложния кредитор и за да се избегне 
евентуална неяснота, такова задължение за 
плащане представлява част от Обезпечените 
задължения.
11. КОНВЕРТИРАНЕ НА ВАЛУТА

За целта на или в хода на изпълнение на 
някое от Обезпечените задължения Залого-
дателят може да конвертира всякакви суми, 
които са получени, възвърнати или реали-
зирани, или при подаване на заявление от 
негова страна по настоящия Договор за заем, 
от една валута в друга, както сметне за це-
лесъобразно, като всяко такова конвертиране 
се извършва според текущия обменен курс на 
Заложния кредитор за получаване на такава 
друга валута с първата валута.
12. УВЕДОМЛЕНИЯ

Всяко уведомление или изискване, кое-
то следва да бъде връчено от едно лице на 
друго съгласно настоящия Договор за залог, 
се връчва в съответствие с разпоредбите на 
Клауза 16 (Уведомления) от Споразумението 
между кредиторите.
13. ПРАВОПРИЕМНИЦИ
13.1.  Този Договор за залог остава в сила 

въпреки каквото и да било обединение 
или сливане (както и да е осъществено) 
във връзка със Заложния кредитор, като 
споменаването на Заложния кредитор 
се счита, че включва всеки приобрета-
тел или правоприемник на Заложния 
кредитор и всяко лице, което по силата 
на приложимо право е поело правата и 
задълженията на Заложния кредитор по 
настоящия договор или на което същите 
права и задължения са прехвърлени, 
подновени или възложени по някакъв 
начин съгласно съответните закони.

13.2.  За целта на Членове 1278 и последващите 
от Гражданския кодекс на Люксембург 
и всякакви други уместни законови раз-
поредби, доколкото това се изисква по 
приложимо право и без да се нарушават 
други условия на настоящия договор 
или на Документите по трансакцията и 
по-конкретно Клауза 13.1 на настоящия 
договор, Заложният кредитор изрично 
запазва, а Залогодателят приема запаз-
ването на настоящия Договор за залог и 
Залога в случай на възлагане, подновя-
ване, изменение или друго прехвърляне 
на Обезпечените задължения или други 
права, възникнали в рамките на Доку-
ментите по трансакцията.

13.3.  Доколкото по закон се изисква допъл-
нително уведомление или регистрация, 
или каквато и да било друга стъпка, 



СТР.  100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 37

за да може гореспоменатото да влезе 
в сила, такова допълнително уведом-
ление или регистрация се извършва, 
като Залогодателят издава на Заложния 
кредитор пълномощно за извършване на 
всякакви уведомления и/или да изисква 
всякакви необходими регистрации, или 
да предприема каквито и да било други 
стъпки, и се задължава да направи това 
самостоятелно, ако Заложният кредитор 
го поиска.

14.  ИЗМЕНЕНИЯ И ЧАСТИЧНА НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛНОСТ

14.1.  Промени по настоящия Договор за 
залог и всякакви откази от права по 
настоящия Договор за залог изискват 
писмена форма.

14.2.  Ако определена разпоредба на насто-
ящия Договор за залог бъде обявена от 
съдебен или друг компетентен орган за 
лишена от юридическа сила или по друг 
начин неприложима, тази разпоредба се 
отделя от настоящия Договор за залог, 
а останалите разпоредби на настоящия 
Договор за залог остават с пълна юри-
дическа сила. Въпреки това Договорът 
за залог се изменя от страните по такъв 
разумен начин, по който се постига, 
в рамките на закона, намерението на 
страните по отношение на премахнатата 
разпоредба.

15. ОТКАЗ ОТ ИМУНИТЕТ
Доколкото в рамките на определена 

юрисдикция Залогодателят може да поиска 
имунитет за себе си или за своите активи 
или приходи срещу съдебен процес, прину-
дително изпълнение, запор (било то в помощ 
на принудително изпълнение, преди поста-
новяване на решение, или по друг начин) 
или друг правен процес и доколкото такъв 
имунитет (независимо дали е поискан, или 
не) може да бъде предоставен в рамките на 
определена юрисдикция на Залогодателя или 
неговите активи или приходи, Залогодателят 
приема, доколкото това не е забранено от 
приложимите задължителни закони, да не 
предявява такива искания и безвъзвратно и 
конкретно се отказва от такъв имунитет, най-
вече по отношение на Заложените активи, в 
максималната степен, позволена от законите 
на съответната юрисдикция.
16.  ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И 

НАДЛЕЖНО ПОДПИСВАНЕ
Залогодателят се задължава да представи 

на Заложния кредитор в рамките на четири 
работни дни след Датата на влизане в сила 
(или такъв друг период от време, какъвто 
бъде приет от Заложния кредитор) експертно 
заключение на съответен юрисконсулт на Зало-
годателя под форма, която е удовлетворителна 
за Заложния кредитор, което потвърждава, 
че Залогодателят (i) е предприел всички 

необходими действия за упълномощаване 
сключването и връчването на настоящия 
Договор за залог и изпълнението на неговите 
задължения по договора, и (ii) е подписал 
надлежно настоящия Договор за залог.
17. РАТИФИКАЦИЯ И ОБНАРОДВАНЕ

Страните потвърждават, че настоящото 
Споразумение подлежи на ратификация от 
Народното събрание на Република Бълга-
рия, като се приеме Закон за ратификация 
в съответствие с Конституцията на Репуб- 
лика България, както и на обнародване в 
Държавен вестник. Страните приемат още, 
че настоящото Споразумение може да се об-
народва в Държавен вестник в съответствие 
с изискванията.
18. ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
18.1.  Настоящият Договор за залог и всякакви 

извъндоговорни задължения, възникна-
ли от или във връзка с него, се ръководят 
от правото на Люксембург.

18.2.  Съдилищата на град Люксембург имат 
изключителна юрисдикция за разреша-
ване на всякакви спорове, които може да 
възникнат от или във връзка с договора.

Настоящият Договор за залог е надлежно 
подписан от страните в два екземпляра, на 
английски и на български език. В случай на 
несъответствие версията на английски език 
има предимство. 
Заложният кредитор
ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД,
надлежно представляван от:
Пиер Луиджи Джилиберт,
главен изпълнителен директор 

Залогодателят
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
надлежно представляван от:
Божидар Лукарски,
министър на икономиката

За приемане като длъжник по Заложените взе- 
мания:
ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД,
надлежно представляван от: 
Пиер Луиджи Джилиберт,
главен изпълнителен директор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДАННИ ЗА СМЕТКАТА

 „Обслужваща банка“ означава Банк ет Каис 
д’Епарне де л’Ета (Banque et Caisse d’Épargne 
de l’État), Люксембург, публична институция от 
Люксембург със седалище на адрес: 1-2, плейс 
де Мец, L-1930 Люксембург, Велико херцогство 
Люксембург, и вписана в търговския и дружест-
вен регистър на Люксембург под номер B 30.775.

„Сметки на целеви компоненти на операции 
по ИНГИМСП“ означава всяка от (i) банковата 
сметка в евро с номер IBAN LU 35 0019 0150 
0607 5000 и наименование на сметката „EIF/SME 
Initiative Bulgaria – Dedicated Window Account“ 
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и (ii) банковата сметка в левове с номер IBAN 
LU 08 0019 0053 0516 0000 и наименование на 
сметката „EIF/SME Initiative Bulgaria – Dedicated 
Window Account“, открити в Обслужващата 
банка, включително всякакви допълнителни 
сметки, подновявания, приспособявания или 
замени на тези сметки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛОГ 
ДО ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА

(НА БЛАНКА НА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)

[…] 2016 г.
До: [Обслужваща банка]
Копие до:  Европейски инвестиционен фонд 

[Ръководител на отдел Гаранции, 
секюритизация и микро-финанси – 
Инициатива за МСП] 

 37Б, авеню Дж. Ф. Кенеди
 L-2968 Люксембург

Уважаеми Господа,
Уведомление за залог
Насочваме вниманието Ви към банкова 

сметка с номер IBAN LU […] и наименование на 
сметката „EIF/SME Initiative Bulgaria – Dedicated 
Window Account “ и банкова сметка с номер IBAN 
LU […] и наименование на сметката „EIF/SME 
Initiative Bulgaria – Dedicated Window Account“ 
(съответно „Сметки на целеви компоненти на 
операции по ИНГИМСП“ съгласно Договора 
за залог), включително всякакви допълнителни 
сметки, подновявания, приспособявания или 
замени на тези сметки („Сметките“).

С настоящото Ви представяме уведомление 
(„Уведомлението“) за целта на Закона на Люк-
сембург от 5 август 2005 г. относно споразуме-
ния за финансово обезпечение, със съответните 
изменения, както и всякакви други приложими 
закони, ако има такива, за залог, предоставен 
от нас в полза на Европейски инвестиционен 
фонд („Заложният кредитор“), наред с други, 
върху всяко вземане, което може да имаме по 
кредитното салдо на Сметките, както и вся-
какви други вземания, които може да имаме 
срещу Вашата банка във връзка със Сметките, 
независимо от техния характер (включително 
за да се избегне евентуална неяснота, всякакви 
парични вземания за плащане на съответното 
кредитно салдо, както и всякакви други парични 
вземания, независимо от техния характер, във 
връзка със Сметките, включително за да се 
избегне евентуална неяснота, всякакви парични 
вземания за плащане на лихвите, платени по 
Сметките), съгласно условията на договор за 
залог от _________________ 2016 г. („Договорът 
за залог“).

С настоящото Ви молим да се откажете от 
всякакви права за залог, права за прихващане, 
заложни права, права за задържане, права за 
комбиниране на сметките или каквито и да било 
подобни права, които може да имате срещу нас, 
Заложния кредитор (във връзка със Сметките) 
или Сметките, независимо дали възникват по 
договор, общи условия или по закон. Също така 

Ви молим да се откажете от всякакви други 
средства за защита (autres defences), които може 
да имате по отношение на каквито и да било 
вземания във връзка със Сметките срещу нас 
или Заложния кредитор.

Молим Ви да върнете формуляра за призна-
ване (по образеца, приложен към настоящото 
Уведомление като Анекс 1), надлежно подписан, 
на гореспоменатия ни адрес и на Заложния 
кредитор.

С уважение,
Залогодателят
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
надлежно представляван от: 
__________________________  
Име: 
Длъжност:
Анекси:
1. Формуляр за Признаване
2.  Формуляр за Уведомление за принудително 

изпълнение
3. Формуляр за Потвърждение

АНЕКС 1

ФОРМУЛЯР ЗА ПРИЗНАВАНЕ
(НА БЛАНКА НА ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА)

[…] 2016 г.
До: Република България 
  [следва да бъдат предоставени

данни]
Копие до:   Европейски инвестиционен фонд 

[Ръководител на отдел Гаранции, 
секюритизация и микро-финанси – 
Инициатива за МСП] 

 37Б, авеню Дж. Ф. Кенеди
 L-2968 Люксембург

Уважаеми Господа,
Уведомление за залог
Насочваме вниманието Ви към уведомле-

нието за залог от […] 2016 г. („Уведомлението“) 
относно договор за залог, сключен на […] 2016 г. 
между Европейски инвестиционен фонд („За-
ложният кредитор“) и Република България 
(„Залогодателят“) за целта на учредяване на 
залог („Залогът“) върху, наред с други, вся-
какви вземания, които Залогодателят може да 
има по кредитното салдо на банкова сметка с 
номер IBAN LU […] и наименование на смет-
ката „EIF/SME Initiative Bulgaria – Dedicated 
Window Account“ и банкова сметка с номер 
IBAN LU […] и наименование на сметката 
„EIF/SME Initiative Bulgaria – Dedicated Window 
Account“, включително всякакви допълнителни 
сметки, подновявания, приспособявания или 
замени на тези сметки („Сметките“), както и 
всякакви други вземания, които Залогодателят 
може да има срещу нашата банка във връзка 
със Сметките, независимо от техния характер 
(„Договорът за залог“).

Признаваме получаването на това уведом-
ление за залог, както и Залога, учреден с До-
говора за залог.
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Всякакви обезпечения върху Сметките, които 
може да съществуват в наша полза, по-конкретно 
всякакви залози или подобни споразумения за 
обезпечение съгласно общите условия, ръково-
дещи Сметките, с настоящото се освобождават.

Ние изрично се отказваме от всякакви права 
за залог, права за прихващане, заложни права, 
права за задържане, права за комбиниране на 
сметки или каквито и да било подобни права, 
които може да имаме срещу Залогодателя, 
Заложния кредитор (във връзка със Сметките) 
или Сметките, независимо дали възникват по 
договор, общи условия или по закон. Също 
така изрично се отказваме от всякакви други 
средства за защита (autres defences), които може 
да имаме по отношение на каквито и да било 
вземания във връзка със Сметките срещу За-
логодателя или Заложния кредитор.

По-конкретно признаваме условията на 
Клауза 4 (Управление на сметки) на Договора 
за залог и приемаме да действаме по съответ-
ния начин.
Клауза 4 (Управление на сметки)

Сметките на целеви компоненти на опе-
рации по ИНГИМСП се управляват от 
Заложния кредитор съгласно разпоред-
бите на Документите по трансакцията. 
За да се избегне евентуална неяснота, 
това включва най-вече всякакво управле-
ние за целите на Управление на касовите 
наличности, както е посочено в Член 
13 на Споразумението за финансиране.
Залогодателят няма право да управлява 
Сметките на целеви компоненти на 
операции по ИНГИМСП.

Въпреки това ние няма да проверяваме дали 
инструкциите, които са ни дадени от Заложния 
кредитор, отговарят на разпоредбите на Кла-
уза 4 (Управление на сметки) и по-конкретно 
на разпоредбите на Документите по трансак-
цията. В тази връзка не поемаме отговорност 
за изпълнението на тези инструкции.

При получаване на уведомление за прину-
дително изпълнение от Заложния кредитор (по 
образеца, приложен към Уведомлението като 
Анекс 2) няма да проверяваме точността на ин-
формацията, съдържаща се в това уведомление, 
и по-конкретно дали условията, предвидени в 
Договора за залог в това отношение, са спазе-
ни. В резултат на това ние разчитаме изцяло 
на, обвързани сме със и действаме съгласно 
инструкциите, които са ни представени от За-
ложния кредитор в това уведомление.

Задължаваме се, след като Сметките бъдат 
блокирани, да изпратим потвърждение (по 
образеца, приложен към Уведомлението като 
Анекс 3).

С уважение,
[Обслужваща банка],
надлежно представлявана от:
________________________
Име:
Длъжност:

АНЕКС 2

ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА 
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

(НА БЛАНКА НА ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР)

Дата […]
До: [Обслужваща банка]

Уважаеми Господа,
Уведомление за принудително изпълнение
Насочваме вниманието Ви към уведомлението 

за залог от […] 2016 г. относно договор за залог, 
сключен на […] 2016 г. между Европейски инвести-
ционен фонд („Заложният кредитор“) и Република 
България като залогодател („Залогодателят“) за 
целта на учредяване на залог („Залогът“) върху, 
наред с други, всякакви вземания, които Залогода-
телят може да има по кредитното салдо на банкова 
сметка с номер IBAN LU […] и наименование на 
сметката „[…]“ и банкова сметка с номер IBAN LU 
[…] и наименование на сметката „[…]“ (съответно 
„Сметките“ и „Договорът за залог“).

С настоящото Ви молим, непосредствено след 
получаване на настоящото уведомление:

(a)  незабавно да ни потвърдите по факс полу-
чаването на това уведомление за принуди-
телно изпълнение (по образеца, приложен 
като анекс към настоящото уведомление 
за принудително изпълнение), и

(b)  за да се избегне евентуална неяснота, да 
блокирате Сметките и да не изпълнявате 
каквито и да било инструкции, предста-
вени от Залогодателя и/или други лица 
(ако има такива), които са оправомощени 
да управляват Сметките, с изключение на 
нас самите.

[Инструкции за принудително изпълнение, 
ако е уместно]

С уважение,
Заложният кредитор
ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, 
надлежно представляван от: 
__________________________ 
Име: 
Длъжност:

АНЕКС 3

ФОРМУЛЯР ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ
(НА БЛАНКА НА ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА)

Дата […]
До:  Европейски инвестиционен фонд 

[Ръководител на отдел Гаранции, 
секюритизация и микро-финанси – 
Инициатива за МСП] 

 37Б, авеню Дж. Ф. Кенеди
 L-2968 Люксембург
Копие до: Република България 
 [следва да бъдат предоставени данни]

Уважаеми Господа,
Уведомление за принудително изпълнение
Насочваме вниманието Ви към уведомлението 

за залог от […] относно договор за залог, сключен 
на […] 2016 г. между Европейски инвестиционен 
фонд и Република България като залогодател 
(„Залогодателят“) за целта на учредяване на залог 
върху, наред с други, всякакви вземания, които 
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МИНИСТЕРСТВО 
 НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на отбраната на Ре-
публика България и Федералното министер-
ство на отбраната на Федерална република 

Германия за военно сътрудничество 
(Одобрено с Решение № 906 от 16 ноември 
2015 г. на Министерския съвет. В сила от 
датата на подписването му – 19 април 2016 г.)

Mинистерството на отбраната на Република 
България

и
Федералното министерство на отбраната 

на Федерална pепублика Германия,
по-долу наричани „Договарящи се страни“,
oсновавайки се на Споразумението oт 

19 юни 1951 г. между страните по Северно-
атлантическия договор относно статута на 
техните въоръжени сили (Споразумение на 
НАТО за статута на въоръжените сили),

вземайки предвид ценните поуки от изпъл-
нението на Споразумението за сътрудничество 
от 28 март 1994 г. между Министерството на 
отбраната на Република България и Федерал-
ното министерство на отбраната на Федерална 
република Германия,

позовавайки се на Споразумението от 
29 октомври 2012 г. между Правителството 
на Република България и Правителството на 
Федерална република Германия за взаимна 
защита на класифицираната информация,

с желание да продължат да поддържат воен-
ни и технически контакти между въоръжените 
сили на Република България и въоръжените 
сили на Федерална република Германия, 

се споразумяха за следното: 

Член 1
Предмет

С това Споразумение се създава рамката 
за обмена на опит и познания и други видо-
ве военно сътрудничество, ползотворни за 
въоръжените сили на Договарящите се страни. 

Член 2
Области на сътрудничество

Сътрудничеството между Договарящите 
се страни може да се осъществява в следните 
области:

1. политика на сигурност и отбрана; 
2. обучение;
3. военно право;
4. изследователска и развойна дейност в 

областта на военната медицина; 
5. организационни структури на въоръжените 

сили и администрацията в отбраната; 
6. други взаимносъгласувани области.

Член 3
Форми на сътрудничество

(1) Сътрудничеството между Договарящите 
се страни се осъществява основно под фор-
мата на: 

1. официални посещения на високопоставе-
ни, ръководни военни и цивилни представители 
на министерствата на отбраната; 

2. провеждане на щабни и експертни раз-
говори; 

3. информативни и работни посещения на 
делегации; 

4. контакти между еквивалентни военни 
институции;

5. контакти между формирования;
6. участие в учебни курсове, практическо 

обучение, семинари, колоквиуми и симпозиуми;
7. учебни посещения във военни поделения 

и цивилни съоръжения;
8. обмен на информация и материали за 

военни изследвания;
9. културни и спортни мероприятия.
Договарящите се страни или упълномощени 

от тях представители могат по взаимно съгла-
сие да договарят други области и форми на 
сътрудничество в съответствие с разпоредбите 
на националните си законодателства.

(2) Обменът на военнотехнически изделия 
и технологии не се явява предмет на това 
Споразумение. 

Член 4
Разпоредби по изпълнение на Споразумението

(1) С цел изпълнение на разпоредбите на 
това Споразумение Договарящите се страни 
или техни упълномощени представители могат 
да сключват допълнителни договорености.

(2) Договарящите се страни се съгласяват, 
че такива договорености се сключват особено 
преди началото на провеждане на обучение и 
обмен на служители. 

(3) Мероприятията, договорени в рамките 
на обхвата на осъществяване на сътрудни-
чеството, се провеждат при съблюдаване на 
националното законодателство, приложимо в 
съответната страна домакин.

(4) Споразумението от 25 януари 2008 г. 
между Министерството на отбраната на Репуб-
лика България и Федералното министерство на 
отбраната на Федерална република Германия 

Залогодателят може да има по кредитното салдо на 
банкова сметка с номер IBAN LU […] и наимено-
вание на сметката „[…]“ и банкова сметка с номер 
IBAN LU […] и наименование на сметката „[…]“ 
(съответно „Сметките“ и „Договорът за залог“).

С настоящото потвърждаваме получаването 
на гореспоменатото уведомление за принуди-
телно изпълнение от […] („Уведомлението за 
блокиране“) от Европейски инвестиционен фонд 
и потвърждаване, че ще го изпълним.

С уважение,
[Обслужваща банка],
надлежно представлявана от:
________________________
Име:
Длъжност:
3667
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за сътрудничество в областта на военното обу-
чение запазва своето действие и след влизането 
в сила на това Споразумение.

Член 5
Сигурност

Обменът и защитата на класифицирана 
информация се осъществява в съответствие 
със Споразумението от 29 октомври 2012 г. 
между Правителството на Република България 
и Правителството на Федерална република 
Германия за взаимна защита на класифици-
раната информация. 

Член 6
Финансови разпоредби

Всяка Договаряща се страна поема по 
принцип собствените си разходи, възникнали 
по силата на това Споразумение.

Член 7
Уреждане на спорове

Всички спорове, възникнали във връзка с 
тълкуването или изпълнението на това Спора-
зумение, се уреждат чрез консултации между 
Договарящите се страни и не се отнасят за 
уреждане към трета страна или към съд. 

Член 8
Заключителни разпоредби

(1) Това Споразумение влиза в сила от датата 
на подписване.

(2) Това Споразумение може да бъде изме-
няно, допълвано и прекратено по всяко време 
по взаимно писмено съгласие между Догова-
рящите се страни.

(3) Това Споразумение се сключва за нео-
пределен период от време. Всяка Договаряща 
се страна може да прекрати това Споразумение 
в писмен вид с шестмесечно предварително 
уведомление. За зачитането на срока е меро-
давна датата на получаване на уведомлението 
от другата Договаряща се страна. Във връзка 
с разходите, възникнали преди прекратяването 
на това Споразумение, член 6 остава в сила до 
уреждането на разходите. 

(4) Споразумението между Министерството 
на отбраната на Република България и Федерал-
ното министерство на отбраната на Федерална 
република Германия за сътрудничество от 
28 март 1994 г. се отменя с влизането в сила 
на това Споразумение. 

Съставено в Люксембург на 19 април 2016 г. 
в два еднообразни екземпляра, всеки един на 
български и немски език, като двата текста 
имат еднаква сила.
За Министерството  За Федералното
на отбраната на министерство на
Република България:  отбраната на
Николай Ненчев, Федерална република
министър Германия:
 Урсула фон дер Лайен,
 министър
3620

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

Изменение № 1 на Кредитното споразуме-
ние за структурен програмен заем (Бълга-
рия, съфинансиране по Фондовете на ЕС 
2007 – 2013 г.) между Република България 

и Европейската инвестиционна банка 
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то На-
родно събрание на 26 февруари 2016 г. – ДВ, 
бр. 19 от 2016 г. В сила от 19 април 2016 г.)

JUOPS/SEE/AIA/mrb
Exp BEI – EIB

004905 11.Nov.15
Изпратено от DHL
Министерство на финансите
ул. Раковски 102
София 1040
Република България
На вниманието на: г-н Владислав Горанов, Ми-
нистър на финансите
Люксембург, 11 ноември 2015 г.
Относно:   България, съфинансиране по фон-

довете на ЕС 2007 – 2013 (FI 24.277)
 Кредитно споразумение между 

Република България и Европейска
инвестиционна банка, сключено
на 14 декември 2007 г. в София
(„Кредитното споразумение“)
Изменение № 1 на Кредитното
споразумение

Уважаеми господа,
Позоваваме се на:

(i)  Кредитното споразумение, както е 
дефинирано по-горе;

(ii) Вашето писмо от 16 септември 2015 г.
1. ТЪЛКУВАНЕ 
Освен ако не е посочено друго, термините 

с главни букви, използвани в настоящото 
писмо, имат същото значение, дадено им в 
Кредитното споразумение. Позоваванията на 
членове в настоящото писмо са позовавания 
към членове на Кредитното споразумение.

В настоящото писмо
„Дата на влизане в сила“ означава датата, 

на която Банката потвърждава на Кредито-
получателя в писмена форма (включително 
електронна поща и други електронни сред-
ства), че Банката е получила в задоволителна 
за нея форма и съдържание два (2) оригинала 
на това писмо, надлежно подписани от страна 
на Кредитополучателя, заедно със заверено 
копие на пълномощията на съответните лица, 
освен ако вече не е предоставено такова, 
заверено копие на закона за ратификация на 
настоящото Изменение № 1 на Кредитното 
споразумение от Народното събрание на Ре-
публика България, публикувано в Държавен 
вестник, и копие от друго пълномощно и друг 
документ, становище или потвърждение, което 
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Банката счита за необходимо или желателно 
(ако е уведомила надлежно Кредитополуча-
теля) във връзка с влизането в сила и изпъл-
нението на трансакцията, предвидена с това 
писмо или за валидността и изпълнимостта 
на това писмо.

2. ИЗМЕНЕНИЯ НА КРЕДИТНОТО СПО-
РАЗУМЕНИЕ

Считано от Датата на влизане в сила, 
Кредитното споразумение се изменя, както 
е посочено по-долу:

Член 1.01Б
В член 1.01Б датата „31 декември 2015 г.“ 

се променя на „31 януари 2017 г.“.
Член 1.02А
В член 1.02А датата „31 декември 2015 г.“ 

се променя на „31 юли 2017 г.“.
Член 1.02Б
В член 1.02Б датата „31 август 2015 г.“ се 

променя на „31 март 2017 г.“.
Член 1.05Б
В член 1.05В дефиницията за R2 се изменя, 

както следва:
„R2“ означава съответният междубанков 

процент минус 0,125% (12,5 базисни пункта), 
освен ако тази стойност е по-малка от нула, 
при който случай се определя на нула; при 
условие че за целите на определянето на съ-
ответния междубанков процент във връзка 
с този член 1.05, съответните периоди, пред-
видени в Приложение Б, са последователни 
периоди от 1 (един) месец, започващи от 
Планираната дата на отпускане.“

Член 3.01Б
В член 3.01Б се добавя нов параграф след 

третия параграф със следния текст:
„Ако променливият лихвен процент за ня-

кой референтен период на променлив лихвен 
процент е под нула, той се определя на нула.“

Член 4.03А, буква (в)
В член 4.03А, буква (в) датата „31 декември 

2015 г.“ се променя на „31 януари 2017 г.“.
Приложение А
а) Параграфът, озаглавен „Календар“ в раз-

дела с наименование „Техническо описание“ 
на Приложение А, се променя, както следва:

„Сроковете в този СПЗ се отнасят за пе-
риода 2007 – 2017 г. във връзка с Програмния 
период 2007 – 2013 г.“

б) В параграф 4 (Информация за края на 
дейностите) от раздела, озаглавен „Информа-
ция за проекта, която трябва да се изпрати 
на банката и начин на предаване“, крайният 
срок за предоставянето на Окончателните 
доклади за приключване се удължава от 
„31 март 2017 г.“ на „31 март 2018 г.“.

Приложение Б (Определения за EURIBOR 
и LIBOR)

Настоящото Приложение Б се заменя с 
ново Приложение Б, както е изложено в 
приложението към това Изменение № 1 на 
Кредитното споразумение.

Приложение В (Формуляр на искане за 
отпускане на средства)

В Приложение В датата „31 декември 2015 г.“ 
се променя на „31 юли 2017 г.“.

3. ПРОДЪЛЖАВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Клаузите на Кредитното споразумение, освен 

изменените с настоящото писмо, продължават 
да бъдат в пълна сила и действие. Кредито-
получателят приема и се съгласява, че освен 
определеното и договореното тук, настоящото 
писмо не представлява дерогация, предоставена 
от Банката или изменение на някои други сро-
кове или условия на Кредитното споразумение. 
Банката запазва всички договорни и законови 
права, които има по силата на Кредитното 
споразумение и приложимото право.

По искане на Банката и за своя собствена 
сметка Кредитополучателят извършва всички 
такива действия и стъпки, необходими или 
желателни за влизането в сила на изменени-
ята, извършени или които предстои да бъдат 
извършени в съответствие с настоящото писмо.

4. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИК-
ЦИЯ

Настоящото писмо се урежда от законите 
на Великото херцогство Люксембург и стра-
ните по него приемат юрисдикцията на Съда 
на Европейския съюз.

5. ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Настоящото Изменение № 1 на Кредитното 

споразумение влиза в сила при потвърждение от 
Банката пред Кредитополучателя, че е получила 
заверено копие от закона за ратификация на 
това Изменение № 1 на Кредитното споразу-
мение от Народното събрание на Република 
България, обнародвано в Държавен вестник.

Ако сте съгласни с горното, моля върнете 
два (2) оригинала от това писмо на Банката, 
на вниманието на г-жа Анджела Якомучи 
(тел. +352 4379 83466, e-mail: a.iakomucci@eib.
org), парафирани на всяка страница, с дата и 
надлежно подписани от името на Република 
България, представлявана от Министерство на 
финансите, в качеството си на Кредитополуча-
тел, заедно със заверено копие на съответните 
пълномощия за подписване, освен ако вече не 
са предоставени по друг начин, не по-късно 
от един (1) месец от датата на това писмо. 
След тази дата Банката си запазва правото, 
по своя преценка, да потвърди с уведомление 
до Кредитополучателя дали приемането на 
това писмо от Кредитополучателя се счита за 
валидно връчено от Кредитополучателя.
Приема и се  Искрено Ваши,
съгласява за и  ЕВРОПЕЙСКА 
от името на  ИНВЕСТИЦИОННА
Република България,  БАНКА
представлявана от  Дитмар Думлих
Министерство на  Масимо Ново
финансите
като Кредитополучател
Владислав Горанов
Дата: 28.12.2015 г.
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Приложение към Изменение № 1 на Кредит-
ното споразумение

Приложение Б

Дефиниции на EURIBOR и LIBOR

A. EURIBOR
„EURIBOR“ означава:
(a) по отношение на съответен период от по-

малко от един месец Междубанковата ставка за 
деня (както е дефинирана по-долу) за срок от 
един месец;

(б) по отношение на съответен период от един 
или повече месеци за който Междубанковата 
ставка за деня е на разположение; приложима-
та Междубанкова ставка за деня за съответния 
брой месеци; и

(в) по отношение на съответен период от 
повече от един месец, за който Междубанковата 
ставка за деня не е на разположение, ставката в 
резултат на линейната интерполация между две 
Междубанкови ставки на деня, едната от които 
е приложима за следващ по-кратък период, а 
другата – за следващ по-дълъг период от про-
дължителността на съответния период.

(периодът, за който се взема ставката или 
за който ставките се интерполират, се нарича 
„Представителен период“)

За целите на параграфи (б) и (в) по-горе „на 
разположение“ означава ставките за дадени паде-
жи, които са изчислени и публикувани от Global 
Rate Set System Ltd (GRSS) или друг доставчик 
на услуги, избран от Европейски институт за 
парични пазари (EMMI), със спонсорството на 
EMMI и EURIBOR ACI, или някой наследник на 
тази функция на EMMI и EURIBOR ACI, както 
е определен от Банката.

„Междубанкова ставка за деня“ означава 
лихвеният процент за депозити в евро за съот-
ветния период, публикуван в 11:00 часа брюк-
селско време, или в по-късен час, допустим за 
Банката, в деня („Дата на промяна“), който се 
пада 2 (два) Съответни работни дни, предше-
стващи първия ден на съответния период, на 
страницата на Ройтерс EURIBOR 01 или нейната 
страница-наследник или ако това не стане, чрез 
всяко друго средство за публикация, избрано за 
целта от Банката.

Ако такава Междубанкова ставка за деня не 
бъде публикувана по този начин, Банката ще 
поиска от централите в Еврозоната на четири 
големи банки от Еврозоната, избрани от Бан-
ката, да дадат котировката, която всяка от тях 
предлага за съпоставими размери депозити в 
Евро, в приблизително 11:00 часа брюкселско 
време на Датата на промяна на основните банки 
в междубанковия пазар на Еврозоната за период, 
равен на Представителния период. Ако бъдат 
предоставени поне 2 (две) котировки, ставката 
на тази Дата на промяна ще бъде средното 
аритметично число на котировките.

Ако бъдат предоставени по-малко от две 
котировки от така поисканите, ставката за тази 
Дата на промяна ще бъде средното аритметично 
число на котировките на големи банки от Ев-
розоната, избрани от Банката, в приблизително 
11:00 часа брюкселско време, в деня, който се 
пада 2 (два) Съответни работни дни след Датата 

на промяна, за съпоставим размер заеми в евро 
за водещи европейски банки за период, равен на 
Представителния период.

Ако произтичащата от горното ставка е под 
нула, EURIBOR ще се счита за нула.

Ако не може да бъде определена ставка, както 
е посочено по-горе, EURIBOR ще бъде ставката 
(изразена като годишна процентна ставка), коя-
то се определя от Банката, така че да включва 
всички разходи на Банката за финансиране на 
съответния транш, на базата на приложимата 
тогава вътрешно генерирана банкова референтна 
ставка или алтернативен метод за определяне на 
ставката, разумно определен от Банката.

Б. LIBOR за щатски долари
„LIBOR“ означава по отношение на щатски 

долари:
(а) по отношение на съответен период от по-

малко от един месец Междубанковата ставка за 
деня за период от един месец

(б) по отношение на съответен период от един 
или повече месеца, за който Междубанковата 
ставка за деня е на разположение, приложимата 
Междубанкова ставка за деня за срок, кореспон-
диращ на броя на месеците, и

(в) по отношение на съответен период от 
повече от един месец, за който Междубанковата 
ставка за деня не е на разположение, ставката 
в резултат на линейна интерполация между две 
Междубанкови ставки за деня, една от които 
е приложима за следващ по-кратък период, а 
другата – за следващ по-дълъг период от про-
дължителността на съответния период.

(периодът, за който се взема ставката или 
за който ставките са интерполирани, се нарича 
„Представителен период“)

За целите на параграфи (б) и (в) по-горе „на 
разположение“ означава „изчислен и публикуван“ 
под патронажа на ICE Benchmark Administration 
Limited (или наследник на тази функция на ICE 
Benchmark Administration Limited, определен от 
Банката) за дадени падежи.

„Междубанкова ставка за деня“ означава 
лихвеният процент за депозити в щатски до-
лари за съответния период, определен от ICE 
Benchmark Administration Limited (или наследник 
на тази функция на ICE Benchmark Administration 
Limited, определен от Банката) и публикуван от 
доставчиците на финансови новини в 11:00 часа 
лондонско време, или в по-късен час, приемлив 
за Банката в деня („Дата на промяна“), който се 
пада 2 (два) съответни лондонски работни дни, 
предшестващи първия ден на съответния период.

Ако такава ставка не бъде публикувана по 
този начин от някой доставчик на финансови 
новини, приемлив за Банката, Банката ще поиска 
от лондонските централи на 4 (четири) големи 
банки на лондонския междубанков пазар, избрани 
от Банката, да дадат котировката за депозити в 
съпоставим размер в щатски долари, която всяка 
от тях предоставя, в приблизително 11:00 часа 
лондонско време в деня на датата на промяна 
на основните банки на лондонския междубан-
ков пазар за период, равен на Представителния 
период. Ако бъдат предоставени поне 2 (две) 
котировки, ставката на тази дата на промяна ще 
бъде средното аритметично число на котировките.



БРОЙ 37  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  107   

Ако бъдат предоставени по-малко от две 
котировки от така поисканите, Банката ще 
поиска от нюйоркските централи на 4 (четири) 
големи банки на нюйоркския междубанков 
пазар, избрани от Банката, да дадат котировка-
та, при която всяка една от тях предоставя на 
първокласни банки на европейския пазар усло-
вията и сключва междубанковите депозити за 
съпоставим размер в щатски долари за период, 
равен на представителния период, в приблизи-
телно 11:00 часа нюйоркско време в деня, който 
се пада два съответни нюйоркски работни дни 
след датата на промяна. Ако бъдат предоставени 
поне 2 (две) котировки, ставката на тази дата на 
промяна ще бъде средното аритметично число 
на котировките.

Ако ставката, произтичаща от горното, е под 
нула, LIBOR ще се счита за нула.

Ако няма ставка на разположение, както 
е осигурено по-горе, LIBOR ще бъде ставката 
(изразена като годишен процент), определена 
от Банката, така че да включва разходите на 
Банката за финансиране на съответния транш, 
на базата на приложимата тогава вътрешно 
генерирана банкова референтна ставка или 
алтернативен метод за определяне на ставката, 
разумно определен от Банката.

В. LIBOR за британски лири
„LIBOR“ означава, по отношение на британ-

ски лири:
(а) по отношение на съответен период от по-

малко от един месец, Междубанковата ставка 
за деня за срок от един месец,

(б) по отношение на съответен период от един 
или повече месеца, за който Междубанковата 
ставка за деня е на разположение, приложимата 
Междубанкова ставка за деня за срок, съответ-
стващ на броя месеци, и

(в) по отношение на съответен период от 
повече от един месец, за който Междубанковата 
ставка за деня не е на разположение, ставката в 
резултат на линейната интерполация между две 
Междубанкови ставки за деня, едната от които 
е приложима за следващ по-кратък период, а 
другата – за следващ по-дълъг период от про-
дължителността на съответния период.

(периодът, за който се определя Междубанко-
вата ставка за деня или за който Междубанко-
вите ставки за деня се интерполират, се нарича 
„Представителен период“)

За целите на параграфи (б) и (в) по-горе „на 
разположение“ означава „изчислен и публикуван“ 
под патронажа на ICE Benchmark Administration 
Limited (или някой наследник на тази функция на 
ICE Benchmark Administration Limited, определен 
от Банката) за дадени падежи.

„Междубанкова ставка за деня“ означава лих-
веният процент за депозити в британски лири за 
съответния период, определен от ICE Benchmark 
Administration Limited (или някой наследник на 
тази функция на ICE Benchmark Administration 
Limited, определен от Банката) и публикуван от 
доставчиците на финансови новини в 11:00 часа 
лондонско време, или в по-късен час, приемлив 
за Банката на деня („Дата на промяната“), на 
която съответният период започва, ако този ден 
не е лондонски работен ден, на следващия ден, 
който е лондонски работен ден.

Ако такава ставка не бъде публикувана по 
този начин от някой доставчик на финансови 
новини, приемлив за Банката, Банката ще поиска 
от лондонските централи на 4 (четири) големи 
банки на лондонския междубанков пазар, избрани 
от Банката, да дадат котировката за депозити в 
съпоставим размер в британски лири, която всяка 
от тях предоставя, в приблизително 11:00 часа 
лондонско време в деня на датата на промяна 
на основните банки на лондонския междубан-
ков пазар за период, равен на Представителния 
период. Ако бъдат предоставени поне 2 (две) 
котировки, ставката на тази дата на промяна ще 
бъде средното аритметично число на котировките.

Ако бъдат предоставени по-малко от две ко-
тировки от така поисканите, ставката ще бъде 
средното аритметично от процентите, котирани 
в приблизително 11:00 часа лондонско време, на 
датата на промяна от големи банки в Лондон 
(избрани от Банката) за заеми в британски лири 
в съпоставим размер за водещи европейски банки 
за период, равен на Представителния период.

Ако ставката, произтичаща от горното, е под 
нула, LIBOR ще се счита за нула.

Ако няма ставка на разположение, както е 
определено по-горе, LIBOR трябва да бъде про-
центът (изразен като годишен процент), който 
е определен от Банката, така че да включва 
всички разходи на Банката за финансиране на 
съответния транш, на базата на приложимата 
тогава вътрешно генерирана банкова референтна 
ставка или алтернативен метод за определяне 
на алтернативна ставка, разумно определен от 
Банката.

Г. Общи разпоредби
За целите на предходните дефиниции:

(i)    „Лондонски работен ден“ означава нор-
мален работен ден за банките в Лондон, 
а „нюйоркски работен ден“ означава 
нормален работен ден за банките в 
Ню Йорк;

(ii)    Всички проценти, получени от из-
численията, споменати в настоящото 
приложение, ако е необходимо, ще се 
закръглят до най-близкия стохиляден 
процентен пункт, като половинките ще 
се закръглят;

(iii)  Банката информира без забавяне Кре-
дитополучателя за получените от нея 
котировки;

(iv)  Ако някоя от предходните разпоредби 
престане да съответства на разпоред-
бите, приети под егидата на EMMI или 
EURIBOR ACI (или наследник на тази 
функция на EMMI и EURIBOR ACI, 
определен от Банката) по отношение 
на EURIBOR, или на ICE Benchmark 
Administration Limited (или наследник 
на тази функция на ICE Benchmark 
Administration Limited, определен от Бан-
ката) по отношение на LIBOR, Банката 
може с известие до Кредитополучателя 
да измени и допълни разпоредбата с 
цел да я хармонизира с такива други 
разпоредби.

3637
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК 
за администрацията на Върховния админи-

стративен съд

Ч А С Т  П Ъ Р В А

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се определят 
звената на администрацията на Върховния 
административен съд (ВАС), функционал-
ните им характеристики, организацията на 
работата в администрацията на органите на 
съдебната власт, длъжностното разписание, 
типовите длъжностни характеристики на 
съдебните служители, редът за провеждане 
на конкурс, условията за несъвместимост за 
съдебен служител, органите по назначаването 
на съдебните служители, редът за атестирането 
им и повишаването им в ранг.

Чл. 2. (1) Администрацията на ВАС е обща 
и специализирана. 

(2) Администрацията на ВАС е органи-
зирана в административни звена (дирекция, 
отдели, служби и др.) и самостоятелни адми-
нистративни длъжности. 

(3) Общата администрация осигурява общо-
то административно и финансово обслужване 
на дейността на съда. 

(4) Специализираната администрация на 
ВАС подпомага и осигурява правораздавател-
ната дейност на съда. 

(5) Прякото ръководство на администра-
цията по ал. 3 и 4 се осъществява от главния 
секретар на ВАС.

Чл. 3. (1) Председателят на ВАС назначава 
и освобождава съдебните служители в адми-
нистрацията на ВАС. 

(2) Председателят определя, изменя и до-
пълва структурата, вида, наименованието на 
съответните звена, числеността и длъжностите 
в тях в съответствие с предвиденото в този 
правилник. 

Чл. 4. При осъществяването на своята 
дейност администрацията на ВАС се ръководи 
от принципите на законност, бързина, ефек-
тивност, прозрачност, публичност и предви-
димост съобразно изискванията за качествено 
обслужване на гражданите и организациите 
при спазване на професионалната етика на 
съдебните служители.

Ч А С Т  В Т О Р А

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Г л а в а  п ъ р в а

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл. 5. (1) Главният секретар ръководи 
работата на специализираната и общата ад-
министрация на ВАС и е пряко подчинен на 
председателя на съда. 

(2) За главен секретар се назначава лице, 
което е български гражданин, има завършено 
висше образование с образователно-квалифи-
кационна степен „магистър“ по специалността 
„Право“, с не по-малко от 5 години юридически 
стаж, не е осъждано на лишаване от свобода 
за умишлено престъпление от общ характер, 
независимо че е реабилитирано, и притежава 
необходимите нравствени и професионални 
качества. 

(3) Главният секретар се назначава от пред-
седателя на ВАС след провеждане на конкурс. 

(4) Докато упражнява длъжността си, 
главният секретар не може да членува в по-
литическа партия или коалиция, организация 
с политически цели, както и да извършва 
политическа дейност. 

Чл. 6. (1) Главният секретар: 
1. организира и ръководи цялостната дей-

ност на администрацията на ВАС; 
2. осигурява организационната връзка меж-

ду председателя на съда, неговите заместници, 
съдиите и администрацията на съда; 

3. осъществява контакти с представители на 
органите на съдебната власт, законодателната 
власт, централните и териториалните орга-
ни на изпълнителната власт и органите на 
местното самоуправление, на международни 
органи и организации, както и с граждани;

4. организира разпределението на дейнос- 
тите между отделните звена на администра-
цията и изпълнението на задълженията на 
съдебните служители; 

5. определя реда за документооборота, 
деловодната и архивната дейност в админи-
страцията;

6. организира работата на съдебните по-
мощници;

7. въвежда програмни решения по дълго-
срочното планиране, бюджетната политика, 
финансите, автоматизацията, снабдяването 
с оборудване и връзките с обществеността;

8. подготвя и осигурява информационната 
политика на съда;

9. създава условия за нормална и ефективна 
работа на съдебните служители; 

10. организира провеждането на конкур-
си за назначаване на съдебните служители 
и участва в комисиите по провеждането на 
конкурсите; 

11. организира обучението на съдебните 
служители и повишаването на тяхната ква-
лификация; 

12. съгласува времето за ползване на от-
пуските от съдебните служители и тяхното 
персонално заместване от друг служител; 

13. организира атестиране на съдебните 
служители по реда, предвиден в този пра-
вилник, и предлага промяна в ранговете и в 
трудовото им възнаграждение; 

14. предлага служителите за поощрение 
или за налагане на дисциплинарни наказания; 
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15. ръководи работата по изготвянето на 
проекта за бюджет на ВАС и го представя за 
одобрение на председателя на съда; 

16. организира процедурите по възлагане 
на обществени поръчки за нуждите на ВАС; 

17. отговаря за управлението на админи-
стративната дейност в съда; 

18. организира процесуалното представи-
телство по дела, по които ВАС е страна; 

19. организира и осигурява ползването на 
учебните бази на ВАС;

20. изпълнява и други задължения, възло-
жени му от председателя на съда. 

(2) При отсъствие главният секретар се 
замества от определен от председателя съде-
бен служител.

Чл. 7. (1) В изпълнение на правомощията си 
главният секретар издава разпореждания, ко-
ито са задължителни за съдебните служители. 

(2) Съдебните служители могат да оспо-
рят пред председателя разпорежданията на 
главния секретар във връзка с изпълнение на 
служебните им задължения в 3-дневен срок 
от издаването им. Решението на председателя 
е окончателно. 

Чл. 8. Назначаването на главен секретар 
на ВАС се извършва след провеждане на кон-
курс, организиран от председателя на ВАС. 

Г л а в а  в т о р а 

КАБИНЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Чл. 9. (1) Кабинетът на председателя на 
ВАС подпомага работата му и изпълнява 
организационни, координационни и инфор-
мационно-аналитични функции.

(2) Кабинетът на председателя се състои от 
началник на кабинета и експерт „Пресслужба 
и връзки с обществеността“. 

(3) В кабинета на председателя на ВАС 
могат да работят съдебни помощници от 
състава на ВАС, които са пряко подчинени 
на председателя.

Чл. 10. (1) Началникът на кабинета:
1. организира и подготвя изпълнението на 

работната програма на председателя на ВАС;
2. организира връзките на председателя на 

ВАС с държавните органи и други организации;
3. координира изпълнението на задачите, 

поставени от председателя на ВАС, и контро-
лира спазването на сроковете;

4. организира воденето и съхраняването 
на книги за заповедите и другите актове, 
издадени от председателя на ВАС;

5. получава специална кореспонденция и 
ежедневно я докладва на председателя на ВАС;

6. изготвя проекти на отговори по по-
стъпилите писма и сигнали и организира 
кореспонденцията на председателя на ВАС;

7. организира и ръководи работата на 
съдебните служители в кабинета на предсе-
дателя на ВАС;

8. изпълнява и други задачи, възложени 
от председателя на ВАС.

(2) Началникът на кабинета на председа-
теля на ВАС е на негово пряко подчинение.

Чл. 11. (1) Експерт „Пресслужба и връзки с 
обществеността“ осигурява взаимодействието 
на ВАС със средствата за масово осведомя-
ване при информирането на обществеността 
за дейността му, като: 

1. подготвя и осигурява информационната 
политика на съда; 

2. информира средствата за масово осве-
домяване за образуването и приключването 
на дела от значим обществен интерес; 

3. организира въвеждането на информаци-
ята по предходната точка в интернет страни-
цата на ВАС; 

4. подготвя, провежда и ръководи прескон-
ференции, интервюта и брифинги с участието 
на председателя и неговите заместници; 

5. организира и провежда информационни 
кампании за дейността на ВАС; 

6. съгласува и подготвя изявите на пред-
седателя и неговите заместници; 

7. анализира ефективността на медийното 
представяне на ВАС; 

8. прави ежедневно наблюдение на печатни-
те издания, като създава и поддържа служебен 
архив с публикациите, аудио- и видеозаписите 
от осъществените медийни изяви; 

9. подготвя проекти за отговори на нега-
тивни публикации, свързани с дейността на 
съда, след съгласуване с председателя; 

10. анализира публикациите в медиите на 
общественото мнение за дейността на ВАС и 
информира ежедневно председателя и неговите 
заместници; 

11. осигурява координацията и взаимо-
действието с пресслужбите на други органи 
на съдебната власт; 

12. предоставя информация на медиите и 
обществеността за работата на съда; 

13. разработва програми за популяризиране 
работата на съда и издигане на авторитета 
му в обществото; 

14. изпълнява и други задачи, възложени 
от председателя. 

(2) Експерт „Пресслужба и връзки с общест-
веността“ е пряко подчинен на председателя. 

Г л а в а  т р е т а 

ОТДЕЛ „СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ“

Чл. 12. (1) Съдебните помощници са съ-
дебни служители с юридическо образование, 
които подпомагат съдиите в тяхната работа. 

(2) За съдебен помощник се назначава лице, 
което отговаря на изискванията по чл. 162 на 
Закона за съдебната власт (ЗСВ) и е издържало 
конкурс за съдебен служител. 

(3) Председателят на ВАС, подпомаган от 
своите заместници, разпределя съдебните 
помощници по колегии, отделения и състави. 
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Чл. 13. Съдебният помощник: 
1. извършва проверка по редовността и 

допустимостта на жалбите, протестите и иска-
нията за отмяна, като подпомага образуването 
на делата, следи за спазване на законоуста-
новените срокове, на законовите изисквания 
относно съдържанието и основанието им, на 
изискванията за легитимация на страните; 

2. изготвя проекти на съдебни актове; 
3. подпомага разпределението на входящите 

преписки и на административните дела между 
отделенията и двете колегии; 

4. проучва правната доктрина по конкрет-
ните въпроси на административното право 
и процес; 

5. проучва, анализира и обобщава практи-
ката на ВАС по различни въпроси на адми-
нистративното право и процес; 

6. изготвя проекти на отговори по постъ-
пили в съда писма, молби, сигнали, жалби и 
предложения, за които се изискват специални 
правни знания; 

7. подпомага съответния административен 
ръководител при водене на международната 
кореспонденция; 

8. дава мнения по дела, изготвя доклади 
и становища по правни въпроси; 

9. изучава европейското и чуждестран-
ното законодателство и съдебната практика 
на Европейския съюз; изготвя запитвания 
и искания за преюдициални становища по 
прилагане на европейската съдебна практи-
ка по административни дела; извършва при 
необходимост сравнително-правен анализ по 
въпросите на българското и европейското 
административно право; 

10. подпомага заместниците на председа-
теля и главния секретар при подготовката 
и изготвянето на проектни предложения по 
програми на Европейския съюз, предвидени 
за укрепване на съдебната власт в Република 
България; 

11. изпълнява и други задачи, възложени 
от председателя на съда, неговите заместни-
ци, председателите на отделения, съдиите и 
главния секретар. 

Чл. 14. За неуредените в тази глава въпроси 
се прилагат разпоредбите на ЗСВ, Вътрешните 
правила за работа на отдел „Съдебни помощ-
ници“ и Кодекса на труда, уреждащи правния 
статут на съдебните служители, доколкото 
тези разпоредби са съвместими с функциите 
на съдебния помощник.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИН-
ФОРМАЦИЯТА.

РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА 
ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 15. (1) Служителят по сигурността на 
информацията осъществява дейността по за-
щита на класифицираната информация в съда.

(2) Служителят по сигурността на инфор-
мацията е пряко подчинен на председателя 
на съда.

Чл. 16. Служителят по сигурността на 
информацията:

1. следи за спазването на изискванията на 
Закона за защита на класифицираната инфор-
мация (ЗЗКИ) и на международните договори 
във връзка със защитата на класифицираната 
информация;

2. прилага правилата относно видовете 
защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на ВАС чрез 
физически и технически средства и следи за 
неговото изпълнение;

4. извършва периодични проверки на 
отчетността и движението на материалите 
и документите, съдържащи класифицирана 
информация;

5. извършва обикновено проучване по чл. 47 
ЗЗКИ за достъп до класифицирана информа-
ция с ниво на класификация „Поверително“;

6. осъществява процедурата по обикнове-
ното проучване в рамките на ВАС съобразно 
изискванията на ЗЗКИ и води регистър на 
проучените лица;

7. уведомява Държавната комисия по сигур-
ността на информацията (ДКСИ) при изтичане 
на срока на разрешенията, при напускане или 
преназначаване на служителя, както и при 
необходимост от промяна на разрешението, 
свързано с достъп до определено ниво на 
класификация;

8. информира незабавно в писмена форма 
ДКСИ и компетентната служба за всяка про-
мяна, отнасяща се до обстоятелствата, свър-
зани с издадените разрешения, удостоверения, 
сертификати или потвърждения;

9. води на отчет случаите на нерегламен-
тиран достъп до класифицирана информация 
и на взетите мерки, за което информира 
незабавно ДКСИ;

10. следи за правилното определяне нивото 
на класификация на информацията;

11. разработва план за защита на класифи-
цираната информация при положение на вой-
на, военно или друго извънредно положение;

12. организира и провежда обучението на 
служителите във ВАС в областта на защитата 
на класифицираната информация;

13. изпълнява и други задължения, възло-
жени от председателя на съда.

Чл. 17. (1) Административните дела във 
ВАС, съдържащи класифицирана информация, 
за които се осъществява предвидената в за-
кона защита, се разпределят за регистриране, 
обработване и съхранение в „Регистратура 
за класифицирана информация“, в която се 
извършва: 

1. приемане на входящата кореспонденция, 
съдържаща явна и класифицирана информация; 
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2. регистриране на постъпилите в съда жал-
би, протести, касационни жалби, касационни 
протести, частни жалби, частни протести, 
молби за отмяна, жалби за бавност и други 
молби, жалби, оплаквания и допълнителни 
доказателства по класифицираните админи-
стративни дела; 

3. получаване, регистриране и образуване 
на постъпилите в съда административни 
дела, съдържащи класифицирана информа-
ция, и обработването им в съответствие с 
изискванията на специализираното българско 
законодателство; 

4. подреждане и поставяне в папки на 
образуваните дела; 

5. вписвания в деловодните книги и ре-
гистри на регистратурата за класифицирана 
информация и отбелязвания в Единната 
деловодно-информационна система (ЕДИС); 

6. следене за изтичане на процесуални-
те срокове по преписки и по оставени без 
движение или спрени дела и докладване на 
съдията докладчик; 

7. изготвяне и изпращане на призовки и 
съобщения по делата и преписките; 

8. подреждане и номериране на новопос-
тъпили документи към висящите дела; 

9. докладване на молбите за съдебни удос-
товерения на съдията докладчик и предаване 
на изготвените съдебни удостоверения на стра-
ните или на процесуалните им представители; 

10. регистриране и докладване на молби-
те за изпълнителни листове на съответния 
председател на отделение; 

11. предоставяне на страните и на проце-
суалните им представители на справки по 
делата, включително по телефона; 

12. предотвратяване на опити да се правят 
бележки, знаци, зачертавания и подчерта-
вания в книжата по делото и изваждане на 
приложени по тях документи; 

13. обявяване в срочните книги и в ЕДИС 
на постановените по делата решения и оп-
ределения; 

14. изготвяне и изпращане на съобщенията 
за обявените решения и определения, когато 
те подлежат на обжалване; 

15. контрол на процесуалните срокове за 
обжалване на решенията и определенията и 
експедиране или архивиране на свършените 
дела съгласно изискванията на ППЗЗКИ; 

16. докладване на председателя на съда, на 
заместниците на председателя, ръководещи 
колегиите, или на председателите на отделения 
постъпилите касационни жалби, касационни 
протести, частни жалби, частни протести и 
искания за отмяна против решения или оп-
ределения на ВАС; 

17. докладване на съдиите докладчици на 
призовките и съобщенията, върнати в цялост, 
както и постъпилите молби, становища и дру-
ги документи по висящите дела и преписки; 

18. предоставяне при определените от ЗЗКИ 
условия и размножаване на документи, съдър-
жащи класифицирана информация, както и 
издаване на удостоверения и заверени и неза-
верени преписи от съдебни актове, протоколи 
и други книжа при спазването на ППЗЗКИ; 

19. предоставяне за запознаване и проучване 
на страните и процесуалните им предста-
вители на делата и преписките, съдържащи 
класифицирана информация; 

20. периодични проверки за наличността и 
начина на съхранение на делата и документи-
те, съдържащи класифицирана информация, 
които се намират при съдиите и служителите 
от съда; 

21. докладване на служителя по сигурност- 
та за случаите на нерегламентиран достъп 
до документи и материали, съдържащи кла-
сифицирана информация, и предприемане 
на мерки за недопускане и ограничаване на 
вредните последици; 

22. контрол по спазването на правилата 
за работа с дела и документи, съдържащи 
класифицирана информация, утвърдени със 
заповед на председателя на ВАС; 

23. уведомяване на служителя по сигурност- 
та и на звеното по охрана при установяване 
нарушения на съответните мерки за физическа 
сигурност на помещенията на регистратурата 
и предприемане на мерки по запазване на 
фактическата обстановка; 

24. прилагане на постъпилите по насроче-
ните дела писмени молби, становища, защити 
и други документи; 

25. организиране на своевременното пре-
даване в архива на делата с премахнато ниво 
на класификация; 

26. разпечатване на решенията по класи-
фицираните административни дела на оп-
ределената за целта защитена компютърна 
конфигурация; 

27. експедиране на изходящата кореспонден-
ция, съдържаща класифицирана информация; 

28. водене на регистрите, утвърдени по но-
менклатурен списък съгласно чл. 74 ППЗЗКИ; 

29. съхраняване списъците на служителите, 
допуснати до работа с документи, съдържащи 
класифицирана информация; 

30. контрол на сроковете за защита на 
класифицирана информация и докладване на 
служителя по сигурността за изтичането им; 

31. декласифициране на документи съгласно 
чл. 50 ППЗЗКИ и изготвяне на протоколи за 
уведомяване на ДКСИ; 

32. годишна и периодични проверки на 
изработените и получените документи, съ-
държащи класифицирана информация.

(2) Служителите в „Регистратура за класи-
фицирана информация“ водят отделни тетрад-
ки за отразяване движението на документите 
в рамките на ВАС.
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(3) Служителите в тази регистратура са 
пряко подчинени на служителя по сигурността 
на информацията. 

(4) Щатното обособяване, структурата, 
численият състав и мерките за защита в „Ре-
гистратура за класифицирана информация“ се 
определят от председателя на ВАС в зависи-
мост от нивата на класификация и обема на 
класифицираната информация. 

Г л а в а  п е т а

СЕКРЕТАР НА КОЛЕГИЯ

Чл. 18. Секретарите на колегия:
1. организират работните графици на за-

местниците на председателя на ВАС;
2. водят кореспонденцията на заместниците 

на председателя на ВАС;
3. поддържат регистър на отводите на ВАС;
4. поддържат регистър на исканията до 

Конституционния съд;
5. координират електронното архивиране на 

заповедите, издадени от председателя на ВАС;
6. образуват и обработват делата на смесе-

ни състави на ВКС и ВАС, както и обявяват 
постановените съдебни актове по тези дела;

7. поддържат описно-срочна книга на сме-
сените състави на ВАС;

8. извършват и други дейности по разпо-
реждане на председателя на ВАС или неговите 
заместници.

Ч А С Т  Т Р Е Т А

ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИ-
СТРАЦИЯ

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 19. (1) Общата администрация във 
ВАС осъществява дейността си в следните 
основни направления:

1. финансово-стопански дейности;
2. човешки ресурси;
3. правни дейности;
4. информационно обслужване и техно-

логии; 
5. стопанисване на сградния фонд, техни-

ческо и стопанско обслужване и охранителна 
дейност.

(2) Общата администрация във ВАС е 
организирана в дирекция, отдели, сектори, 
самостоятелни административни звена и 
длъжности.

(3) Структурата на администрацията по 
ал. 2 се определя със заповед на председателя 
на ВАС.

Чл. 20. Финансово-стопанските дейности 
обхващат:

1. разработване на бюджетни прогнози 
на ВАС;

2. съставяне на проекти за бюджет на ВАС 
като второстепенен разпоредител с бюджет;

3. подготвяне на предложения за корекция 
по бюджета на ВАС;

4. изготвяне анализи, доклади и становища 
по бюджета на ВАС;

5. отчитане изпълнението на бюджета; 
6. организиране на финансирането за при-

добиване на дълготрайни материални активи 
и за основен текущ ремонт въз основа на 
утвърдените лимити;

7. счетоводно отчитане на приходите и 
разходите по единна бюджетна класифика-
ция, по счетоводни сметки от сметкоплана 
за бюджетните предприятия;

8. изготвяне на месечни и годишни декла-
рации по Закона за корпоративното подоходно 
облагане, Закона за данък върху добавената 
стойност и останалите закони за счетоводна 
регистрация;

9. изготвяне на тримесечни оборотни 
ведомости и годишни финансови отчети на 
Върховния административен съд като второ-
степенен разпоредител с бюджетни кредити;

10. подготвяне на проект за годишна инвес-
тиционна програма на Върховния администра-
тивен съд по обекти и по видове капиталови 
разходи в рамките на утвърдения бюджет;

11. планиране на обществените поръчки 
за съответната година;

12. изпълнение на други задачи, възложени 
с решение на ВСС, от председателя на ВАС 
или главния секретар.

Чл. 21. Дейността по управление на чо-
вешките ресурси обхваща:

1. изготвяне и актуализиране на проекти 
за длъжностното разписание на Върховния 
административен съд; 

2. изготвяне и актуализиране на проекти за 
поименното щатно разписание на съдебните 
служители в администрацията на ВАС;

3. изготвяне на проекти на индивидуални 
длъжностни характеристики на съдебните 
служители;

4. подготовка на предложения за открива-
не, трансформация и съкращаване на щатни 
длъжности за служители във ВАС;

5. актуализиране и съхранение на кадровите 
дела на съдиите във ВАС и председателите 
на административните съдилища;

6. актуализиране и съхранение на кадро-
вите дела на съдебните служители във ВАС;

7. подготовка на актовете за назначаване, 
преназначаване и освобождаване на съдии-
те и председателите на административните 
съдилища;

8. оформяне на трудовите книжки на съ-
диите от ВАС;

9. подготовка на актовете, свързани с 
възникването, изменението и прекратяването 
на трудовите правоотношения, и оформяне 
на трудовите книжки на служителите от 
администрацията на ВАС и служителите в 
учебните бази на ВАС;
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10. разработване на проекти, прогнози и 
политики за развитието на човешките ресурси 
във Върховния административен съд;

11. изготвяне на графици за планови обу-
чения; съхраняване и обобщаване на инфор-
мация от проведени обучения на съдии и 
съдебни служители; поддържане на регистър 
на обученията;

12. изготвяне на служебни карти на съдиите 
и съдебните служители от ВАС; 

13. изготвяне на проекти на заповеди за 
командироване в страната на съдии от ВАС, 
съдебни служители от ВАС и председатели 
на административни съдилища;

14. поддържане на регистър на различни-
те видове отпуски и изготвяне на проекти 
на заповеди за отпуски на съдии и съдебни 
служители от ВАС и председатели на адми-
нистративни съдилища;

15. организиране на дейностите по осигу-
ряване на здравословни и безопасни условия 
на труд във ВАС;

16. осъществяване на методическа помощ в 
работата по управление на човешките ресурси 
в учебните бази;

17. подпомагане членовете на помощните 
атестационни комисии от ВАС при атести-
рането на магистрати от административните 
съдилища;

18. извършване на справки по дела в На-
ционална база данни „Население“;

19. изпълнение на други задачи, възложени 
с решения на ВСС, от председателя на ВАС 
или от главния секретар.

Чл. 22. Правните дейности обхващат:
1. изготвяне на правни становища, доку-

ментации по процедури и дейности на адми-
нистрацията на ВАС, както и становища по 
постъпили за съгласуване проекти на норма-
тивни актове и вътрешни правила; 

2. съгласуване за законосъобразност и/
или изготвяне проекти на вътрешни актове 
и договори, по които страна е Върховният 
административен съд;

3. съгласуване на актовете, свързани с 
възникването, изменението и прекратяването 
на трудовите правоотношения на съдиите и 
съдебните служители в администрацията на 
ВАС;

4. участие в процедурите, свързани с въз-
никването, изменението и прекратяването на 
трудовите правоотношения на служителите 
по т. 3, както и при атестирането и повиша-
ването им в ранг;

5. процесуално представителство – изготвя-
не на документи и участие в съдебни дела, по 
които страна е Върховният административен 
съд, след съгласуване с главния секретар; 
обобщаване на практиката по такива дела;

6. предприемане на необходимите правни 
действия за събиране вземанията на Върхов-
ния административен съд;

7. изготвяне на проекти на документация 
за възлагане на обществени поръчки;

8. подготвяне и провеждане на процедурите 
по възлагане на обществени поръчки;

9. подготвяне и изпращане на необходимата 
информация по тези поръчки, както и водене 
на регистър за проведените процедури през 
съответната година;

10. изпълнение на други задачи, възложени 
с решения на ВСС, от председателя на ВАС 
или от главния секретар.

Чл. 23. Дейността по информационно об-
служване и технологии обхваща:

1. администриране, мониторинг и поддръж-
ка на Единната деловодна информационна 
система на административните съдилища на 
Република България – ЕДИС, както и други 
информационни бази на ВАС;

2. администриране, мониторинг и поддръж-
ка на Единната среда за съвместна работа на 
административните съдилища на Република 
България;

3. администриране, мониторинг и под-
дръжка на Защитената среда за съвместна 
работа, обмен на данни, знание и помощ на 
административните съдилища на Република 
България;

4. администриране, мониторинг и акту-
ализация на съдържанието на официалната 
интернет страница на Върховния админи-
стративен съд;

5. дейности по изготвяне на съдебна ста-
тистика на ВАС;

6. дейности по обезпечаване изправността 
и нормалното функциониране на локалната 
компютърна мрежа във ВАС – контрол върху 
изправността, както и организация на харду-
ерната и софтуерната поддръжка и належащи 
ремонти на компютърната, периферната, ко-
муникационната и копирната техника на ВАС;

7. администриране, мониторинг и актуали-
зация на съдържанието на профила на ВАС 
в Системата за случайно разпределение на 
делата на ВСС, както и организация и пряко 
подпомагане работата на разпределящите 
магистрати във ВАС;

8. организиране и участие в изработването 
и реализацията на технически проекти за 
създаване, оптимизиране и/или надграждане 
на информационни системи, други програмни 
продукти, технологични процеси и методо-
логии, както и хардуерни и комуникационни 
системи, свързани с работата на съдиите, 
съдебните служители и дейността на ВАС в 
цялост;

9. осигуряване на пряка техническа по-
мощ и обучение при работата с компютърна 
техника и програмни продукти на съдиите и 
съдебните служители на ВАС;

10. изпълнение на други задачи, възложени 
от председателя на ВАС, главния секретар 
или директора на дирекцията.
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Чл. 24. (1) Дейностите по стопанисване 
на сградния фонд, техническо и стопанско 
обслужване и охранителна дейност обхващат:

1. организиране и осигуряване стопанисва-
нето на имотите, предоставени на Върховния 
административен съд;

2. проучване на необходимостта от ново 
строителство, реконструкция или текущ 
ремонт на сградния фонд, ползван от ВАС, 
учебните бази на ВАС, съгласувано с главния 
секретар;

3. планиране на разходите за доставки, 
услуги и текущ ремонт на сградния фонд, 
ползван от ВАС, учебните бази на ВАС във 
връзка с възлагането на обществени поръчки 
и организиране на провеждането на процеду-
рите за възлагането им по реда на ЗОП и на 
вътрешни актове след съгласуване с главния 
секретар;

4. изготвяне на техническите задания за 
възлагане на доставки, услуги и текущ ремонт 
на сградния фонд, ползван от ВАС, учебните 
бази на ВАС;

5. участие в избора на изпълнители за 
доставки, услуги и текущ ремонт, независим 
строителен надзор и инвеститорски контрол 
в строителството; 

6. участие в провеждането на експертни 
технически съвети за приемане на изготвените 
проекти за строителство и ремонти; 

7. осъществяване на текущ контрол при 
изпълнение на договорите за доставки, услуги 
и строително-ремонтни работи на сградния 
фонд, ползван от ВАС , учебните бази на ВАС;

8. поддържане на регистър и съхраняване 
досиета на имотите, предоставени за стопа-
нисване на Върховния административен съд;

9. организиране и осигуряване на екс-
плоатацията на инсталациите, системите и 
съоръженията в сградния фонд, ползван от 
ВАС, учебните бази на ВАС;

10. извършване на поддръжка, включи-
телно хигиенизиране и почистване, осигуря-
ване на пропускателния режим, техническо 
обслужване на инфраструктурата, сградния 
фонд, техника, обзавеждане и оборудване, 
предоставени за нуждите на ВАС, учебните 
бази на ВАС;

11. изпълнение на други задачи, възложени 
с решения на ВСС, от председателя на ВАС 
или главния секретар.

(2) Администрацията на учебните бази на 
Върховния административен съд осигурява 
нормалното им функциониране, стопанско 
обслужване и поддръжка с цел осъществяване 
на обучителни мероприятия, както и почивка 
на съдиите и съдебните служители на ВАС и 
членовете на техните семейства.

(3) Правилата за ползване на базите за по-
чивка и за провеждане на обучителен процес 
в тях се издават от председателя на ВАС в 
съответствие с решенията на ВСС.

Г л а в а  в т о р а

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 25. (1) Специализираната администра-
ция на ВАС се ръководи от административен 
секретар. 

(2) Специализираната администрация на 
ВАС е организирана в следните служби: 

1. служба „Административно обслужване“; 
2. служба „Съдебни секретари“;
3. служба „Съдебно деловодство“;
4. служба „Призовки и съдебни книжа“.
Чл. 26. (1) Административният секретар 

подпомага главния секретар при органи-
зирането на работата на специализираната 
администрация и му е пряко подчинен. 

(2) Административният секретар: 
1. организира, контролира и отговаря за 

работата на съдебните служители от специ-
ализираната администрация; 

2. предлага на главния секретар мерки за 
подобряване на организацията и качеството на 
работа на специализираната администрация; 

3. изготвя необходимите справки за дей-
ността на специализираната администрация 
и ги представя на главния секретар;

4. дава мнение по проекти на индивидуални 
длъжностни характеристики на съдебните слу-
жители в специализираната администрация; 

5. предлага за стимулиране или налагане 
на дисциплинарни наказания служителите от 
специализираната администрация; 

6. изработва, след съгласуване със служи-
телите, график за ползването на отпуските 
на съдебните служители в специализираната 
администрация и го предлага за одобрение 
на главния секретар; 

7. контролира системното водене и на-
длежното съхранение на деловодните книги, 
водени от специализираната администрация;

8. изготвя месечното разпределение на 
съдебните заседания на петчленните състави; 

9. образува тълкувателните дела на Общото 
събрание на съдиите от колегиите във ВАС и 
Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС 
и организира провеждането на събранията на 
пленумите и на общите събрания на съдиите 
във ВАС;

10. изготвя и изпраща покани с искането за 
приемане на тълкувателно решение до лицата, 
поканени за участие по делото;

11. изготвя протоколите от пленумите на 
съдиите от ВАС и от общите събрания на двете 
колегии и обявява в срочната книга, в ЕДИС 
и в интернет страницата на ВАС решенията, 
постановени по тълкувателни дела; 

12. организира издаването на сборник 
„Тълкувателна дейност на ВАС“;

13. администрира жалбите, подадени срещу 
подзаконови нормативни актове по разпо-
реждане на заместника на председателя и 
ръководител на Първа колегия на ВАС;
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14. образува дела по жалбите, подадени 
срещу подзаконови нормативни актове;

15. съставя графици за разпределението 
на съдебните зали между съдебните състави; 

16. съставя актове за изгубени и унищо-
жени дела; 

17. разглежда молби за възстановяване на 
надвнесени или неправилно внесени суми във 
връзка със съдебни дела; 

18. изпълнява и други задължения, възло-
жени от председателя на съда или от главния 
секретар.

Служба „Административно обслужване“
Чл. 27. Служба „Административно обслуж-

ване“ обезпечава регистрирането и експеди-
рането на съдебните книжа, архивирането 
и съхранението на делата и преписките и 
информационното обслужване на гражданите 
и организациите.

Чл. 28. Съдебните деловодители – ре-
гистратори, от служба „Административно 
обслужване“: 

1. приемат входящата кореспонденция; 
2. регистрират постъпилите в съда ини-

цииращи документи и документи, касаещи 
общата администрация, и датират всички 
останали документи, подадени във връзка с 
образувани дела и регистрирани преписки;

3. регистрират постъпилите за послужване 
или архивиране дела от съдилищата и изискани 
административни преписки от администра-
тивните органи; 

4. експедират изходящата кореспонденция; 
5. осигуряват информация за получената 

и изпратената кореспонденция; 
6. разпределят и направляват постъпилата 

поща; 
7. пренасочват постъпилите явни документи 

по делата, заведени в „Регистратура за кла-
сифицирана информация“, за своевременно 
обработване; 

8. изпълняват и други задължения по раз-
пореждане на председателя на съда, главния 
или административния секретар. 

Чл. 29. (1) Съдебните деловодители – ре-
гистратори, от служба „Административно 
обслужване“ поддържат следните регистърни 
книги: 

1. входящ дневник на електронен носител; 
2. изходящ дневник на хартиен и електро-

нен носител; 
3. разносни книги на хартиен носител;
4. книга за веществени доказателства на 

хартиен носител. 
(2) За всяка календарна година се водят 

отделни дневници и книги по предходната 
алинея. 

Чл. 30. (1) Във входящия дневник се опис-
ват постъпилите в съда документи и книжа, 
като се номерират последователно по реда на 
постъпването им. 

(2) Входящият дневник се организира по 
начин, който не допуска изтриване на реги-
стрирани данни, нито скриване на последващи 
изменения или поправки. 

(3) Председателят на съда издава писмена 
заповед, с която определя в каква периодич-
ност се разпечатва входящият дневник на 
хартиен носител. 

(4) В деня на постъпването на инициира-
щи документи и книжа съдебният деловоди-
тел – регистратор, извършва регистрация в 
ЕДИС, като взема пореден номер от елек-
тронния регистър на системата, който вписва 
върху регистрирания документ.

(5) Регистрационната карта на входящите 
документи в ЕДИС съдържа следните данни: 

1. входящ номер; 
2. дата на постъпване; 
3. подател, ЕГН (ако такъв е предоставен) 

и адрес; 
4. вид на постъпилия документ – жалба, 

протест, касационна жалба, касационен про-
тест, частна жалба, частен протест, искане 
за отмяна, молба за определяне на срок при 
бавност, искане за налагане на санкция по 
чл. 304 АПК или друг документ; 

5. номер на оспорения административен 
акт и неговия издател или номер на обжалва-
ния съдебен акт, номер на делото, по който е 
постановен, и по описа на кой съд е; 

6. изходящ номер на съпроводителното 
писмо, с което е изпратено делото или адми-
нистративната преписка, ако такъв е посочен, 
и опис на приложените съдебни дела; 

7. начин на получаване;
8. административноправна материя;
9. посока – разпределение към съответното 

отделение или колегия; 
10. приложена електронна преписка, ако 

има такава.
Чл. 31. (1) В изходящия дневник се описват 

всички изпращани от съда писма и други до-
кументи, които не са съставени по конкретно 
дело, като се номерират последователно по 
датата на изпращането. 

(2) Изходящият дневник съдържа следните 
данни за изпратените писма: 

1. изходящ номер; 
2. дата на изпращане; 
3. описание на изпращания документ; 
4. адресат; 
5. начин на изпращане (чрез пощенски 

оператор, куриер, електронна поща и др.). 
(3) Изходящите книжа се подписват от 

лицето, което ги е изготвило, или от пода-
теля на документа, когато той е различен от 
неговия автор.

(4) Преписите от изходящите документи 
се съхраняват в папки. Върху преписите се 
посочват имената на лицата, съставили и под-
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писали документите, и номерът, под който 
са изведени. 

(5) Изходящият дневник се организира по 
начин, който не допуска изтриване на реги-
стрирани данни, нито скриване на последващи 
изменения или поправки.

Чл. 32. (1) В разносните книги се описват 
пратките, изходящи от ВАС и подадени в 
пощата. 

(2) Разносната книга съдържа: 
1. дата на изпращане;
2. изходящ номер на пратката или номер 

на изпратеното дело; 
3. адресат; 
4. дата на връчване; 
5. име и подпис на длъжностното лице, 

получило пратката. 
Чл. 33. (1) На първата страница на всеки 

регистриран във входящия дневник или изда-
ден от съда документ се поставят входящият 
номер и датата на постъпването му или из-
пращането му. При поискване от вносителя 
на документа тези данни се отбелязват и на 
представено от него копие. 

(2) На постъпилите в съда документи, които 
не подлежат на регистрация във входящия 
дневник, се отбелязва датата на приемането 
им. Не подлежат на регистрация във входящия 
дневник документи, постъпили във връзка 
с образувани дела или с вече заведени във 
входящия дневник преписки. 

(3) При получаване на книжа по пощата 
съдебният деловодител – регистратор, записва 
номера на обратната разписка или датата на 
пощенското клеймо върху първата страница 
на постъпилите книжа, като отбелязва, че 
са постъпили по пощата. Пощенският плик 
задължително се запазва. 

(4) Когато в регистърните книги се правят 
корекции, те се отбелязват със забележка. 

Чл. 34. (1) Регистрираните документи, свър-
зани с административни дела, се изпращат 
на същия или най-късно на следващия ден от 
постъпването им на съответното отделение 
или колегия в зависимост от материята и 
подсъдността.

(2) Регистрираните молби, жалби, сигнали 
и предложения, несвързани с административни 
дела, се администрират по ред, определен във 
вътрешни правила.

Чл. 35. Новопостъпилите книжа и докумен-
ти по образувани дела се предават незабавно в 
съответното деловодство или адвокатска стая 
в зависимост от местонахождението на делото.

Чл. 36. Съдебните деловодители – адво-
катска стая, от служба „Административно 
обслужване“: 

1. получават от деловодствата на пет-
членните състави към двете колегии и от 
деловодствата на отделенията насрочените за 
открити съдебни заседания дела и ги подреж-

дат и съхраняват според датите на съдебните 
заседания; 

2. получават отложените дела от съдебните 
секретари срещу подпис и дата в срочната 
книга; 

3. докладват на съдиите докладчици при-
зовките и съобщенията, върнати в цялост, 
както и постъпилите молби и искания по 
насрочени дела;

4. прилагат постъпилите по насрочените 
дела писмени становища, защити и други 
документи; 

5. предоставят на съдиите и прокурорите 
поисканите за проучване дела след отбелязване 
местонахождението им в специална книга и 
в ЕДИС; 

6. предоставят на страните, на процесуал-
ните им представители и на адвокати, леги-
тимиращи се с адвокатска карта, насрочените 
дела за справки и проучване, като попълват 
контролен лист по всяко предоставено за 
проучване дело;

7. предават делата за предстоящите съдебни 
заседания на съдебните секретари; 

8. при всяка промяна на местонахождението 
на делата, приети за съхранение в адвокатска 
стая, правят съответното отбелязване в ЕДИС; 

9. предават изготвените съдебни удостове-
рения на страните или на процесуалните им 
представители след представяне на документ 
за платена държавна такса; 

10. издават незаверени преписи от съдебни 
актове и протоколи от съдебни заседания, 
както и копия от приложени към делата 
книжа въз основа на писмена молба; когато 
молбата за незаверени преписи е подадена от 
адвокат без пълномощно по делото, същата се 
изпраща на докладчика по делото за преценка 
и писмено разпореждане;

11. следят да не се правят бележки, знаци, 
зачертавания и подчертавания в книжата по 
делата и да не се изнасят документи и дела 
от помещението за съхраняване;

12. отговарят за наличността на делата, 
както и за пълнотата на приложените към 
тях книжа;

13. изпълняват и други задължения по раз-
пореждане на председателя на съда, главния 
и административния секретар.

Чл. 37. Съдебните деловодители – ин-
форматори, от служба „Административно 
обслужване“:

1. правят справки, включително по теле-
фона, на страните и на процесуалните им 
представители за движението на постъпилите 
в съда книжа и образуваните дела;

2. събират такси за издадени съдебни удос-
товерения, изпълнителни листове и заверени 
преписи от съдебни актове съгласно Тарифа 
№ 1 към Закона за държавните такси за так-
сите, събирани от съдилищата, прокуратурата, 
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следствените служби и Министерството на 
правосъдието;

3. приемат предоставените им от съдебните 
деловодители на отделения или адвокатска 
стая копия от съдебни актове и други доку-
менти, подготвени по постъпили молби за 
издаване на заверени преписи;

4. заверяват преписите на влезлите в сила 
съдебни актове и протоколите от съдебните 
заседания въз основа на писменото разпореж-
дане на председателя на съответното отделение 
и ги предават на молителите в същия или 
най-късно на следващия ден;

5. поддържат регистъра на съдебните ре-
шения;

6. изпълняват и други задължения по раз-
пореждане на председателя на съда, главния 
и административния секретар. 

Чл. 38. Съдебните архивари от служба 
„Административно обслужване“:

1. приемат от служба „Съдебно деловодство“ 
и административния секретар подлежащите 
на архивиране дела, приключените деловодни 
книги и преписки, които не се отнасят до 
образувани дела;

2. поддържат архивна книга и архивен 
регистър в ЕДИС;

3. отговарят за съхраняването на преда-
дените дела, деловодни книги и документи;

4. извършват справки по заведените в 
архива дела, деловодни книги и документи; 

5. изпращат по разпореждане на председа-
теля на съда, заместниците на председателя 
и оправомощени от тях председатели на от-
деления архивирани дела за послужване на 
други съдилища, прокуратурата, органи на 
следствието или административни органи и 
отговарят за своевременното им връщане;

6. следят за изтичане на срока за съхранява-
не на делата, деловодните книги и документи;

7. извършват физическото унищожаване на 
материалите с изтекъл срок на съхранение;

8. съхраняват подлежащите на запазване 
документи след унищожаването на материали-
те с изтекъл срок на съхранение и подготвят 
предаването в Държавния архив на докумен-
тите, определени за постоянно съхранение;

9. докладват на председателите на от-
деленията постъпилите молби за заверени 
преписи от съдебни актове и протоколи по 
архивирани дела;

10. при всяка промяна на местонахождени-
ето на архивираните дела правят съответното 
отбелязване в ЕДИС;

11. изпълняват и други задължения по раз-
пореждане на председателя на съда, главния 
и административния секретар във връзка с 
архивираните дела и документи, включително 
предвидени в специален закон или с вътрешни 
правила. 

Чл. 39. (1) Съдебните архивари поддържат 
архивен регистър в ЕДИС и архивна книга, 

която съдържа информация за архивираните 
дела. 

(2) Архивната книга съдържа следните 
данни: 

1. архивен номер; 
2. номер и година на делото; 
3. дата и подпис на съдебния архивар; 
4. номер на връзката; 
5. номер и дата на протокола, въз основа 

на който се унищожава делото; 
6. номер и дата на запазените документи, 

кратко описание на съдържанието им; 
7. номер на тома, в който документите са 

подредени за запазване, и годината; 
8. забележка. 
(3) Архивната книга се води на електронен 

и на хартиен носител за всяка календарна го-
дина. 

Чл. 40. (1) Делата се предават в архива 
след изтичане на 2 месеца от свършването им. 

(2) Свършените през текущата година дела, 
които подлежат на архивиране, се предават в 
архива не по-късно от 30 юни на следваща-
та година след изтичане на срока по ал. 1. 

(3) Деловодните книги и преписките, които 
не се отнасят до образувани дела, се внасят 
в архива от съответния съдебен деловодител 
или административния секретар, след като 
отпадне необходимостта от тях. 

Чл. 41. (1) При внасянето в архива под-
лежащите на архивиране съдебни дела се 
регистрират в Архивния регистър в ЕДИС, 
като на всяко архивно дело се поставя архи-
вен номер и номер на връзката. Съдебният 
архивар отбелязва архивния номер на делото 
в описната книга.

(2) Архиварят поставя картон на връзката 
със свършени дела, върху който обозначава 
номера на връзката и архивните номера на 
делата, които се съдържат в нея. 

(3) Приетите в архива на съда дела, де-
ловодни книги и документи се съхраняват в 
специално обезопасено помещение в сградата 
на ВАС. 

(4) Унищожаването или предаването в архив 
на материали, съдържащи класифицирана ин-
формация, се извършва от съдебните архивари 
и служителите в „Регистратура класифици-
рана информация“ на ВАС при спазване на 
реда, сроковете и изискванията, предвидени 
в ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове 
по прилагането му. 

Чл. 42. (1) Изнасянето на дела, деловод-
ни книги и други документи от архива за 
послужване по писмено искане на друг съд, 
прокуратурата, органите на следствието или 
административен орган се допуска въз основа 
на писмено разпореждане на председателя 
на съда. 

(2) На мястото на изваденото от архива 
дело съдебният архивар поставя картон със 
забележка за местонахождението му, като 
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прави съответното отбелязване в ЕДИС. 
Извадените от архива дела и материали се 
завеждат в специална книга от архиваря, 
който следи за връщането им. 

Чл. 43. Предадените в архива документи 
се пазят, както следва: 

1. свършените дела и други книжа – 10 го-
дини; 

2. срочните книги, докладните книги и кни-
гите за веществени доказателства – 25 години; 

3. азбучните указатели и описните кни-
ги – 100 години. 

Чл. 44. (1) След изтичане на сроковете по 
чл. 43 се извършва експертиза на ценността 
на архивните материали от комисия, назна-
чена със заповед на председателя на съда, 
която определя подлежащите на унищожаване 
документи. Ценните документи, определени 
за постоянно съхраняване от комисията, се 
предават в Централния държавен архив. 

(2) Комисията извършва експертиза на цен-
ността на архивните документи всяка кален-
дарна година до края на първото тримесечие. 

(3) При извършването на експертизата ко-
мисията работи под надзора и според указани-
ята на председателя на съда при спазване на 
специалните нормативни актове в тази област 
и инструкциите на органите за управление 
на Държавния архивен фонд. 

Чл. 45. От подлежащите на унищожаване 
дела се изваждат, подреждат и описват в 
отделна книга по поредността на архивните 
номера следните документи: иницииращият 
документ, оспореният административен акт, 
протоколите от съдебните заседания и пос-
тановените съдебни актове. 

Чл. 46. (1) Комисията съставя опис за под-
лежащите на унищожаване материали в три 
екземпляра, който се утвърждава от предсе-
дателя на съда. Два екземпляра от описа се 
изпращат на Централния държавен архив, а 
последният остава в архива на съда. 

(2) Материалите се унищожават, след като 
заключението на комисията бъде утвърдено 
от председателя на съда и съгласувано с Цен-
тралния държавен архив. 

(3) При унищожаване на материалите се 
съблюдават правилата за запазването на дър-
жавната, търговската или друга тайна.

(4) Унищожаването на делата се извършва 
и в ЕДИС съобразно предвидената функци-
оналност.

Чл. 47. Книгата по чл. 45 се съхранява за 
срок 100 години.

Служба „Съдебни секретари“
Чл. 48. Служба „Съдебни секретари“ във 

ВАС се състои от съдебните секретари в съда. 
Чл. 49. Съдебните секретари са разпределе-

ни към петчленните състави на двете колегии 
и към отделенията на съда. 

Чл. 50. (1) Съдебните секретари от служба 
„Съдебни секретари“: 

1. изготвят в ЕДИС писма, съобщения и 
обявления в изпълнение на разпорежданията 
и резолюциите на председателя на съда, на 
заместниците на председателя, ръководещи 
колегиите, на председателите на отделения 
или на съдиите; 

2. въвеждат в ЕДИС резолюциите, въз 
основа на които изготвят писма, съобщения 
или обявления;

3. изготвят в ЕДИС списъците на лицата за 
призоваване по насрочените дела, отпечатват 
ги и ги зашиват към делата;

4. въвеждат в ЕДИС страните по ненасро-
чените дела, когато на същите трябва да се 
изпратят съобщения;

5. призовават страните по телефона, когато 
това се налага;

6. следят за редовното призоваване на 
лицата, като проверява призовките по де-
лата най-малко десет дни преди съдебното 
заседание, докладват нередовно връчените 
призовки и извършват необходимите действия 
за редовното призоваване на страните; 

7. съхраняват редовно връчените призовки и 
ги прилагат по делата преди съдебно заседание; 

8. съставят преди съдебно заседание спи-
сък за реда и часа на разглеждане на делата; 

9. осигуряват наличието на веществените 
доказателства по делата при провеждане на 
съдебните заседания; 

10. водят протокол в електронен вид в 
ЕДИС при провеждане на съдебно заседание 
и актуализират върху информационното табло 
пред заседателната зала списъка с предсто-
ящите за разглеждане дела; 

11. съставят протоколите от съдебните 
заседания при спазване изискванията по 
чл. 126 ГПК; 

12. отразяват в ЕДИС статуса и местона-
хождението на делата, промяната на съдеб-
ните състави и прокурорите, които участват 
по делата; 

13. описват делата след провеждане на 
съдебното заседание в срочната книга; 

14. представят на председателя на съдебния 
състав за подписване протоколите по дела-
та след изготвянето и отпечатването им на 
хартиен носител; 

15. изпращат на съдиите докладчици делата 
заедно с подписаните от председателя на със-
тава протоколи по обявените за решаване дела;

16. изготвят списъците за призоваване по 
отложените дела, предоставят ги на съдебните 
деловодители за отпечатване на призовки, ако 
е необходимо, след което предават отложените 
дела срещу подпис и дата в адвокатска стая; 

17. обявяват в ЕДИС съдебните протоколи 
в срок до три дни след датата на заседанието; 
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18. изпращат съобщения на страните за 
указанията на съда, дадени в открити и за-
крити съдебни заседания; 

19. изготвят удостоверения след резолюция 
на съдията докладчик по молби за съдебни 
удостоверения, поставят върху тях печат след 
подписването им от съдията докладчик и ги 
прилагат по делата за предаване на поиска-
лите ги страни; 

20. следят процесуалните срокове по спрени 
и оставени без движение дела и ги докладват 
на съдията докладчик; 

21. подреждат в папките на делата пред-
ставените в заседанието книжа по реда на 
постъпването им и ги номерират; 

22. предават делата срещу разписка на 
назначените вещи лица за извършване на 
експертизи; 

23. изготвят документите за изплащане 
на сумите за възнаграждения и разноски на 
експерти, свидетели, преводачи и други и ги 
изпращат своевременно на касиера на съда; 

24. изготвят и издават изпълнителните 
листове след резолюция на председателя на 
отделение и отбелязват това със специален пе-
чат върху съдебното решение или определение; 

25. изготвят протоколите за съдебни по-
ръчки; 

26. изпълняват и други задължения по раз-
пореждане на председателя на съда, главния 
и административния секретар.

(2) Съдебни секретари по дела, съдържащи 
класифицирана информация, могат да бъдат 
само тези служители, които имат издадено 
разрешение за достъп до класифицирана ин-
формация. При работа с тези дела съдебните 
секретари осъществяват функциите по ал. 1, 
като спазват правилата за работа с материа-
ли, съдържащи класифицирана информация, 
установени със ЗЗКИ и подзаконовите актове 
по прилагането му. 

Служба „Съдебно деловодство“
Чл. 51. Служба „Съдебно деловодство“ се 

състои от съдебните деловодители от деловод-
ствата на отделенията и колегиите на ВАС. 

Чл. 52. Съдебните деловодители от служба 
„Съдебно деловодство“: 

1. поставят в папки образуваните админи-
стративни дела, административнонаказателни 
преписки и дела по искания за определяне 
на срок при бавност; 

2. извършват вписвания в деловодните 
книги и съответните отбелязвания в ЕДИС; 

3. сканират жалбите, протестите, каса-
ционните жалби, касационните протести и 
исканията за отмяна, както и оспорените 
административни или съдебни актове на съди-
лищата, ако не са приложени в електронната 
преписка на делото в ЕДИС;

4. следят за изтичане на процесуалните 
срокове по оставени без движение преписки и 

ги докладват на председателя на съда, замест-
ниците на председателя или на председателя 
на съответното отделение; 

5. изготвят и изпращат призовките по 
делата; 

6. прилагат, подреждат и номерират по ви-
сящите дела докладваните постъпили молби, 
становища и други документи; 

7. докладват незабавно на съдията док-
ладчик исканията за спиране на допуснато 
предварително изпълнение или за допускане 
на предварително изпълнение на администра-
тивни актове;

8. докладват образуваните първоинстанци-
онни дела на съдиите докладчици за преценка 
на редовността и допустимостта на жалбите, 
произнасяне по доказателствени и други ис-
кания и конституиране на заинтересовани 
страни;

9. докладват молби за съдебни удостовере-
ния на съдията докладчик и предават изготве-
ните съдебни удостоверения на страните или 
на процесуалните им представители; 

10. докладват молбите за изпълнителни лис- 
тове и за заверени преписи от съдебни актове 
на председателя на съответното отделение; 

11. предоставят на страните и на процесу-
алните им представители справки по делата, 
включително по телефона; 

12. следят да не се правят никакви бележ-
ки, знаци, зачертавания и подчертавания в 
книжата по делата, да не се изнасят делата от 
деловодството и да не се изваждат приложени 
по тях документи; 

13. издават незаверени преписи от прило-
жени по делата съдебни актове и протоколи 
и копия на книжата по делото въз основа на 
писмена молба; когато молбата за незаверени 
преписи е подадена от адвокат без пълномощно 
по делото, изпращат същата на докладчика по 
делото за преценка и писмено разпореждане;

14. предават изготвените съдебни удосто-
верения на страните или на процесуалните 
им представители; 

15. подготвят копия от съдебни актове и 
протоколи по подадени молби за заверени 
преписи, докладват ги на съдията докладчик 
по делото, след което ги предоставят на съдеб-
ните деловодители – информатори, за заверка; 

16. обявяват в срочните книги и в ЕДИС 
постановените по делата решения и опреде-
ления; 

17. изготвят и изпращат съобщенията за 
обявените решения и определения, когато те 
подлежат на обжалване, като правят отбе-
лязване за това върху акта, с посочване на 
броя на изпратените съобщения и датата на 
изпращане; 

18. изпращат преписи от окончателни (не-
подлежащи на обжалване) съдебни актове, 
когато същите пораждат права или вменяват 
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задължения, обвързани със срокове, въз основа 
разпореждане на съда;

19. следят за процесуалните срокове за 
обжалване на решенията и определенията и 
след изтичането им предават свършените дела 
на съдебните деловодители – регистратори, 
за експедиция или на съдебните архивари за 
архивиране; 

20. докладват на председателя на съда, на 
заместниците на председателя, ръководещи 
колегиите, или на председателя на отделение 
постъпилите касационни жалби, касационни 
протести, частни жалби, частни протести и 
искания за отмяна против съдебни актове 
на ВАС;

21. изпращат преписи от постъпилите ка- 
сационни жалби, касационни протести, частни 
жалби, частни протести и искания за отмяна 
против съдебни актове на ВАС на останали-
те страни по делото за писмен отговор или 
възражение; 

22. следят за изтичане на срока за предста-
вяне на писмен отговор или възражение, след 
което изпращат делото на деловодството на 
петчленните състави към съответната колегия; 

23. изпълняват и други задължения по раз-
пореждане на председателя на съда, главния 
и административния секретар. 

Чл. 53. По всяко дело съдебният деловоди-
тел въвежда следната информация в ЕДИС: 

1. номер на делото (генерира се автоматично 
при образуване на делото в ЕДИС); 

2. дата на образуване (генерира се авто-
матично при образуване на делото в ЕДИС); 

3. сканирани документи; 
4. съдия докладчик и съдебен състав; 
5. местонахождение на делото; 
6. дата и час на насрочване на съдебното 

заседание; 
7. статус на делото; 
8. номер и дата на постановеното решение 

или определение (генерира се автоматично 
при обявяване на съдебния акт в ЕДИС); 

9. дата на приключване на делото (генерира 
се автоматично при обявяване на съдебния 
акт в деловодно-информационната система). 

Деловодни книги
Чл. 54. (1) Във ВАС се водят следните 

деловодни книги:
1. азбучен указател;
2. описно-срочна книга;
3. докладна книга;
4. регистър на съдебните решения; 
5. описна книга за административнонака-

зателните преписки;
6. описна книга на делата, образувани по 

искания за определяне на срок при бавност;
7. описно-срочна книга на делата, образу-

вани пред смесени състави;
8. описно-срочна книга на тълкувателните 

дела на ВАС и описно-срочна книга на тъл-
кувателните дела на ВКС и ВАС;

9. книга за веществените доказателства.
(2) Книгите по ал. 1, т. 1 се водят на 

електронен носител, книгите по т. 2 – 8 – на 
електронен и хартиен носител, а книгата по 
т. 9 – на хартиен носител. 

(3) Всяко от деловодствата на петчленните 
състави на двете колегии и деловодствата на 
отделенията води отделни книги по ал. 1, 
т. 1 – 3.

(4) Съдебните деловодители – информа-
тори, водят регистър на съдебните решения.

(5) Деловодствата на петчленните състави 
към двете колегии съвместно с деловодствата 
на отделенията към всяка от колегиите водят 
две описни книги за административнонака-
зателните преписки – за първа и за втора 
колегия на съда.

(6) Деловодствата на петчленните състави 
към двете колегии водят обща описна книга на 
делата, образувани по искания за определяне 
на срок при бавност.

(7) Секретарите на колегии водят обща 
описно-срочна книга на делата, образувани 
пред смесени състави.

(8) Административният секретар води 
описно-срочните книги на тълкувателните дела.

(9) Съдебните деловодители – регистра-
тори, водят обща книга за веществените 
доказателства.

(10) За всяка календарна година се водят 
отделни деловодни книги.

Чл. 55. (1) Азбучният указател е подреден 
по азбучен ред по имената на подателите на 
жалби, протести, касационни жалби, касаци-
онни протести, частни жалби, частни протес- 
ти, искания за отмяна, молби за определяне 
на срок при бавност, молби за налагане на 
санкции по чл. 304 АПК или други документи 
и книжа.

(2) Азбучният указател съдържа данни за 
номера на делото, датата на насрочването 
му, трите имена на подателя и неговия адрес.

Чл. 56. (1) Описно-срочната книга осигу-
рява информация за движението на делата 
от образуването им до предаването им за 
експедиция или архивиране.

(2) Описно-срочната книга съдържа след-
ните данни:

1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
3. вид на делото;
4. номер и година на издаване на обжал-

вания административен акт и от кой орган 
постъпва;

5. номер и година на издаване на обжалва-
ния съдебен акт и номер и година на първо-
инстанционното дело и от кой съд постъпва;

6. материя на делото;
7. жалбоподател;
8. ответник;
9. съдия докладчик;
10. състав на съда;
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11. прокурор;
12. секретар;
13. дата и резултат от заседанието, вклю-

чително дата на следващо съдебно заседание 
и причина за отлагане;

14. номер и дата на обявяването на съдеб-
ния акт;

15. резултат на делото – първа инстанция;
16. резултат на делото – втора инстанция;
17. дата на изпращане на друга инстанция 

и подпис на деловодител;
18. дата на връщане от друга инстанция и 

подпис на деловодител;
19. продължителност на разглеждане на 

делото;
20. дата на връщане на делото и подпис 

на деловодителя.
Чл. 57. (1) Регистърът на съдебните решения 

съдържа заверени копия от всички съдебни 
решения, подредени по номер и дата на пос-
тановяването им.

(2) Регистърът по ал. 1 се води от съдебен 
деловодител – информатор, като се разпечатва 
ежедневно от деловодната система.

(3) Регистърът на съдебните решения се 
подвързва в томове ежегодно. 

Чл. 58. Азбучният указател, описно-срочна-
та книга и регистърът на съдебните решения 
са публични. 

Чл. 59. (1) Докладната книга има предназ-
начението на входящ дневник за деловодствата 
на петчленните състави към двете колегии и 
за деловодствата на отделенията. Тя осигу-
рява информация за постъпилите дела или 
преписки и за тяхното движение.

(2) Докладната книга съдържа следните 
данни за постъпилите в съда жалби, протес- 
ти, касационни жалби, касационни протести, 
частни жалби, частни протести, искания за 
отмяна, искания за определяне на срок при 
бавност, искания за налагане на санкции по 
чл. 304 АПК и др.:

1. входящ номер;
2. подател и адрес;
3. административния орган или съда, чрез 

който постъпват;
4. разпореждане на председателя на съда, 

заместниците на председателя на съда, ръ-
ководещи колегиите, или на председател на 
отделение по движението им;

5. номер на образуваното дело.
Чл. 60. (1) Книгата за веществени доказа-

телства осигурява информация за постъпилите 
в съда веществени доказателства, както и за 
тяхното съхранение и движение.

(2) Книгата за веществени доказателства 
съдържа следните данни:

1. пореден номер;
2. дата на постъпване на веществените 

доказателства в съда;
3. входящ номер и подпис на регистратор;
4. жалбоподател;

5. административен орган;
6. номер на административно дело;
7. дата на заседание;
8. подробно описание на веществените 

доказателства;
9. дата на получаване на делото и подпис 

на деловодителя;
10. дата на изпращане на друга инстанция;
11. дата на получаване от друга инстанция;
12. разпоредителни действия (дата и осно-

вание за унищожаване, дата и основание за 
връщане на административния орган).

Чл. 61. (1) Описната книга за админи-
стративнонаказателните преписки осигурява 
информация относно образуваните админи-
стративнонаказателни преписки във връзка с 
неизпълнение на съдебни актове, постановени 
от ВАС.

(2) Описната книга за административнона-
казателни преписки съдържа следните данни:

1. номер и дата на образуване;
2. колегията или отделението, в което е 

образувана административнонаказателната 
преписка;

3. съдия докладчик;
4. подател и адрес;
5. номер на делото на ВАС, по което не е 

изпълнен съдебният акт;
6. номер на разпореждането, с което се 

произнася съдът;
7. диспозитив на постановеното разпо-

реждане;
8. направление и дата на експедиране на 

съда, на който се връща делото, ако подлежи 
на връщане.

Чл. 62. (1) Описната книга на делата, об-
разувани по искания за определяне на срок 
при бавност, осигурява информация относно 
образуваните производства по искания за оп-
ределяне на срок при бавност от постъпването 
им в съда до произнасянето от председателя 
на съда или оправомощен от него заместник.

(2) Описната книга на делата, образувани 
по искания за определяне на срок при бавност, 
съдържа следните данни:

1. номер и дата на образуване на делото;
2. подател и адрес;
3. номер на делото и съда, чиито действия 

се атакуват;
4. номер и дата на определението, с което 

се произнася председателят на съда или оп-
равомощен от него заместник;

5. диспозитив на постановеното опреде-
ление;

6. дата на експедиране и съда, на който 
се връща делото, ако подлежи на връщане.

Чл. 63. Описно-срочната книга на делата, 
образувани пред смесен петчленен състав, 
съдържа:

1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
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3. съд 1 и номер на делото, с което е пов-
дигнат спорът за подсъдност;

4. съд 2;
5. материя на делото;
6. съдия докладчик;
7. състав на съда;
8. номер и дата на обявяването на съдеб-

ния акт;
9. резултат на делото;
10. дата на изпращане на друга инстанция 

и подпис на деловодител.
Чл. 64. Описно-срочната книга на тълку-

вателните дела съдържа:
1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
3. вносител на искането по чл. 125 ЗСВ;
4. предмет на делото;
5. съдия докладчик ;
6. дата на заседанието;
7. номер и дата на решението;
8. резултат.
Чл. 65. Електронната папка, поддържана в 

ЕДИС по конкретно дело, трябва да съдържа 
следната информация: 

1. вид на постъпилия документ – жалба, 
протест, касационна жалба, касационен про-
тест, частна жалба, частен протест, искане за 
отмяна или друг документ; 

2. входящ номер; 
3. дата на постъпване; 
4. подател и адрес; 
5. оспорен административен акт и наи-

менование на органа, който го е издал – по 
първоинстанционните дела, или номер на 
обжалван съдебен акт, номер на делото, по 
което е постановен, и съда, който го е по-
становил – по касационните производства, 
частните производства и производствата за 
отмяна; 

6. посока – разпределение към петчленните 
състави на колегиите и към отделенията; 

7. номер на съпроводителното писмо, с ко-
ето се изпраща делото, или изходящия номер 
на административната преписка; 

8. текст на резолюция или разпореждане 
на председателя на съда, на заместник на 
председателя, ръководещ колегия, или на 
председател на отделение; 

9. електронна преписка, ако такава е при-
ложена;

10. номер на делото; 
11. дата на образуване; 
12. вид производство – първоинстанцион-

но (по жалба или протест), касационно (по 
касационна жалба или касационен протест), 
частно (по частна жалба или частен протест) 
или отмяна (по искане за отмяна на влязло 
в сила решение); 

13. номер, вид и автор на обжалвания 
административен или съдебен акт – админи-
стративен орган или съд; 

14. сканирани документи; 

15. съдебен деловодител, образувал делото; 
16. колегия или отделение, в които е об-

разувано делото; 
17. съдия докладчик;
18. съдебен състав;
19. прокурор;
20. секретар; 
21. местонахождение на делото; 
22. административноправна материя; 
23. статус на делото – образувано, насро-

чено, пренасрочено, отложено, спряно, без 
движение, за решаване, определено, решено; 

24. страни по делото;
25. вид на заседанието – открито или за-

крито; 
26. дата и час на насрочване на съдебните 

заседания; 
27. списък на лицата за призоваване за 

съдебните заседания; 
28. изпратени призовки, съобщения, уве-

домления, обявления и писма;
29. списък с дата и начин на връчване на 

призовките и съобщенията; 
30. протоколи от откритите съдебни за-

седания; 
31. изготвени съдебни удостоверения, РКО, 

разписки и други документи;
32. определения по хода на делото и разпо-

реждания, постановени в закрити заседания; 
33. решения и определения по делото; 
34. дата на приключване на делото;
35. издадени изпълнителни листове;
36. архивен номер и дата на архивиране.

Служба „Призовки и съдебни книжа“
Чл. 66. (1) Служба „Призовки и съдебни 

книжа“ осигурява връчването на призовките, 
съобщенията и съдебните книжа по реда, 
предвиден в ГПК, и обезпечава движението 
на делата, преписките и съдебните книжа 
между председателя, неговите заместници, 
председателите на отделения, съдиите и съ-
дебните служители.

(2) Призовкарите от служба „Призовки и 
съдебни книжа“ връчват призовки, съобщения 
и съдебни книжа на страните по делата и 
преписките по описа на ВАС в райони, опре-
делени със заповед на председателя на съда. 

Чл. 67. Съдебните деловодители – регис-
тратори на призовки, от служба „Призовки 
и съдебни книжа“: 

1. вписват в електронната папка на де-
лото информация относно датата и начина 
на връчване на призовките и съобщенията 
в списъците на лицата за призоваване и в 
списъците за връчване на съобщения; 

2. водят книги за призовки и за съобщения, 
връчвани от служба „Призовки и съдебни 
книжа“; 

3. разпределят върнатите в съда призовки 
по колегии и отделения; 
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4. изпълняват и други задължения по раз-
пореждане на председателя на съда, главния 
и административния секретар. 

Чл. 68. (1) В служба „Призовки и съдебни 
книжа“ се водят на хартиен и електронен 
носител отделни книги за призовки и за съ-
общения за всяко отделение и общи книги 
за призовки и за съобщения за петчленните 
състави към двете колегии. 

(2) За всяка календарна година се водят 
отделни книги по предходната алинея. 

Чл. 69. Книгите за призовки и за съобще-
ния съдържат следните данни за изпратените 
призовки и съобщения: 

1. пореден номер; 
2. номер на делото, по което са изпратени; 
3. номер съгласно списъка на страните 

по делото; 
4. подпис на съдебния служител – при-

зовкар, удостоверяващ датата, на която са 
му предадени; 

5. датата, на която са върнати в съда. 
Чл. 70. Призовкарите от служба „Призовки 

и съдебни книжа“: 
1. получават ежедневно от съдебните де-

ловодители – регистратори на призовки, под-
лежащите на връчване призовки, съобщения 
и съдебни книжа и ги връчват в тридневен 
срок от получаването им при възможност; 

2. отбелязват в призовките датата на връч- 
ване, трите имена и качеството на лицето, 
което е получило или е отказало да получи 
призовката, съобщението или книжата, а 
когато това лице е различно от адресата, 
вписват следните данни: родствена връзка 
с адресата или съсед на адресата, години, 
грамотност; когато адресатът е едноличен 
търговец, търговско дружество или друго 
юридическо лице, отбелязват и длъжността 
на лицето, което е получило или е отказало 
да получи призовката; 

3. удостоверяват датата и начина на връч-
ването с подписа си, под който изписват трите 
си имена; 

4. ежедневно предават на съдебните де-
ловодители – регистратори на призовки, 
втория екземпляр на връчените призовки и 
съобщения срещу негов подпис; при връчване 
на призовки и съобщения след срока по т. 1 
отбелязват във втория екземпляр причините 
за неспазването на срока; 

5. връщат на съдебните деловодители – ре-
гистратори на призовки, призовките, които 
не са могли да връчат в продължение на 
един месец, като независимо от този срок 
невръчените призовки следва да бъдат вър-
нати най-късно десет дни преди съдебното 
заседание, за което се отнасят, и отбелязват 
в призовките причините за невръчването им; 

6. получават ежедневно от съдебните де-
ловодители – регистратори, дела, призовки и 

съдебни книжа и ги предават във Върховния 
касационен съд, Административния съд – Со-
фия-град, Административния съд – София 
област, Софийския градски съд и Софийския 
окръжен съд. 

Чл. 71. (1) При изпълнение на задълженията 
си призовкарите се легитимират със служебна 
карта, издадена от съда. 

(2) Призовкарите имат право на транспорт-
ни карти за цялата градска мрежа на София. 

Чл. 72. (1) Куриерите от служба „Призовки 
и съдебни книжа“ отговарят за своевремен-
ното и точно доставяне на подлежащите на 
обработване дела, съдебни книжа и служебна 
документация на председателя на съда, на 
неговите заместници, на съдиите и на съдеб-
ните служители. 

(2) Куриерите от служба „Призовки и съ-
дебни книжа“: 

1. разнасят по колегии и отделения приетите 
от съдебните деловодители – регистратори, 
съдебни книжа и дела съобразно извършеното 
разпределение; 

2. предават в адвокатската стая насроче-
ните дела; 

3. получават преди съдебно заседание 
насрочените дела от адвокатската стая и ги 
предават на съответния съдебен секретар за 
проверка на редовността на призоваването 
на страните; 

4. предават на съдията докладчик за про-
учване насрочените за предстоящото съдебно 
заседание дела по негово искане; 

5. съдействат на съдебния секретар за 
отнасянето на предстоящите за разглеждане 
дела до съдебната зала в подходящ срок преди 
съдебното заседание и за връщането им след 
приключване на заседанието в канцеларията 
на съответния съдебен секретар; 

6. разнасят изготвените проекти на съдебни 
актове за събиране на подписи от членовете 
на съдебния състав, след което ги предават 
в деловодството на съответната колегия или 
отделение; 

7. получават от съдебните деловодители 
компютърна обработка на данни и от съдебните 
помощници – проекти на съдебни актове, и 
ги предават на съдията докладчик; 

8. разнасят пресата за деня на председателя 
на съда, неговите заместници и библиотеката 
на съда; 

9. придвижват подлежащия на обработва-
не доклад между съответните деловодства, 
съдебните помощници и председателя на 
съда, заместниците му и председателите на 
отделения; 

10. довеждат до знанието на съдиите и съ-
дебните служители съдържанието на заповеди 
и служебни съобщения; 

11. изпълняват и други задължения, опре-
делени със заповед на председателя на съда. 
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Ч А С Т  Ч Е Т В Ъ Р Т А

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЛА И 
ДОКУМЕНТИ

Чл. 73. (1) При изгубване или унищожа-
ване на дело преди изтичане на срока за 
съхранението му то се възстановява по раз-
пореждане на председателя на съда. В този 
случай административният секретар съставя 
акт. За възстановяване на делото се използват 
данните, които се съдържат в електронната 
му папка, и всички книжа, които имат от-
ношение към делото, намиращи се в съда, в 
други институции и в страните. 

(2) Когато делото е изгубено или унищоже-
но при първоинстанционното му разглеждане 
пред ВАС, преди да е постановено решение 
по него, разпитаните свидетели и вещи лица 
могат да бъдат разпитани отново, ако не е 
възможно да се възстановят протоколите от 
заседанията. 

(3) След събирането на материалите и 
съставянето на проекти за възстановяваните 
книжа съдът в открито заседание с призоваване 
на страните се произнася по възстановяване 
на делото с определение, което подлежи на 
обжалване по общия ред. 

(4) При изгубване или унищожаване на 
дело, което е било приложено към дело на 
ВАС, приложеното дело се възстановява от 
съда, в който е било образувано. За тази цел 
административният секретар на ВАС изпраща 
в съда, в който делото е било образувано, 
препис от акта, установяващ изгубването или 
унищожаването. 

(5) По реда на предходните алинеи се 
възстановяват и изгубени или унищожени 
съдебни актове, постановени по дела на ВАС. 

(6) Когато делото не е възстановено поради 
това, че събраните материали са недостатъчни, 
държавни такси не се събират при повторното 
завеждане на същото дело. 

Ч А С Т  П Е Т А

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Г л а в а  п ъ р в а

НАЗНАЧАВАНЕ

Чл. 74. (1) Съдебните служители се назна-
чават на длъжности съгласно длъжностното 
разписание на администрацията на Върховния 
административен съд въз основа на класифи-
катор на длъжностите в администрацията, 
издаден от Висшия съдебен съвет.

(2) Броят на съдебните служители се оп-
ределя от Висшия съдебен съвет по предло-
жение на председателя на ВАС в рамките на 
бюджета на Върховния административен съд.

(3) Председателя на ВАС утвърждава броя 
на служителите в администрацията на Вър-
ховния административен съд.

Чл. 75. За служител в администрацията 
на Върховния административен съд може да 
бъде назначено лице, което:

1. е навършило пълнолетие;
2. не е поставено под запрещение;
3. не е осъждано за умишлено престъпление 

от общ характер;
4. не е лишено по съответен ред от правото 

да заема определена длъжност;
5. отговаря на изискванията за заемане 

на длъжността, предвидени в нормативните 
актове, в този правилник, в класификатора по 
чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характе-
ристика за съответната длъжност.

Чл. 76. (1) При назначаване на съдебни 
служители във Върховния административен 
съд се прилагат разпоредбите на чл. 107а, 
ал. 1 от Кодекса на труда.

(2) При възникване на трудовото правоот-
ношение служителят подписва декларация за 
обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 КТ.

(3) Когато по време на осъществяване 
на трудовото правоотношение за съдебния 
служител възникне някое от основанията за 
недопустимост по чл. 75 от този правилник или 
по чл. 107а, ал. 1 КТ, той е длъжен в 7-дневен 
срок от настъпването на това основание да 
уведоми органа по назначаването.

(4) За служителите в администрацията на 
Върховния административен съд се прилагат 
и задълженията по чл. 107а, ал. 4 и 5 КТ.

Чл. 77. (1) Съдебен служител, чиято дей-
ност е свързана пряко с правораздавателната 
дейност и управлението на ВАС, се назначава 
от председателя на ВАС след провеждане на 
конкурс.

(2) Длъжностите, които са пряко свързани 
с правораздавателната дейност и управлението 
на ВАС, се определят въз основа на класи-
фикатор на длъжностите в администрацията, 
издаден от Висшия съдебен съвет.

(3) При назначаване на съдебен служител 
на друга длъжност в администрацията на 
Върховния административен съд, ВСС или 
Инспектората на ВСС, както и при премест-
ването на съдебен служител от друг орган на 
съдебната власт във Върховния администра-
тивен съд, конкурс не се провежда.

(4) В случаите по ал. 3 съдебният служи-
тел запазва придобития ранг, освен ако не е 
по-нисък от определения за новата длъжност 
минимален ранг.

(5) Разпоредбата на ал. 3 не може да се 
прилага по отношение на главния секретар 
на ВАС.

Чл. 78. (1) Конкурсът се обявява от пред-
седателя на ВАС с писмена заповед, в която 
се определят:

1. длъжността, за която се провежда кон-
курсът;
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2. изискванията за заемане на длъжност-
та, предвидени в нормативните актове, този 
правилник, класификатора по чл. 341, ал. 1 
ЗСВ и длъжностната характеристика за съ-
ответната длъжност;

3. начинът на провеждане на конкурса и 
за оценяване на кандидатите;

4. необходимите документи, мястото и 
срокът на подаването им;

5. общодостъпното място, на което ще се 
обявяват списъците или други съобщения във 
връзка с конкурса.

(2) Конкурсът се оповестява с обявление в 
централен или местен ежедневник, поставяне 
на обявление на общодостъпното място по 
ал. 1, т. 5, както и в интернет страницата на 
ВАС.

(3) В обявлението се съдържат всички 
данни от заповедта по ал. 1 и кратко описа-
ние на длъжността съгласно длъжностната 
характеристика.

Чл. 79. (1) Кандидатите подават лично 
или чрез пълномощник писмено заявление 
за участие в конкурса.

(2) Към заявлението се прилагат:
1. подробна професионална автобиография;
2. мотивационно писмо;
3. копия от документи за придобита обра-

зователно-квалификационна степен, допъл-
нителна квалификация и правоспособност, 
които се изискват за длъжността;

4. копие от документи, удостоверяващи 
продължителността на трудовия стаж и про-
фесионален опит;

5. други документи, свързани с изисквани-
ята за заемане на длъжността.

Чл. 80. (1) Конкурсът за съдебен служител 
се провежда от комисия в състав от трима до 
петима членове, назначена с писмена заповед 
на председателя на ВАС.

(2) Комисията заседава в пълния си състав 
и взема решения с обикновено мнозинство. 

(3) За заседанията си комисията води про-
токол, който се подписва от всички членове.

Чл. 81. (1) Конкурсната комисия разглежда 
всяко постъпило заявление, като преценява 
дали са представени всички необходими 
документи и дали те удостоверяват изпъл-
нението на минималните и специфичните 
изисквания, предвидени в обявата за заемане 
на длъжността.

(2) До участие в конкурса се допускат 
кандидатите, които напълно отговарят на 
посочените в обявата изисквания.

(3) Решението на комисията относно до-
пускането до конкурса се оформя в протокол 
и се изготвят списъци на допуснатите и не-
допуснатите кандидати, които се подписват 
от членовете на комисията.

(4) В списъка на допуснатите кандидати се 
посочват датата на провеждане на конкурса, 

която не може да бъде по-рано от 14 дни от 
изнасянето на списъка, началният час и мяс-
тото на провеждане на конкурса.

(5) В списъка на недопуснатите до кон-
курса кандидати се посочват основанията за 
недопускането им.

(6) Списъците с допуснатите и недопусна-
тите кандидати се поставят на общодостъпно 
място в сградата на съда и се публикуват в 
неговата интернет страница не по-късно от 
7 дни след изтичане на срока за подаване на 
заявленията за участие в конкурса.

(7) Недопуснатите до конкурса кандидати 
могат да обжалват решението на комисията 
пред председателя на ВАС в 7-дневен срок от 
обявяването на списъците, който се произнася 
с окончателно решение. Жалбата не спира 
конкурсната процедура.

Чл. 82. (1) Когато няма допуснати кандида-
ти, председателят на ВАС с писмена заповед 
прекратява конкурсната процедура.

(2) Конкурсът се провежда по обявения 
начин и когато допуснатият кандидат е само 
един.

Чл. 83. Въз основа на проведения конкурс 
комисията класира до трима от кандидатите, 
получили най-висок резултат.

Чл. 84. (1) В 7-дневен срок от приключ-
ване на конкурса комисията представя на 
председателя на ВАС протокол с резултатите 
от проведения конкурс и документите на 
класираните кандидати.

(2) По преценка на председателя на ВАС 
той или определеният от него заместник може 
да проведе събеседване с един или с всички 
класирани от комисията кандидати.

(3) Трудовото правоотношение възниква с 
лицето, класирано на първо място в конкурса.

Чл. 85. На назначения служител се връчва 
лично срещу подпис длъжностна характерис-
тика, съобразена с условията на типовите 
длъжностни характеристики на служителите 
в администрацията на ВАС.

Г л а в а  в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ 
СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 86. Съдебните служители са длъжни да 
изпълняват задълженията си в съответствие 
с връчените им индивидуални длъжностни 
характеристики. 

Чл. 87. (1) Работното време на администра-
цията на ВАС е от 8,30 ч. до 17 ч. с половин 
час обедна почивка. 

(2) Съдебните служители са длъжни да 
спазват работното време и да го използват 
за изпълнение на служебните си задължения. 

(3) Допълнителни задължения могат да се 
възлагат на съдебния служител временно – до 
45 работни дни в годината, при служебна 
необходимост. 
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(4) При служебна необходимост съдебният 
служител е длъжен да изпълнява служебните 
си задължения и извън работното време. 

Чл. 88. Съдебните служители дават справ-
ки на страните, на процесуалните им пред-
ставители и на адвокатите за движението 
на делата в рамките на работното време 
без прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната 
почивка се ползва по график. 

Чл. 89. (1) Съдебните служители са длъж-
ни да пазят като служебна тайна сведенията, 
които са им станали известни в кръга на 
службата и засягат интересите на гражданите, 
на организациите и на държавата. 

(2) Съдебните служители са политически 
неутрални при изпълнение на служебните си 
задължения. 

(3) Съдебните служители спазват Етичния 
кодекс на съдебните служители, одобрен от ВСС. 

Чл. 90. (1) При изпълнение на служебните 
си задължения и в обществения живот съдеб-
ните служители трябва да имат поведение, 
което да не уронва престижа на съдебната 
власт. 

(2) Съдебните служители са длъжни да 
изпълняват служебните си задължения в 
делово облекло и да носят табелка с името 
и длъжността си. 

Чл. 91. Съдебните служители задължител-
но се застраховат срещу злополука за сметка 
на бюджета на съдебната власт. 

Чл. 92. Задължителното обществено и 
здравно осигуряване на съдебния служител 
се извършва за сметка на бюджета на съдеб-
ната власт. 

Чл. 93. Съдебните служители имат право 
да получават възнаграждението, определено 
за заеманата длъжност, съобразно Класифи-
катора на длъжностите в администрацията на 
органите на съдебната власт, издаден от ВСС. 

Чл. 94. Съдебните служители имат право 
да получават ежегодно суми за допълнител-
но материално стимулиране, както и суми 
за служебно облекло в размер, определен с 
актове на ВСС. 

Чл. 95. Съдебните служители имат право 
на основен отпуск и на допълнителен платен 
годишен отпуск за работа в извънработно 
време и за изпълнение на допълнителни за-
дължения в размер, определен от ВСС. 

Чл. 96. Съдебен служител, придобил право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
при освобождаване от длъжност има право 
на еднократно парично обезщетение в размер 
на толкова брутни месечни възнаграждения, 
колкото прослужени години има в органите 
на съдебната власт, но не повече от десет 
брутни месечни възнаграждения. 

Чл. 97. При изпълнение на служебните 
си задължения съдебните служители се ле-

гитимират със служебна карта по образец, 
утвърден от ВСС. 

Чл. 98. За неуредените в тази глава въпроси 
относно правата и задълженията на съдебните 
служители се прилагат разпоредбите на глава 
осемнадесета „Администрация на органите на 
съдебната власт“ от ЗСВ и Кодексът на труда. 

Г л а в а  т р е т а

АТЕСТИРАНЕ

Чл. 99. Атестирането на съдебните слу-
жители има за цел:

1. установяване равнището на професи-
оналната квалификация на служителите и 
нейното съответствие с изискванията на 
длъжностната характеристика;

2. проверка на качествата на служителя за 
ефективно изпълнение на работата;

3. справедливо възнаграждение на съдеб-
ните служители;

4. подобряване на служебните взаимоот-
ношения и работата в екип;

5. осъществяване на прозрачна и справед-
лива процедура за професионално развитие.

Чл. 100. (1) Атестирането на съдебните 
служители се извършва ежегодно след про-
служено време на съответната длъжност не 
по-малко от една година.

(2) Служителите, прослужили по-малко 
от година на съответната длъжност в съда, се 
атестират през следващата календарна година.

(3) Атестирането обхваща периода от 1 де-
кември на предходната година до 30 ноември 
на следващата година.

Чл. 101. (1) Атестирането на съдебните 
служители е непрекъснат процес.

(2) Участници в процеса на атестиране са:
1. Атестиран – всички съдебни служители 

в администрацията на Върховния админи-
стративен съд.

2. Постоянно действаща атестационна 
комисия, назначена от председателя на съда. 

3. Орган по обжалването – председателят 
на ВАС.

(3) Атестирането на главния секретар, 
служителя по сигурността на информацията 
и служителите в кабинета на председателя 
се извършва от председателя на съда.

Чл. 102. (1) Атестирането включва три 
дейности:

1. дейност по изготвяне на работен план 
от прекия ръководител с участието на атес-
тирания;

2. дейност по текущ контрол, осъществяван 
от прекия ръководител с оглед изпълнението 
на работния план, обективиран в лично про-
фесионално досие на атестирания;

3. изготвяне на оценка от атестационната 
комисия или в случаите на чл. 101, ал. 3 от 
председателя на съда.
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(2) Дейностите за извършване на атести-
рането се провеждат в срокове, както следва:

1. изготвянето на работния план – в пе-
риода от 1 декември до 31 декември;

2. изготвяне на оценка в края на пери-
ода – от 1 до 31 ноември.

Чл. 103. (1) За всеки атестиран прекият ръ-
ководител води лично професионално досие.

(2) Личното професионално досие съдържа 
данни за ефективното изпълнение на работния 
план, спазването на трудовата дисциплина, 
постъпилите сигнали и оплаквания, инфор-
мация относно извършения текущ контрол 
и становище от прекия ръководител. 

(3) При констатирани нарушения на тру-
довата дисциплина прекият ръководител не-
забавно уведомява председателя за преценка 
на наличието на предпоставки за образуване 
на дисциплинарно производство.

Чл. 104. При изготвянето на оценката в 
края на периода се вземат предвид данните, 
събрани в професионалното досие.

Чл. 105. Показателите, по които се оценя-
ват съдебните служители, са, както следва: 

1. изпълнение на работния план – до 
15 точки; 

2. качествено изпълнение на задължени-
ята – до 15 точки;

3. срочно изпълнение на задълженията – до 
15 точки;

4. адаптивност към промени в работния 
процес – до 15 точки;

5. етично поведение – до 10 точки;
6. взаимоотношения с магистрати, съдебни 

служители и граждани – до 10 точки;
7. работа в екип – до 5 точки;
8. способност за самостоятелна работа – до 

5 точки; 
9. инициативност и поемане на извънредна 

работа – до 5 точки;
10. организационни умения – до 5 точки.
Чл. 106. Показателите за оценката се 

вписват във формуляр, утвърден с вътрешните 
правила, и се определя обща оценка, която 
може да бъде 1, 2, 3, 4 и 5, като общият брой 
от точки е 100: 

1. оценка 1 – атестираният изключително 
ефективно изпълнява работата си, значител-
но над изискванията за длъжността – при 
получени между 91 и 100 точки; 

2. оценка 2 – атестираният редовно изпъл-
нява задълженията си над изискванията – при 
получени от 81 до 90 точки; 

3. оценка 3 – атестираният като цяло 
изпълнява работата си на нивото на изис-
кванията за длъжността, но не ги надмина-
ва – от 61 до 80; 

4. оценка 4 – атестираният изпълнява 
задълженията несъответно на всички изис-

квания за длъжността и има нужда от по-
добрение – при получени от 51 до 60 точки; 

5. оценка 5 – атестираният изпълнява 
задълженията си неефективно, много под 
нивото на изискванията за длъжността – при 
получени под 50 точки.

Чл. 107. (1) Комисията, а в случаите по 
чл. 101, ал. 3 – председателят на съда, вписва 
общата оценка във формуляра за атестиране и 
запознава атестирания със съдържанието му.

(2) Формулярът се подписва от комисията 
или в случаите на чл. 101, ал. 3 – от предсе-
дателя на съда и от атестирания.

Чл. 108. (1) Съдебен служител, който не 
е съгласен с общата оценка, може да подаде 
до председателя на съда мотивирано възра-
жение в 7-дневен срок от запознаването и 
подписването на формуляра.

(2) Председателят на съда се произнася 
с решение в 7-дневен срок от подаване на 
възражението.

Чл. 109. При получена оценка 5 атеста-
ционната комисия изпраща атестационния 
формуляр ведно с личното професионално 
досие на атестирания до председателя за 
преценка на наличието на предпоставки за 
прекратяване на трудовия договор.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ПОВИШАВАНЕ В РАНГ

Чл. 110. Всеки съдебен служител при до-
казана добра професионална квалификация 
може да бъде повишен в ранг след атестиране.

Чл. 111. Ранговете, в които съдебните 
служители могат да бъдат повишавани при 
работата си в съда, са от пети до първи във 
възходяща степен.

Чл. 112. При първоначално назначаване 
съдебният служител получава минималния 
ранг за съответната длъжност, който е опре-
делен по Класификатора на длъжностите в 
администрацията на органите на съдебната 
власт.

Чл. 113. При повишаване в ранг съдебният 
служител получава и по-високо възнаграж-
дение за новия ранг в размер, определен от 
ВСС.

Чл. 114. Повишаването в ранг се извършва 
след проведена процедура по атестиране.

Чл. 115. (1) Съдебните служители се пови-
шават в ранг при три последователни оценки 
от атестирането не по-ниски от „оценка 2“.

(2) Предсрочно повишаване в ранг се 
извършва при оценка 1.

Чл. 116. (1) Когато съдебният служител 
придобие право на повишаване в ранг, 
атестационният формуляр се представя на 
председателя на съда.

(2) Повишаването в ранг се извършва със 
заповед на председателя на съда.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник се приема с решение 
на Висшия съдебен съвет по протокол № 19 
от 27.04.2016 г. на основание чл. 342, ал. 1 от 
Закона за съдебната власт. 

§ 2. За неуредените в този правилник въ-
проси относно назначаването на съдебните 
служители, прекратяването на трудовите до-
говори с тях и дисциплинарната отговорност 
се прилагат Кодексът на труда и Законът за 
съдебната власт. 

§ 3. Организацията на работа и конкретните 
функции на съдебните служители в отделните 
административни звена от администрацията 
на ВАС се уреждат и с вътрешни правила, 
издадени от председателя на ВАС. 

§ 4. В едномесечен срок от влизане в сила 
на този правилник председателят на ВАС ут-
върждава типови длъжностни характеристики 
за съответните длъжности.

§ 5. В едномесечен срок от влизане в 
сила на този правилник главният секретар 
извършва проверка за съответствието на за-
варените съдебни служители във Върховния 
административен съд с длъжностите по този 
правилник и изискванията за тях и представя 
писмен доклад на председателя на ВАС.

§ 6. В тримесечен срок от влизане в сила 
на този правилник длъжностните разписания 
и поименните щатни разписания на служите-
лите във ВАС и в учебните бази се привеждат 
в съответствие с изискванията му.

§ 7. Правилникът влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“. 

§ 8. Този правилник отменя Правилника 
за администрацията на Върховния админи-
стративен съд (ДВ, бр. 67 от 2013 г.). 

Представляващ ВСС: 
Димитър Узунов

3566

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ГОРИТЕ 

КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Правилник за изменение на Устройствения 
правилник на Дирекция на Природен парк 
„Витоша“ (обн., ДВ, бр. 12 от 2012 г.; изм., 
бр. 28 от 2013 г., бр. 77 от 2014 г., Решение 
№ 12997 от 2.12.2015 г. на ВАС на РБ – бр. 7 

от 2016 г.; доп., бр. 22 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 7 ал. 5 се отменя.

Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор: 

Тони Кръстев
3621

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

НАРЕДБА № 8121з-444 
от 3 май 2016 г.

за организацията и контрола по обезпечаване-
то на сигурността на банките и финансовите 

институции 

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат орга-
низацията и контролът по обезпечаването на 
сигурността на банките и финансовите инсти-
туции и контролът по тяхното изпълнение.

(2) Сигурността се обезпечава чрез изгражда-
не на системи за физическа защита на банките 
и финансовите институции.

Чл. 2. Разпоредбите на тази наредба се 
прилагат по отношение обектите на банките 
и финансовите институции.

Чл. 3. (1) Лицата, които управляват и пред-
ставляват банките и финансовите институции, 
отговарят за прилагането на наредбата.

(2) Лицата по ал. 1 създават специализирано 
звено, което организира и контролира прила-
гането на изискванията на наредбата.

(3) Лицата по ал. 1 изпълняват лично задъл-
женията по прилагането на изискванията на 
наредбата, когато не е възможно да се създаде 
специализирано звено.

Г л а в а  в т о р а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ 
НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА

Чл. 4. Банките и финансовите институции 
приемат:

1. инструкция за охрана, на базата на коя-
то се изготвя план за всеки охраняем обект, 
който съдържа:

а) данни за месторазположението, инфра-
структурата и особеностите на обекта, приле-
жащите помещения, сгради и територии;

б) кратко описание на вътрешния ред, про-
пускателния режим и задължения на персонала 
за физическа защита;

в) сили и средства за физическа защита;
г) план за действия при кризисни ситуации 

(нападение на обекта, терористичен акт, аварии, 
пожари, природни бедствия и т.н.);

д) ред за контрол по изпълнение на служеб-
ните задължения от персонала за физическа 
защита;

2. правилник за пропускателния режим;
3. инструкция за транспортиране на пари и 

ценности, когато транспортирането се извършва 
от банката или финансовата институция.
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Г л а в а  т р е т а

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА 

ЗАЩИТА

Раздел I
Изисквания при изграждане и съоръжаване 

на обектите

Чл. 5. (1) Обектите на банките и финансо-
вите институции се съоръжават със системи за 
физическа защита в съответствие с разпоред-
бите на Наредба № 7 от 1998 г. за системите 
за физическа защита на строежите (ДВ, бр. 70 
от 1998 г.) и при спазване на специфичните 
изисквания на тази наредба.

(2) Органът за управление на всяка банка 
утвърждава категоризиране на обектите си, 
както следва:

1. обекти първа категория са клонове, 
офиси и изнесени работни места на банките, 
в които парите и ценностите в наличност са 
над 140 000 лв.; в тази категория са трезорните 
помещения на банките с дневен и денонощен 
режим на работа и други помещения за съх-
раняване на пари и ценности;

2. обекти втора категория са клонове, офиси 
и изнесени работни места на банките, в които 
парите и ценностите в наличност са от 40 000 
до 140 000 лв.;

3. обекти трета категория са офиси и изнесени 
работни места на банките, в които парите и 
ценностите в наличност са до 40 000 лв.

(3) Обектите на банките в зависимост 
от категоризацията по ал. 2 се изграждат и 
съоръжават и в съответствие с параметрите, 
посочени в приложения № 1, 2, 3 и 4.

Чл. 6. (1) Обектите на банките и финансо-
вите институции се съоръжават с решетки или 
защитни стъкла.

(2) Решетките по ал. 1 трябва да отговарят 
на изискванията по Наредба № 7 от 1998 г. за 
системите за физическа защита на строежите. 
Защитните стъкла трябва да бъдат със степен 
на съпротивление, съобразена с предназначе-
нието им и приложения № 1 и 2.

Чл. 7. За обектите на банките и финансо-
вите институции се осигурява по възможност 
отделен вход при общо ползване на сграда, а 
при ползване на общи коридори помещенията 
задължително се отделят с физически бариери.

Чл. 8. (1) Местата, в които се работи с пари 
и ценности в наличност над 20 000 лв. и кои-
то граничат с общодостъпни зони, трябва да 
отговарят на следните изисквания:

1. да са отделени от общодостъпните зони 
на помещението с куршумоустойчиви пре-
гради, изградени така, че да не се местят под 
действие на физическа сила или технически 
приспособления; отворените фуги между отдел-
ните съставни елементи да не са по-големи от 
3 мм; използваните материали да отговарят на 
степен на съпротивление срещу прострелване;

2. вратите да бъдат изпълнени с автомати 
за затваряне и секретни брави; ключовете 
на вратите не трябва да се оставят външно в 
ключалките.

(2) Касовите помещения, в които се работи 
с пари и ценности в наличност над 20 000 лв., 
трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да имат преграда между касиера и клиен-
та, която да е куршумоустойчива с минимална 
височина 2,2 м; остъкляванията в куршумоус-
тойчивата преграда между касиера и клиента да 
не отделят отломки при прострелване, а когато 
съотношението на страните им е по-голямо от 
2:1, да са най-малко тристранно рамкирани;

2. устройствата за приемане и предаване на 
пари, ценности и документи да са със степента 
на съпротивление на преградите, в които са 
вградени; при наличие на отвори за разговор те 
да бъдат изградени така, че да не е възможна 
директна стрелба през тях;

3. преградите между отделните работни мес-
та в касовите помещения да са удароустойчиви, 
остъкляванията в тях да имат степен на съпро-
тивление в съответствие с приложение № 1;

4. касовите помещения да са оборудвани 
със сейф със степен на съпротивление БДС 
EN 1143-1:2012 и в съответствие с приложение 
№ 4; наличностите в сейфовете не трябва да 
бъдат видими от общодостъпни места.

(3) Лимитите за парите и ценностите в на-
личност по ал. 1 и 2 се установяват въз основа 
на вътрешен акт на банката.

Чл. 9. Трезорните помещения се изграждат 
и съоръжават в съответствие с БДС EN 1143-
1:2012, като се изпълняват и следните специ-
фични изисквания:

1. степента на съпротивление на трезора 
определя максималната стойност на съхраня-
ваните пари и ценности в него и е посочена в 
приложение № 3;

2. трезорните помещения имат защитена 
транспортна връзка с местата за работа с пари 
и ценности и с дебаркадера;

3. след вратата на трезорното помещение да 
бъде монтирана стоманена решетъчна врата, 
оборудвана с брава касов тип;

4. на входа на преддверието към трезорното 
помещение да бъде монтирана стоманена врата 
с брава касов тип; допустимо е използването и 
на система за административен контрол;

5. всички рафтове и шкафове в трезорните 
помещения са метални; в случай че помещения 
на банката, некатегоризирани като трезорни, се 
използват за граждански трезори и в тях има 
монтирани сейфове, последните трябва да са 
съобразени с изискванията по приложение № 4;

6. в случаите, в които една или повече от 
стените на трезорните помещения граничат с 
външни стени, се изгражда обходен коридор; 
при невъзможност за изграждане на обходен 
коридор тези стени допълнително се усилват;

7. депозитните системи на банките да отго-
варят на изискванията на БДС EN 1143-2:2014.

Чл. 10. При изграждане от банките на де-
баркадери те се съоръжават в съответствие със 
следните изисквания:

1. вратата на транспортния подход към 
дебаркадера е със степен на защита срещу 
прострелване;
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2. в дебаркадера е планиран авариен изход 
за персонала, извършващ транспортирането;

3. между дебаркадера и помещението за 
приемане и предаване на документи, пари и 
ценности се изграждат устройства за прие-
мане и предаване и уредба за комуникации; 
материалите, използвани при изграждане на 
устройствата, са със степен на защита срещу 
прострелване.

Чл. 11. Помещенията на банките за архив, 
дилинг и суифт офис, за съхраняване на маг-
нитните носители на информация и книгата 
на акционерите се съоръжават със системите 
за физическа защита, предвидени в наредбата, 
както и се оборудват с надеждни заключващи 
устройства и/или системи за контрол на достъпа.

Раздел II
Изисквания за организация, управление и въ-
оръжаване на персонала за физическа защита

Чл. 12. Всяка банка и финансова институция 
осъществява охраната на обектите с персонал 
за физическа защита по реда, установен със 
Закона за частната охранителна дейност, Закона 
за оръжията, боеприпасите, взривните вещества 
и пиротехническите изделия и нормативните 
актове по прилагането им и при спазване на 
Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физи-
ческа защита на строежите.

Чл. 13. Обектите на банките в зависимост 
от категоризацията по чл. 5, ал. 2 се охраняват, 
както следва:

1. обекти първа категория – с минимум един 
денонощен пост и/или сигнално-охранителна 
техника с изведен сигнал в център за реагиране;

2. обекти втора категория – с минимум един 
дневен пост или сигнално-охранителна техника 
с изведен сигнал в център за реагиране;

3. обекти трета категория – могат да се 
охраняват и от други лица, натоварени с до-
пълнителни функции по физическата защита, 
и сигнално-охранителна техника с изведен 
сигнал в център за реагиране.

Раздел III
Изисквания за оборудване на обектите със 
сигнално-охранителни и известителни системи 

и системи за видеонаблюдение

Чл. 14. (1) Сигнално-охранителните и из-
вестителни системи в обектите на банките и 
финансовите институции се изграждат в съот-
ветствие с БДС IEC 60839-1-1:1998 и БДС IEC 
60839-1-4:1999, системите за видеонаблюдение 
съгласно БДС EN 50132-7:2012, а системите за 
контрол на достъпа в съответствие с БДС EN 
60839-11-1:2013.

(2) Проектите за сигнално-охранителни 
и известителни системи и системите за ви-
деонаблюдение се изработват от банките и 
финансовите институции или лица, на които 
те са възложили изготвянето на проектите на 
сигнално-охранителни и известителни системи 
в техни обекти.

(3) Проектите за сигнално-охранителни и 
известителни системи, изготвени по реда на 

ал. 2, се съгласуват с функционално компе-
тентна структура на МВР.

Чл. 15. Всяка банка и финансова институ-
ция осъществява охраната на обектите си със 
сигнално-охранителни и известителни системи 
по един от следните начини:

1. сключване на договор с търговци, на ко-
ито е издаден лиценз за извършване на частна 
охранителна дейност по Закона за частната 
охранителна дейност;

2. създаване на звена за самоохрана.
Чл. 16. (1) Сигнално-охранителните и из-

вестителни системи задължително включват 
следните видове охрана:

1. периферна охрана – сигнализиране при 
нападение на периферията на обекта;

2. обемна охрана – сигнализиране при дви-
жение на човек в охраняваните помещения;

3. охрана на сейфове – сигнализиране при 
нападение;

4. охрана на персонала – сигнализиране при 
нападение на служители.

(2) Сигналите от сигнално-охранителните 
и известителни системи се подават в специ-
ализирани центрове за реагиране.

Чл. 17. Специалните технически изисквания 
към сигнално-охранителните и известителни 
системи, които изискват разделяне на зони, са:

1. детекторите в една зона са за един вид 
охрана, от един тип и не са повече от 3 броя;

2. антисаботажните контакти и детекторите 
за охрана на персонала са свързани в зони, 
които непрекъснато са под охрана.

Чл. 18. Управляващото устройство в сигнал-
но-охранителните системи трябва да отговаря 
на следните изисквания:

1. да поддържа една или няколко изнесени 
клавиатури;

2. да се дели на части (групи) с независимо 
включване, изключване и отделни изходи за 
алармен сигнал;

3. да има енергонезависима памет за запа-
метяване на минимум 250 алармени събития 
и възможност за преглед и разпечатване;

4. да има автономно захранване, което да 
осигурява най-малко 24 часа непрекъсната ра-
бота на системата; корпусът на управляващото 
устройство е метален с антисаботажен контакт.

Чл. 19. Изискванията за оборудване на 
трезорни помещения са:

1. охрана на вратата с магнитен или меха-
ничен контакт и сеизмичен детектор, реагиращ 
на взрив, пробиващи абразивни и термични 
инструменти;

2. охрана на стените, пода и тавана със 
сеизмични детектори, които отговарят на 
изискванията по т. 1;

3. охраната на помещението с микровълнови 
доплерови детектори, отговарящи на БДС IEC 
60839-2-5:1998, или с пасивни инфрачервени 
детектори за таванен монтаж, отговарящи на 
БДС IEC 60839-2-6:1999, с огледална оптика 
или четворен пироелектричен сензор;

4. паник-бутон във и пред помещението;
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5. охрана на обходния коридор с микро-
вълнови доплерови детектори и детектори, 
реагиращи на вибрации на външните стени;

6. охрана със сеизмични детектори на сейфове 
в помещения за граждански трезори;

7. камера за видеонаблюдение в помещението 
за наблюдение към трезорната врата;

8. камерите за видеонаблюдение в трезор-
ното помещение и подходите към него да са 
с разделителна способност за разпознаване на 
лицата в зоната.

Чл. 20. Изискванията за оборудване на мес-
тата, в които се работи с пари и ценности, са:

1. охрана на персонала с паник-бутони и/
или паник-педали;

2. обемна охрана с пасивни инфрачервени 
детектори;

3. охрана на външните за обекта стъклени 
повърхности с акустични детектори, отговарящи 
на БДС IEC 60839-2-7:1999;

4. охрана със сеизмични детектори – при 
наличие на сейфове, съхраняващи пари и цен-
ности извън работно време;

5. камери за видеонаблюдение.
Чл. 21. Изискванията за оборудване на ка-

совите помещения са:
1. охрана с паник-бутони и/или педали;
2. охрана със сеизмични детектори – при 

наличие на сейф, съхраняващ пари и ценности 
извън работно време;

3. в касовото помещение се монтират камери 
за видеонаблюдение за наблюдение лицата на 
клиентите и техните манипулации.

Чл. 22. Изискванията за охрана на помеще-
нието за архив са:

1. охрана на вратата с магнитен или меха-
ничен контакт;

2. обемна охрана с доплерови детектори или 
пасивни инфрачервени детектори за таванен 
монтаж, когато помещението е работно място;

3. охрана на външните за обекта стени с 
вибрационни детектори.

Чл. 23. Изискванията за охрана на входни 
преддверия, коридори, етажни площадки и 
работни помещения са:

1. обемна охрана с пасивни инфрачервени 
или комбинирани детектори;

2. охрана на външните за обекта стъклени 
повърхности на височина до 4 м от ниво терен 
и последен етаж, ако има достъп до него от 
друга сграда;

3. камери за видеонаблюдение на входовете 
на обекта, на дебаркадера и на зоната за сво-
боден достъп на посетители.

Чл. 24. Изискванията за обезпечаване си-
гурността на терминални устройства АТМ са:

1. охрана на вратата/ите на терминалното 
устройство АТМ с магнитен или механичен 
контакт детектор;

2. монтиран на корпуса на АТМ специали-
зиран сеизмичен детектор за банкомати с три 
канала за обработка на сигнала (шоков, виб-
рационен, термичен канал), инсталиран според 
препоръката на производителя;

3. сигналът от сигнално-охранителната и 
известителна система да бъде изведен в център 
за реагиране;

4. сейфът и анкерните връзки в терминалните 
устройства АТМ да бъдат по БДС EN 1143-1:2012 
и съгласно приложение № 4.

Чл. 25. Постъпващата информация от ка-
мерите за видеонаблюдение се записва и се 
архивира за минимум 30 дни.

Раздел IV
Изисквания за организиране на охраната при 

транспорт на пари и ценности

Чл. 26. Банките и финансовите институции 
осъществяват охраната при транспортиране на 
пари и ценности по реда на Наредба № I-121 от 
2004 г. за реда за организиране охраната при 
транспортиране на ценни пратки и товари (ДВ, 
бр. 63 от 2004 г.).

Чл. 27. При транспортиране на пари и цен-
ности на банки и финансови институции следва 
да бъдат изпълнени и следните допълнителни 
изисквания:

1. извършването на транспорта да се пла-
нира по възможност само за светлата част на 
денонощието;

2. при транспорт на пари и ценности на 
стойност над 30 000 лв. в използвания специ-
ализиран брониран автомобил да бъде обосо-
бен сейф (товарно помещение) със степен на 
съпротивление по БДС EN 1143-1:2012; степента 
на съпротивление определя максималната 
стойност на съхраняваните пари и ценности в 
него и е посочена в приложение № 4;

3. подът на използваните специализирани 
бронирани автомобили при транспорт на пари 
и ценности на стойност над 30 000 лв. да е 
защитен срещу интервенция с ръчна граната;

4. обособените зони в използваните спе-
циализирани бронирани автомобили при 
транспорт на пари и ценности на стойност над 
30 000 лв. да са оборудвани с необходимите по 
вид и обем пожарогасители.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Обекти на банките“ са сградите заедно 

със съоръженията и прилежащите към тях 
територии на банките, техните клонове, офиси 
и изнесени работни места, които служат за 
осъществяване на дейността им.

2. „Терминални устройства АТМ“ са устрой-
ства по смисъла на Наредба № 3 от 2009 г. за 
условията и реда за изпълнение на платежни 
операции и за използване на платежни инстру-
менти (ДВ, бр. 62 от 2009 г.).

3. „Обекти на финансови институции“ са 
помещенията, в които се извършват сделки с 
чуждестранна валута в наличност.

4. „Дебаркадер“ е обособена зона за товарене 
и разтоварване на пари и ценности.

5. „Защитни стъкла“ са стъклата, съответ-
стващи на БДС ЕN 356:2001 и БДС ЕN 1063:2001.

§ 2. Термините „физическа защита“, „сиг-
нално-охранителни и известителни системи“, 
„персонал за физическа защита“ и „физически 
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бариери“ са употребени по смисъла на Наред-
ба № 7 от 1998 г. за системите за физическа 
защита на строежите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Тази наредба се издава на основание 
§ 3 от допълнителните разпоредби от Зако-
на за кредитните институции и е приета от 
Управителния съвет на Българската народна 
банка с Решение № 52 от 27 април 2016 г. и от 
министъра на вътрешните работи.

§ 4. Наредба № I-171 от 2001 г. за организа-
цията и контрола по обезпечаването на сигур-
ността на банките и небанковите финансови 
институции (обн., ДВ, бр. 70 от 2001 г.; изм. и 
доп., бр. 68 от 2004 г.) се отменя.

§ 5. Лицата, нарушили тази наредба, носят 
отговорност по глава петнадесета от Закона за 
кредитните институции.

§ 6. (1) Изпълнението на разпоредбите на 
наредбата се удостоверява с протокол за охра-
нително обследване на обектите на банките и 
финансовите институции, изготвен от лицата 
по чл. 3, ал. 2 и 3 и представители на терито-
риалната структура на МВР.

(2) Представители на териториалната струк-
тура на МВР са служители, компетентни към 
елементите на системите за физическа защита.

(3) Протоколите по ал. 1 се изготвят в 3 
екземпляра, съответно за: банката (финансо-
вата институция), МВР и управление „Банков 
надзор“ при БНБ.

§ 7. Контролът по прилагането на наредба-
та се осъществява от подуправителя на БНБ, 
ръководещ управление „Банков надзор“, и 
главния секретар на МВР.

§ 8. Съответствието с цитираните в наред-
бата БДС се установява по реда на Закона за 
националната стандартизация и актовете по 
неговото прилагане.

Министър на вътрешните работи: 
Румяна Бъчварова

Управител на Българската народна банка: 
Димитър Радев

Приложение № 1 
към чл. 5, ал. 3

Противоударни остъклявания

Степен на 
съпротива 

по БДС ЕN 
356:2001

Условия на 
изпитване 

Област на 
приложение 

Р1А

3 удара с ета-
лонна метална 
сфера от висо-
чина 1500 мм

срещу вандализъм 
(камъни, предмети)

Р2А

3 удара с ета-
лонна метална 
сфера от висо-
чина 3000 мм

срещу вандализъм 
(камъни, предмети), 
единични къщи в се-
лища

Р3А

3 удара с ета-
лонна метална 
сфера от висо-
чина 6000 мм

срещу вандализъм 
(камъни, предмети), 
частни сгради на от-
далечено място

Степен на 
съпротива 

по БДС ЕN 
356:2001

Условия на 
изпитване 

Област на 
приложение 

Р4А

3 удара с ета-
лонна метална 
сфера от висо-
чина 9000 мм

срещу вандализъм 
(камъни, предмети), 
жилищни сгради с 
мет. констр., отдале-
чени ваканц. жилища

Р5А

3×3 удара с ета-
лонна метална 
сфера от висо-
чина 9000 мм

срещу вандализъм 
(камъни, предмети), 
вили и преди всичко 
научни обекти

Р6А
30 – 50 удара с 
еталонна брад-
ва

срещу физическа 
атака (режещ ин-
струмент), фото- и 
видеомагазини, апте-
ки, изчисл. центрове, 
магазини

Р7А
51 – 70 удара с 
еталонна брад-
ва

срещу физическа ата-
ка (режещ инстру-
мент), галерии, му-
зеи, антикв. магазини, 
псих. отделения

Р8А
над 70 удара с 
еталонна брад-
ва

срещу физическа атака 
(режещ инструмент), 
бижутерии, енерг. 
центрове, затвори

Приложение № 2 
към чл. 5, ал. 3

Противокуршумни остъклявания

Степен на 
съпротива 

по БДС ЕN 
1063:2001

Условия на 
изпитване 

Област на 
приложение 

BR1-NS 
(без 

осколки)

3 изстрела с кур-
шум с тегло 2,6 г, 
скорост 360 м/
сек, от разстоя-
ние 10 м

срещу прострелване 
с ловджийско оръ-
жие калибър 22 LR

BR2-NS 
(без 

осколки)

3 изстрела с кур-
шум с тегло 8,0 г, 
скорост 400 м/
сек, от разстоя-
ние 5 м

срещу прострелване 
с пистолет калибър 
9 мм Парабел

BR3-NS 
(без 

осколки)

3 изстрела с 
куршум с тегло 
10,2 г, скорост 
430 м/сек, от 
разстояние 5 м

срещу прострелване 
с револвер калибър 
Магнум 357

BR4-NS 
(без 

осколки)

3 изстрела с 
куршум с маса 
15,6 г, скорост 
440 м/сек, от 
разстояние 5 м

срещу прострелване 
с револвер калибър 
Магнум 44

BR5-NS 
(без 

осколки)

3 изстрела с кур-
шум с маса 4,0 г, 
скорост 920 м/
сек, от разстоя-
ние 10 м

срещу прострелва-
не с пушка калибър  
5,56 × 45

BR6-NS 
(без 

осколки)

3 изстрела с кур-
шум с тегло 9,5 г, 
скорост 830 м/
сек, от разстоя-
ние 10 м

срещу прострелване 
с автоматична пуш-
ка НАТО калибър 
7,62 × 51

BR7-NS 
(без 

осколки)

3 изстрела с кур-
шум с тегло 9,8 г, 
скорост 820 м/
сек, от разстоя-
ние 10 м

срещу прострелване 
с автоматична пуш-
ка НАТО калибър 
7,62 × 51
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Приложение № 3 
към чл. 5, ал. 3

Категоризация на трезорни помещения

Степен на 
съпротива 
по БДС ЕN 
1143-1:2012

Съпротива 
за цялост-
но разби-
ване RU

Ключалки 
съгласно БДС 
EN 1300:2014

Дебе-
лина на 
стената
(mm)

Тегло на 
армировка

(kg/m2)

Област на 
приложение

Максимална 
сума 
(лв.)

брой клас

0 30 1 А - - - -

I 50 1 А - - - -

II 80 1 А - - - -

III 120 1 А - - - -

IV 180 1 В - - - -

V 270 2 В >400 30 помещение за съхраня- 
ване на пари и ценности 1 000 000

VI 400 2 С >400 30 помещение за съхраня- 
ване на пари и ценности 1 500 000

VII 600 2 С >400 30 помещение за съхраня-
ване на пари и ценности 2 000 000

VIII 825 2 С >400 77 помещение за съхраня- 
ване на пари и ценности 3 000 000

IХ 1050 2 С >400 77 трезорно помещение 6 000 000

Х 1350 2 С >500 77 трезорно помещение 10 000 000

ХI 2000 3 С

  или >600 77 трезорно помещение 15 000 000

  2 D

ХII 3000 3 С

  или >750 107 трезорно помещение 20 000 000

  2 D

ХIII 4500 2 D >1000 154 трезорно помещение над 20 000 000

Приложение № 4 
към чл. 5, ал. 3, чл. 8, ал. 2, т. 4,  
чл. 9, т. 5, чл. 24, т. 4, чл. 27, т. 2

Категоризация на сейфове

Степен на 
съпротива 
по БДС ЕN 
1143-1:2012

Съпро-
тива за 

цялостно 
разбиване 

RU

Ключалки
съгласно БДС 
EN 1300:2014

Анкериране, 
необходима 

сила,
kN

Област на 
приложение

Максимална 
сума (лв.)

брой клас

0 30 1 А 50 стоманен сейф 40 000

I 50 1 А 50 сейф за ценности 80 000

II 80 1 А 50 сейф за ценности, сейф за терми- 
нални устройства АТМ 200 000

III 120 1 А 50 брониран сейф, сейф за терми-
нални устройства АТМ 400 000

IV 180 1 В 100 брониран сейф 600 000

V 270 2 В 100 брониран сейф 1 000 000

VI 400 2 С 100 брониран сейф 1 500 000

VII 600 2 С 100 брониран сейф 2 000 000

VIII 825 2 С 100 брониран сейф над 2 000 000

IХ 1050 2 С 100 брониран сейф над 2 000 000

Х 1350 2 С 100 брониран сейф над 2 000 000
3579
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 30 от 2010 г. за утвърждаване на медицински 
стандарт „Медицинска онкология“ (обн., ДВ, 
бр. 60 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г. 

и бр. 32 от 2014 г.)

§ 1. В § 1б от преходните и заключителните 
разпоредби се правят следните изменения:

1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така: „В слу-

чаите, когато лечебното заведение за болнична 
помощ или комплексният онкологичен център 
не разполагат със собствена клинична лабора-
тория, те следва да осигурят осъществяването 
на дейност по клинична лаборатория от съот-
ветното ниво, определено с този стандарт, по 
договор със самостоятелна медико-диагнос-
тична лаборатория или с клинична лаборато-
рия – структура на друго лечебно заведение.“;

б) навсякъде в изречение второ думата 
„болницата“ се заменя с „лечебното заведение“.

2. В ал. 2 думите „Наредба № 35 от 2010 г. 
за утвърждаване на медицински стандарт „Кли-
нична лаборатория“ (ДВ, бр. 66 от 2010 г.)“ се 
заменят с „Наредба № 1 от 2014 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Клинична 
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.)“.

§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I, т. 1.3.3 в края се добавя „и 
комплексните онкологични центрове“.

2. В раздел II:
а) в т. 1.1.1:
аа) в буква „б“ запетаята и думите „придо-

бита след 1.01.2007 г.“ се заличават;
бб) буква „в“ се отменя;
б) в т. 1.1.2:
аа) в буква „б“ думите „след 1.01.2007 г.; 

лекар със специалност „Вътрешни болести“ и 
„Онкология“ се заличават;

бб) в буква „в“ думите „или със специал-
ност „Вътрешни болести“ и „Онкология“ се 
заличават;

в) в т. 2 думите „Наредба № 34 от 2006 г. 
за придобиване на специалност в системата 
на здравеопазването“ се заменят с „Наредба 
№ 1 от 2015 г. за придобиване на специалност 
в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 
2015 г.)“.

3. В раздел III:
а) в т. 1.2.1, буква „а“ думите „или с две 

специалности – „Вътрешни болести“ и „Онко- 
логия“ се заличават;

б) в т. 2.1 изречение първо в края се добавя 
„или като структура (отделение) на комплексен 
онкологичен център“;

в) в т. 2.3.2.4 думата „болнична“ се заличава;
г) досегашната „т. 2.3.3.5“ става „т. 2.3.3“ и в 

нея в буква „и“ думите „за болнична помощ“ 
се заличават;

д) в т. 2.3.4.5, буква „в“ думите „за болнична 
помощ“ се заличават;

е) в т. 2.3.5.1.1 думите „или „Вътрешни бо-
лести“ и „Онкология“ се заличават;

ж) в т. 2.3.5.1.2, буква „а“ думите „или „Въ-
трешни болести“ и „Онкология“ се заличават;

з) в т. 2.3.5.1.6 думите „или „Вътрешни бо-
лести“ и „Онкология“ се заличават; 

и) в т. 2.4.3.4.1.1, буква „а“ думите „или „Въ-
трешни болести“ и „Онкология“ се заличават;

к) в т. 2.4.3.4.1.3, буква „а“ думите „или „Въ-
трешни болести“ и „Онкология“ се заличават;

л) точка 3 се отменя.
4. В раздел V:
а) в т. 4 в края се добавя „и комплексните 

онкологични центрове“;
б) в т. 4.1 след думата „помощ“ се добавя „и 

комплексните онкологични центрове“;
в) в т. 4.1.1 думата „болничното“ се заменя 

с „лечебното“.
5. В раздел VI, т. 4.1 думите „или две специ-

алности – „Вътрешни болести“ и „Онкология“ 
се заличават.

6. Създава се раздел VII:

„Раздел VII
Национален раков регистър

1. Националният център по обществено 
здраве и анализи създава и поддържа на на-
ционално ниво национален раков регистър. 
Националният раков регистър се поддържа 
като електронна база данни и има служебен 
характер. 

2. Националният раков регистър осъществя-
ва дейности по системно събиране, съхранение, 
анализ, интерпретация и публикуване на данни 
за лицата със злокачествени новообразувания 
и карцином ин ситу.

3. Всички лечебни заведения в страната 
предоставят данни за лицата със злокачествени 
новообразувания, които периодично обобщават 
и изпращат на националния раков регистър 
при условия, ред и срокове, определени от 
Националния център по обществено здраве 
и анализи. 

4. В националния раков регистър задължи-
телно се обособяват следните раздели:

4.1. Раздел „Данни за пациента“, в който 
се вписват:

а) наименование на лечебното заведение 
за болнична помощ (комплексен онкологичен 
център);

б) личен идентификационен номер;
в) година на регистрация;
г) име, презиме, фамилия;
д) пол;
е) възраст;
ж) ЕГН;
з) рождена дата;
и) местоживеене;
к) семеен статус;
л) професия;
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м) отрасъл;
н) месторабота;
о) социална група;
п) дата на смърт или изгубване от наблю-

дение;
р) други (ако е приложимо). 
4.2. Раздел „Данни за злокачественото за-

боляване“, в който се вписва:
а) диагноза по МКБ 10;
б) начин на доказване;
в) дата на диагноза;
г) локализация и морфология;
д) латералност;
е) ТNM;
ж) стадий;
з) локализация на метастази, грейд, Кларк, 

Бреслоу, естроген- и прогестерон-рецептори, 
HER1, HER2, първична множественост и др.

4.3. Раздел „Данни за лечението и развитието 
на заболяването“, в който се вписват: 

а) хирургично лечение;
б) лъчелечение;
в) химиотерапия;
г) таргетна терапия;
д) хормонотерапия;
е) друга лекарствена терапия;
ж) данни за метастази и рецидиви в хода 

на заболяването; 
з) други (ако е приложимо).

Преходни и заключителни разпоредби 
§ 3. В Наредба № 34 от 2005 г. за реда за 

заплащане от републиканския бюджет на ле-
чението на българските граждани за заболява-
ния, извън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и 
доп., бр. 16, 48 и 95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 
и 96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63, 89 
и 100 от 2010 г., бр. 13, 18 и 94 от 2011 г., бр. 49 
от 2012 г., бр. 31, 62 и 95 от 2014 г.) чл. 29а се 
отменя.

§ 4. В Наредба № 19 от 2014 г. за утвържда-
ване на медицински стандарт „Акушерство и 
гинекология“ (ДВ, бр. 106 от 2014 г.) се правят 
следните изменения и допълнения: 

1. В § 3, ал. 1 от преходните и заключител-
ните разпоредби:

а) изречение първо се изменя така: „В слу-
чаите, когато лечебното заведение за болнична 
помощ или комплексният онкологичен център 
не разполагат със собствена клинична лабора-
тория, те следва да осигурят осъществяването 
на дейност по клинична лаборатория от съот-
ветното ниво, определено с този стандарт, по 
договор със самостоятелна медико-диагнос-
тична лаборатория или с клинична лаборато-
рия – структура на друго лечебно заведение.“; 

б) навсякъде в изречение второ думата 
„болницата“ се заменя с „лечебното заведение“.

2. В приложението към чл. 1, ал. 1: 
а) в глава V се създава т. 6:
„6. Комплексните онкологични центрове и 

СБАЛО осъществяват дейности по този стан-

дарт в областта на хирургичното лечение на 
онкологичните гинекологични заболявания.“;

б) в глава VII:
аа) в т. 7 след думите „клас Б1“ се добавя 

„и клас Б2“;
бб) в т. 7.1.2 след думата „гинекология“ се 

добавя „и/или по гинекология (без 24 часов 
кръвно-газов анализ)“;

вв) в т. 7.1.3 след думата „гинекология“ се 
добавя „и/или по гинекология (без 24 часов 
кръвно-газов анализ)“;

гг) в т. 7.2.1 след думата „гинекология“ се 
добавя „и/или по гинекология“;

дд) в т. 7.3 след думата „гинекология“ се 
добавя „и/или по гинекология“;

ее) в т. 7.4 след думата „гинекология“ се 
добавя „и/или по гинекология“;

жж) навсякъде в т. 7.5 след думата „гине-
кология“ се добавя „и/или по гинекология“;

зз) в т. 7.6 след думата „гинекология“ се 
добавя „и/или по гинекология“;

ии) навсякъде в т. 9.2 след думите „клас Б1“ 
и „гинекология“ се добавя съответно „и клас 
Б2“ и „и/или по гинекология“;

в) в глава XIV, т. 6.2.2 думите „Б, с из-
ключение на т. 6.1.16, която се извършва в 
клас Б2 по изключение по медицински по-
казания, свързани с основното състояние“ 
се заменят с „Б1“;

г) в глава XV:
аа) в т. 6.2.4. думите „и цезарово сечение, 

включително вагинално цезарово сечение и 
sectio parva“ се заличават;

бб) създава се нова т. 6.2.5:
„6.2.5 интра- и постоперативни усложнения 

при цезарово сечение, включително вагинално 
цезарово сечение и section parva“;

вв) досегашната т. 6.2.5 става т. 6.2.6;
гг) създава се т. 6.2.7:
„6.2.7. застрашаващо живота генитално 

кървене при неоперабилни онкологични ги-
некологични заболявания, изискващи влага-
лищни тампонади, хемотрансфузии и друго 
парентерално лечение;“

дд) в т. 7 думите „6.2.3 – 6.2.5“ се заменят с 
„6.2.1 – при пациенти със съпътстващо онко-
гинекологично заболяване, 6.2.4, 6.2.6 и 6.2.7“.

§ 5. В Наредба № 10 от 2010 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Анестезия 
и интензивно лечение“ (обн., ДВ, бр. 24 от 
2010 г.; изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2010 г. и 
бр. 32 от 2014 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В § 1б от преходните и заключителните 
разпоредби: 

а) в ал. 1:
аа) изречение първо се изменя така: „В 

случаите, когато лечебното заведение за бол-
нична помощ или комплексният онкологичен 
център не разполагат със собствена клинична 
лаборатория, те следва да осигурят осъществя-
ването на дейност по клинична лаборатория от 
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съответното ниво, определено с този стандарт, 
по договор със самостоятелна медико-диагнос-
тична лаборатория или с клинична лаборато-
рия – структура на друго лечебно заведение.“; 

бб) навсякъде в изречение второ думата 
„болницата“ се заменя с „лечебното заведение“;

б) в ал. 2 думите „Наредба № 35 от 2010 г. 
за утвърждаване на медицински стандарт „Кли-
нична лаборатория“ (ДВ, бр. 66 от 2010 г.).“ се 
заменят с „Наредба № 1 от 2014 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Клинична 
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.)“.

2. В приложението към член единствен, ал. 1:
а) в раздел II, част „В“, т. 1.2, буква „в“ след 

думата „помощ“ се добавя „и в комплексния 
онкологичен център“; 

б) в раздел III:
аа) в част „Б“, т. 3.2 след думата „помощ“ се 

добавя „и комплексните онкологични центрове“; 
бб) в част „В“:
ааа) в т. 1.1 след думите „клиника за ин-

тензивно лечение“ се поставя запетая и се 
добавя „както и в структури на комплексни 
онкологични центрове за интензивно лечение“;

ббб) в т. 1.2, буква „а“ в края се добавя 
„или в структура за интензивно лечение на 
комплексния онкологичен център“;

ввв) в т. 1.3, буква „а“ в края се добавя „или 
комплексен онкологичен център“;

ггг) в т. 5.7:
аааа) в буква „а“ в края се добавя „или в 

комплексния онкологичен център“;
бббб) в буква „г“ думата „болницата“ се 

заменя с „лечебното заведение“;
в) в раздел IV:
аа) в част „А“, в текста преди т. 1 в края се 

добавя „и в комплексен онкологичен център;“
бб) в част „Б“, в текста преди т. 1 в края се 

добавя „и в комплексен онкологичен център;“
вв) в част „В“, в текста преди т. 1 в края се 

добавя „и в комплексен онкологичен център;“.
§ 6. В Наредба № 15 от 2003 г. за утвър-

ждаване на медицински стандарт „Гръдна 
хирургия“ (обн., ДВ, бр. 75 от 2003 г.; изм. и 
доп., бр. 65 и 92 от 2010 г. и бр. 32 от 2014 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 4 от преходните и заключителните 
разпоредби:

а) в ал. 1:
аа) изречение първо се изменя така: „В 

случаите, когато лечебното заведение за бол-
нична помощ или комплексният онкологичен 
център не разполагат със собствена клинична 
лаборатория, те следва да осигурят осъществя-
ването на дейност по клинична лаборатория от 
съответното ниво, определено с този стандарт, 
по договор със самостоятелна медико-диагнос-
тична лаборатория или с клинична лаборато-
рия – структура на друго лечебно заведение.“; 

бб) навсякъде в изречение второ думата 
„болницата“ се заменя с „лечебното заведение“;

б) в ал. 2 думите „Наредба № 35 от 2010 г. 
за утвърждаване на медицински стандарт 

„Клинична лаборатория“ (ДВ, бр. 66 от 2010 г.).“ 
се заменят с „Наредба № 1 от 2014 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Клинична 
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.)“.

2. В приложението към член единствен:
а) в т. 2.1.2:
аа) думата „болнични звена“ се заменя със 

„структури“;
бб) създава се изречение второ: „В комплекс-

ните онкологични центрове се осъществяват 
дейности по този стандарт в областта на хирур-
гичното лечение на онкологични заболявания 
по гръдна хирургия.“;

б) точка 2.1.4 се изменя така:
„2.1.4. Дейности по специалността гръдна 

хирургия се извършват:
а) от второ ниво – в отделения (клиники) 

по гръдна хирургия на болници за активно 
лечение, в клиники по хирургия и сърдечно-
съдова хирургия на болници за активно лечение 
и в структури на комплексни онкологични 
центрове, които отговарят на изискванията на 
този стандарт;

б) от трето ниво – в отделения (клиники) 
по гръдна хирургия на болници за активно 
лечение, в клиники по хирургия и сърдечно-
съдова хирургия на болници за активно лечение 
и в структури на комплексни онкологични 
центрове, които отговарят на изискванията на 
този стандарт.“;

в) в т. 2.3.3.1 думите „в която“ се заменят 
с „а в комплексния онкологичен център – от-
деление, в които“;

 г) в т. 2.3.3.2 думите „в която“ се заменят 
с „а в комплексния онкологичен център – от-
деление, в които“;

д) точка 2.3.6 се изменя така:
„2.3.6. Клинико-диагностични структури“;
е) в т. 2.3.6.1 думата „болницата“ се заменя 

с „лечебното заведение“;
ж) навсякъде в т. 2.3.6.2 думата „болницата“ 

се заменя с „лечебното заведение“;
з) точка 2.6.1 се отменя.
§ 7. В Наредба № 41 от 2009 г. за утвър-

ждаване на медицински стандарт „Диализно 
лечение“ (обн., ДВ, бр. 83 от 2009 г.; изм. и 
доп., бр. 64 и 92 от 2010 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В § 7, ал. 2 от преходните и заключи-
телните разпоредби думите „Наредба № 35 от 
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт 
„Клинична лаборатория (ДВ, бр. 66 от 2010 г.)“ 
се заменят с „Наредба № 1 от 2014 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Клинична 
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.)“.

2. В приложението към член единствен, 
ал. 1, част „Б“:

а) в раздел II, в текста преди т. 1 се създава 
изречение второ: „Диализните центрове осъ-
ществяват дейност по лечение, рехабилитация 
и наблюдения на болни с хронична бъбречна 
недостатъчност при спазване на изискванията, 
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приложими за структури на лечебни заведения 
за болнична помощ от най-малко I ниво на 
компетентност.“;

б) в раздел VII се създава т. 6:
„6. В диализния център може да се създава 

и стационар за краткосрочно наблюдение с до 
10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа на 
пациенти с настъпили по време на диализата 
усложнения. При възникнала необходимост от 
по-дълъг престой диализният център е длъжен 
да организира настаняване на пациента за лече-
ние в лечебно заведение за болнична помощ.“

§ 8. В Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване 
на медицински стандарт „Клинична лаборато-
рия“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.) в приложението към 
член единствен се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 8.1 след думата „помощ“ се поставя 
запетая и се добавя „комплексен онкологичен 
център, център за кожно-венерически заболя-
вания и център за психично здраве“. 

2. В т. 8.2 след думата „помощ“ се поставя 
запетая и се добавя „комплексен онкологичен 
център, център за кожно-венерически заболя-
вания и център за психично здраве“.

3. В т. 8.3 след думата „помощ“ се поставя 
запетая и се добавя „комплексен онкологичен 
център, център за кожно-венерически заболя-
вания и център за психично здраве“.

4. В т. 13 след думата „помощ“ се поставя 
запетая и се добавя „комплексен онкологичен 
център, център за кожно-венерически заболя-
вания и център за психично здраве“.

5. В т. 13.2.2 след думата „помощ“ се поставя 
запетая и се добавя „комплексен онкологичен 
център, център за кожно-венерически заболя-
вания и център за психично здраве“, а думата 
„болнично“ се заличава.

6. В т. 14 след думата „помощ“ се поставя 
запетая и се добавя „комплексен онкологичен 
център, център за кожно-венерически заболя-
вания и център за психично здраве“.

7. В т. 15 след думата „помощ“ се поставя 
запетая и се добавя „комплексен онкологичен 
център, център за кожно-венерически заболя-
вания и център за психично здраве“.

§ 9. В Наредба № 18 от 2002 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Клинична 
патология“ (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.; изм. 
и доп., бр. 34 от 2007 г.) в приложението към 
член единствен се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В раздел I:
а) в т. 2.1. думите „болничните и извънбол-

ничните заведения“ се заменят с „лечебните 
заведения за извънболнична и болнична по-
мощ, комплексните онкологични центрове и 
центровете за кожно-венерически заболявания“;

б) в т. 2.2. думите „в структурите на добол-
ничната и болничната помощ“ се заличават;

в) в т. 2.9. думите „според ранга на болни-
цата“ се заменят с „в лечебните заведения“.

2. В раздел II:
а) в т. 1 думите „Наредба № 31 от 2001 г. за 

следдипломно обучение в системата на здраве-
опазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.)“ се заменят 
с „Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването 
(ДВ, бр. 7 от 2015 г.);

б) в т. 3.4 думата „болницата“ се заменя с 
„лечебното заведение“;

в) в т. 3.10 думата „болницата“ се заменя с 
„лечебното заведение“.

3. В раздел III, т. 1.1 думите „болнични 
звена“ се заменят със „структури на лечебното 
заведение“.

4. В раздел IV:
а) в заглавието думите „болнични звена“ се 

заменят със „структури на лечебното заведение“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. Отделението по клинична патология 

участва в постигането на целите от плана за 
развитие на лечебното заведение, като коорди-
нира своите задачи с ръководството и с другите 
медицински структури.“;

в) в т. 3 думата „болниците“ се заменя с 
„лечебното заведение“;

г) в т. 5 думата „болниците“ се заменя с 
„лечебното заведение“;

д) в т. 6.1 думите „одобрен от изпълнителния 
директор на болницата“ се заменят с „утвърден 
от ръководителя на лечебното заведение“;

е) в т. 9 думите „Наредба № 16 от 1996 г. 
за организацията на болничната медицинска 
помощ в държавните болнични заведения (ДВ, 
бр. 76 от 1996 г.) и Наредба № 29 от 1999 г. за 
основните изисквания, на които трябва да от-
говарят устройството, дейността и вътрешният 
ред на лечебните заведения за болнична помощ, 
диспансерите и домовете за медико-социални 
грижи (ДВ, бр. 108 от 1999 г.)“ се заменят с 
„Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисква-
ния, на които трябва да отговарят устройство-
то, дейността и вътрешният ред на лечебните 
заведения за болнична помощ и домовете за 
медико-социални грижи (ДВ, бр. 83 от 2010 г.)“;

ж) в т. 10 думите „Наредба № 23 от 1994 г. за 
съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните, 
съдебнопсихологичните експертизи“ се заменят 
с „Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда 
за извършване на съдебномедицинските, съдеб-
нопсихиатричните и съдебнопсихологичните 
експертизи, включително и за заплащането на 
разходите на лечебните заведения (ДВ, бр. 91 
от 2011 г.)“.

5. В раздел V:
а) в т. 1.1 думата „болницата“ се заменя с 

„лечебното заведение“;
б) в част B, изречение първо след думата 

„болници“ се поставя запетая и се добавя 
„комплексни онкологични центрове, центрове 
за кожно-венерически заболявания“. 

6. В раздел VIII, т. 3.2 в края думите „чл. 4 
от Наредба № 16 от 2004 г. за условията и реда 
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за даване на съгласието на някой от близките 
за вземане на органи, тъкани и клетки от чо-
вешки труп (ДВ, бр. 44 от 2004 г.)“ се заменят 
с „Наредба № 2 от 2012 г. за реда, по който 
телата на починали лица могат да се използват 
за целите на обучението и научните изследва-
ния във висшите медицински училища (ДВ, 
бр. 41 от 2012 г.)“.

§ 10. В Наредба № 23 от 2010 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Кожни и 
венерически болести“ (обн., ДВ, бр. 55 от 2010 г.; 
изм. и доп., бр. 92 от 2010 г. и бр. 32 от 2014 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 5 от преходните и заключителните 
разпоредби:

а) в ал. 1:
аа) изречение първо се изменя така: „В слу-

чаите, когато лечебното заведение за болнична 
помощ, комплексният онкологичен център или 
центърът за кожно-венерически заболявания 
не разполагат със собствена клинична лабо-
ратория, те следва да осигурят осъществява-
нето на дейност по клинична лаборатория от 
съответното ниво, определено с този стандарт, 
по договор със самостоятелна медико-диагнос-
тична лаборатория или с клинична лаборато-
рия – структура на друго лечебно заведение.“; 

бб) навсякъде в изречение второ думата 
„болницата“ се заменя с „лечебното заведение“;

б) в ал. 2 думите „Наредба № 35 от 2010 г. 
за утвърждаване на медицински стандарт „Кли-
нична лаборатория“ (ДВ, бр. 66 от 2010 г.).“ се 
заменят с „Наредба № 1 от 2014 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Клинична 
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.)“. 

2. В приложението към член единствен, ал. 1: 
а) в т. 1 в края се добавя „– комплексен 

онкологичен център, като в отделенията му 
се извършват дейности по хирургично лечение 
на онкологични заболявания в областта на 
кожните и венерическите болести.“;

б) в т. 2.1 след думата „помощ“ се поставя 
запетая и се добавя „комплексни онкологични 
центрове“;

в) в т. 2.2 след думата „помощ“ се поставя 
запетая и се добавя „комплексни онкологични 
центрове“;

г) в т. 2.2.2 изречение трето се изменя така: 
„Кабинетът е препоръчителен за структури 
от II и III ниво на компетентност в центрове 
за кожно-венерически заболявания и лечебни 
заведения за болнична помощ.“;

д) в т. 2.2.3 изречение второ се изменя така: 
„Кабинетът е препоръчителен за структури 
от II и III ниво на компетентност в центрове 
за кожно-венерически заболявания и лечебни 
заведения за болнична помощ.“;

е) в т. 2.2.4 изречение второ се изменя така: 
„Кабинетът е препоръчителен за структури 
от II и III ниво на компетентност в центрове 
за кожно-венерически заболявания и лечебни 
заведения за болнична помощ.“;

ж) в т. 2.2.5 изречение второ се изменя така: 
„Кабинетът е препоръчителен за структури 
от II и III ниво на компетентност в центрове 
за кожно-венерически заболявания и лечебни 
заведения за болнична помощ“;

з) в т. 2.2.6 изречение второ след думата 
„към“ се добавя „структури от II и III ниво на 
компетентност на“;

и) в т. 2.2.7 изречение второ се изменя така: 
„Кабинетът е препоръчителен за структури от 
II и III ниво на компетентност в центрове за 
кожно-венерически заболявания, комплексни 
онкологични центрове и лечебни заведения за 
болнична помощ“;

к) в т. 2.2.8, изречение второ в края се добавя 
„в център за кожно-венерически заболявания, 
лечебно заведение за болнична помощ и ком-
плексен онкологичен център“;

л) в т. 2.3 в края се поставя запетая и се 
добавя „отделение по кожни и венерически 
заболявания в център за кожно-венерически 
заболявания и отделение в областта на онко-
логичните кожни и венерически заболявания 
в комплексен онкологичен център“;

м) в т. 2.3.4.4 след думата „престой“ се добавя 
„и към комплексните онкологични центрове“;

н) в т. 2.3.5 изречение второ се изменя така: 
„Може да се разкрива към структури от II и 
III ниво на компетентност в лечебни заведения 
за болнична помощ, центрове за кожно-венери-
чески заболявания и комплексни онкологични 
центрове.“; 

о) в т. 2.3.7 в края се добавя „в лечебни 
заведения за болнична помощ, центрове за 
кожно-венерически заболявания и комплексни 
онкологични центрове“;

п) в т. 2.3.11:
аа) в изречение първо думите „клиника/от-

деление III ниво на компетентност“ се заменят 
със „структура с III ниво на компетентност в 
лечебно заведение за болнична помощ, център 
по кожно-венерически заболявания и комплек-
сен онкологичен център“;

бб) в изречение второ думите „клиника/
отделение II ниво на компетентност или към 
център по кожно-венерически заболявания“ се 
заменят със „структура с II ниво на компетент-
ност в лечебно заведение за болнична помощ, 
център по кожно-венерически заболявания и 
комплексен онкологичен център“.

§ 11. В Наредба № 6 от 2010 г. за утвържда-
ване на медицински стандарт „Лъчелечение“ 
(обн., ДВ, бр. 14 от 2010 г.; изм., бр. 67 от 2010 г.) 
в приложението към член единствен, ал. 1, 
раздел II, т. 4.1 в края се добавя „в лечебни 
заведения за болнична помощ и в отделения 
от второ и трето ниво на компетентност в 
комплексни онкологични центрове“.

§ 12. В Наредба № 11 от 2014 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Нуклеарна 
медицина“ (обн., ДВ, бр. 56 от 2014 г.; изм., 
бр. 106 от 2014 г.) в приложение № 1 към член 
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единствен, т. 1, в раздел VI, изречение първо 
в края се добавя „и комплексни онкологични 
центрове“.

§ 13. В Наредба № 27 от 2010 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Образна 
диагностика“ (обн., ДВ, бр. 57 от 2010 г.; изм. и 
доп., бр. 92 от 2010 г.) в приложението към член 
единствен, ал. 1, част „В“ се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. В раздел II в основния текст в края се 
поставя запетая и се добавя „комплексни 
онкологични центрове и центрове за кожно-
венерически заболявания“. 

2. В раздел III в основния текст в края 
се поставя запетая и се добавя „комплексни 
онкологични центрове и центрове за кожно-
венерически заболявания“. 

3. В раздел IV основният текст се изменя 
така: 

„IV. Изследвания и апаратура за структури 
по образна диагностика от трето ниво на ком-
петентност в лечебни заведения за болнична 
помощ, комплексни онкологични центрове, 
центрове за кожно-венерически заболявания.“

4. В раздел V думите „в комплексен онко-
логичен център и“ се заличават.

§ 14. В Наредба № 36 от 2010 г. за утвържда-
ване на медицински стандарт „Очни болести“ 
(обн., ДВ, бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 
от 2010 г. и бр. 32 от 2014 г.) в приложението 
към чл. 1, ал. 1, раздел II, т. 2.4.3 думите „те-
риторията на лечебното заведение“ се заменят 
с „територията на населеното място“.

§ 15. В Наредба № 24 от 2004 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Психиатрия“ 
(обн., ДВ, бр. 78 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 
и 92 от 2010 г. и бр. 49 от 2012 г.) в приложе-
нието към член единствен се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В раздел III, част „Б“:
а) създава се т. 1.10:
„1.10. клинични изпитвания на лекарствени 

продукти.“;
б) в т. 3 след думата „звена“ се добавя „и 

отделения“.
2. В раздел VI:
а) в основния текст думите „на структурите 

в болниците за активно лечение и държавните 
психиатрични болници“ се заличават;

б) в т. 1 след думата „лечение“ се поставя 
запетая и се добавя „центровете за психично 
здраве“;

в) навсякъде в т. 1.1.6 думата „болницата“ 
се заменя с „лечебното заведение“;

г) навсякъде в т. 1.2.7 думата „болницата“ 
се заменя с „лечебното заведение“.

3. Раздел VIа се отменя.
4. В раздел VII, т. 1.1, изречение второ думите 

„Наредба № 10 от 26.05.1987 г. за организацията 
и дейността на психиатричните служби, ДВ, 
бр. 47 от 1987 г.“ се заличават.

§ 16. В Наредба № 9 от 2006 г. за утвържда-
ване на медицински стандарт „Трансфузионна 

хематология“ (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. 
и доп., бр. 37 от 2007 г. и бр. 92 от 2010 г.) се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В допълнителната разпоредба се създава 
§ 1а:

„§ 1а. С наредбата се въвеждат изискванията 
на Директива 2014/110/ЕС на Комисията от 17 
декември 2014 г. за изменение на Директива 
2004/33/ЕО по отношение на критериите за 
временно отхвърляне на донори на алогенна 
кръв (ОВ L 366, 20/12/2014).“ 

2. В приложението към член единствен, 
раздел IV, т. I, в таблицата към т. 1.9.2.2.1, 
в колона 2, на ред с пореден № 15 в края се 
поставя запетая и се добавя „освен ако кръ-
водарителят е изследван с тест за нуклеинови 
киселини (NAT) и резултатът е отрицателен“.

§ 17. В Наредба № 4 от 2013 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Урология“ 
(ДВ, бр. 2 от 2014 г.) в приложението към член 
единствен се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В раздел V:
а) в част „А“:
аа) точка 1.3 се изменя така:
„1.3. Лечебни заведения за болнична по-

мощ – структури (клиника/отделение на мно-
гопрофилни болници за активно лечение 
(МБАЛ), на специализирани болници за активно 
лечение (СБАЛ) и отделения на комплексни 
онкологични центрове за дейности по хирур-
гично лечение на урологични заболявания.“;

бб) точки 1.3.1 и 1.3.2 се отменят;
вв) създава се т. 1.5:
„1.5. В комплексните онкологични центрове 

при възможност се разкриват структури по т. 1.4, 
които осъществяват дейностите по т. 1.4.1.“;

гг) в т. 3.3 след думата „помощ“ се добавя 
„и в комплексните онкологични центрове“;

б) в част „В“:
аа) в заглавието в края се добавя „и в ком-

плексните онкологични центрове“;
бб) в т. 1 след думата „помощ“ се добавя 

„и структурите, осъществяващи дейности по 
онкоурология в комплексните онкологични 
центрове“;

вв) в т. 3.5 думата „болницата“ се заменя с 
„лечебното заведение“;

гг) в т. 3.9.3 думата „болницата“ се заменя 
с „лечебното заведение“;

дд) в т. 3.9.4 думата „болницата“ се заменя 
с „лечебното заведение“;

ее) в т. 6 след думата „помощ“ се добавя „и 
в комплексен онкологичен център“;

жж) в т. 8 след думата „помощ“ се добавя 
„и в комплексни онкологични центрове“.

2. В раздел VI:
а) в заглавието в края се добавя „и в ком-

плексни онкологични центрове“;
б) в т. 2.10.3 думата „болницата“ се заменя 

с „лечебното заведение“;
в) в т. 2.10.6 думата „болницата“ се заменя 

с „лечебното заведение“;
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г) в т. 2.10.7 думата „болницата“ се заменя 
с „лечебното заведение“;

д) в т. 3.4.1.4 думата „болницата“ се заменя 
с „лечебното заведение“.

§ 18. В Наредба № 35 от 2009 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-
гърлени болести“ (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 65 от 2010 г. и бр. 92 от 2014 г.) 
се правят следните изменения и допълнения: 

1. В § 6 от преходните и заключителните 
разпоредби: 

а) в ал. 1:
аа) изречение първо се изменя така: 

„В случаите, когато лечебното заведение за 
болнична помощ или комплексният онко-
логичен център не разполагат със собствена 
клинична лаборатория, те следва да осигурят 
осъществяването на дейност по клинична 
лаборатория от съответното ниво, определено 
с този стандарт, по договор със самостоятел-
на медико-диагностична лаборатория или с 
клинична лаборатория – структура на друго 
лечебно заведение.“;

бб) навсякъде в изречение второ думата 
„болницата“ се заменя с „лечебното заведение“;

б) в ал. 2 думите „Наредба № 35 от 2010 г. 
за утвърждаване на медицински стандарт „Кли-
нична лаборатория“ (ДВ, бр. 66 от 2010 г.).“ се 
заменят с „Наредба № 1 от 2014 г. за утвър-
ждаване на медицински стандарт „Клинична 
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.)“.

2. В приложението към член единствен, ал. 1: 
а) в раздел II:
аа) в т. 9.2.1 думите „за болнична помощ“ 

се заличават;
бб) в т. 9.2.2 думите „за болнична помощ“ 

се заличават;
б) в раздел IIIа: 
аа) в т. 1 в края се поставя запетая и се 

добавя „както и в структури на комплексни 
онкологични центрове с обособена операционна 
зона и легла за хоспитализация за лечение на 
онкологични заболявания в областта на ушно-
носно-гърлени болести“;

бб) навсякъде в т. 1.7 думата „болницата“ 
се заменя с „лечебното заведение“;

вв) в т. 2 в края се поставя тире и се до-
бавя „осъществява се в структури на лечебни 
заведения за болнична помощ с обособена 
операционна зона и легла за хоспитализация, 
както и в структури на комплексни онкологични 
центрове с обособена операционна зона и легла 
за хоспитализация за лечение на онкологични 
заболявания в областта на ушно-носно-гърле-
ните болести“;

гг) навсякъде в т. 2.7 думата „болницата“ се 
заменя с „лечебното заведение“;

дд) в т. 3 в края се поставя тире и се до-
бавя „осъществява се в структури на лечебни 
заведения за болнична помощ с обособена 
операционна зона и легла за хоспитализация, 
както и в структури на комплексни онкологични 

центрове с обособена операционна зона и легла 
за хоспитализация за лечение на онкологични 
заболявания в областта на ушно-носно-гърле-
ните болести“;

ее) навсякъде в т. 3.7 думата „болницата“ 
се заменя с „лечебното заведение“;

в) в раздел IV, т. 12 се създава изречение 
второ: „Хирургично лечение на онкологични 
заболявания в областта на ушно-носно-гърлени-
те болести може да се провежда и в структури 
на комплексни онкологични центрове, които 
отговарят на изискванията за първо, второ или 
трето ниво на компетентност за съответната 
дейност в лечебните заведения за болнична 
помощ.“

§ 19. В Наредба № 3 от 2015 г. за утвър-
ждаване на общи медицински стандарти по 
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хи-
рургия и лицево-челюстна хирургия (обн., ДВ, 
бр. 11 от 2015 г.; изм., бр. 72 от 2015 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В § 2, ал. 1 от преходните и заключител-
ните разпоредби: 

а) изречение първо се изменя така: „В слу-
чаите, когато лечебното заведение за болнична 
помощ или комплексният онкологичен център 
не разполагат със собствена клинична лабора-
тория, те следва да осигурят осъществяването 
на дейност по клинична лаборатория от съот-
ветното ниво, определено с този стандарт, по 
договор със самостоятелна медико-диагнос-
тична лаборатория или с клинична лаборато-
рия – структура на друго лечебно заведение.“

б) навсякъде в изречение второ думата 
„болницата“ се заменя с „лечебното заведение.“;

2. В приложението към член единствен, 
ал. 1, раздел първи:

а) в част II:
аа) в т. 1 в края се добавя „и комплексни 

онкологични центрове (за дейности по хирур-
гично лечение на онкологични заболявания)“;

бб) в т. 2 думите „Лечебните заведения за 
болнична помощ“ се заменят със „Структурите 
на лечебните заведения за болнична помощ 
(клиники/отделения) и на комплексните он-
кологични центрове (отделения)“;

вв) в т. 3 в края се добавя „и в комплексен 
онкологичен център“;

гг) в т. 3.1 думата „болнична“ се заличава;
дд) в т. 4 след думите „Детска хирургия“ 

съюзът „и“ се заличава и в края се добавя „и 
в комплексен онкологичен център“; 

ее) в т. 4.1 думата „отговаряща“ се заменя с 
„както и в структура (отделение) на комплексен 
онкологичен център, отговарящи“;

жж) в т. 5 в края се добавя „и комплексен 
онкологичен център“;

зз) в т. 5.1 думата „болнична“ се заличава;
ии) в т. 5.1.4 думите „Болницата, в която“ 

се заменят с „Лечебното заведение, в което“, а 
думата „болницата“ – с „лечебното заведение“;
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б) в част III:
аа) в т. 3.1.2 след думата „помощ“ се добавя 

„и комплексни онкологични центрове“;
бб) в т. 4.3 в края се добавя „и отделение в 

комплексен онкологичен център“;
вв) в т. 5.1 след думата „болници“ се добавя 

„и комплексни онкологични центрове“;
гг) в т. 5.1.3 след думата „болници“ се добавя 

„и комплексни онкологични центрове“;
в) в част IV, т. 1.2 в края се добавя „и ком-

плексен онкологичен център“;
г) в част VIII, т. 3.3.3 в края се добавя „и 

комплексни онкологични центрове“.
§ 20. (1) В срок до 3 месеца от влизане в 

сила на тази наредба „Специализирана болни-
ца за активно лечение по онкология“ – ЕАД, 
Националният център по обществено здраве и 
анализи и лечебните заведения, които подават 
информация в националния раков регистър, 
привеждат дейността си в съответствие с на-
редбата. 

 (2) В срока по ал. 1 „Специализирана бол-
ница за активно лечение по онкология“ – ЕАД, 
предоставя на Националния център по общест-
вено здраве и анализи цялата информация, 
свързана с националния раков регистър. 

 (3) До изтичане на срока по ал. 1 национал-
ният раков регистър продължава да се води от 
„Специализирана болница за активно лечение 
по онкология“ – ЕАД.

Министър:  
Петър Москов

3622

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРАНСПОРТА,  

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 1 от 2006 г. за условията и реда за 
издаване и пускане в употреба на пощенски 
марки, на пощенски продукти и на специални 
пощенски печати и за изваждане от употреба 
на пощенски марки (обн., ДВ, бр. 93 от 2006 г.; 

изм. и доп., бр. 11 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Предложенията трябва да отговарят 

най-малко на един от следните критерии:
1. да популяризират развитието на общество-

то в областта на науката, културата, изкуството, 
икономиката, техниката, спорта и др.;

2. да популяризират международното сът- 
рудничество, свободата, сближаването между 
народите;

3. да отразяват събития и/или техни годишни-
ни, които имат висока обществена, национална 
или световна значимост;

4. да отразяват кръгли годишнини, кратни 
на числото 25, от рождението на значими лич-

ности с принос за развитието на обществото, 
науката, културата, изкуството, икономиката, 
техниката, спорта, утвърждаването на нацио-
налната идентичност и др.;

5. да са привлекателни и да удовлетворя-
ват пощенските и филателните потребности, 
свързани с използването, разпространението 
и колекционирането на пощенските марки и 
пощенските продукти;

6. да се вписват в тематичните раздели 
на годишните тематични планове – „Бълга-
рия – наша родина“, „България и Европа“ и 
„България и светът“;

7. да не бъдат свързани с въпроси, събития 
или личности, които биха предизвикали общест-
вено напрежение, политически пристрастия, 
спорове или разделение, да не подтикват към 
расизъм, дискриминация и други обществено 
неприемливи явления;

8. да не бъдат свързани с извършването на 
търговска реклама в полза на физически или 
юридически лица;

9. да не са били обект на интерпретация чрез 
пощенска марка или пощенски продукт през 
предходните най-малко 10 календарни години.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след 

думата „услуга“ се добавя „и се публикува на 
страницата на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
в интернет“.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Годишният тематичен план съдържа 

наименования на темите, вид на изданията и 
срок (месец) за пускане в употреба.“

2. В ал. 3 числото „5“ се заменя с „15“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „декларация от автора, че 

проектът е единствен“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) С приемно-предавателния протокол по 

ал. 1 се предават и технически носител, съдър-
жащ утвърдените проекти, както и декларация 
от автора, че проектът е единствен.“

§ 4. В чл. 22, ал. 1 цифрата „10“ се заменя 
с „20“.

§ 5. В чл. 26 след думата „цени“ се добавя 
„за филателни и колекционерски цели“.

§ 6. В § 1 на допълнителната разпоредба 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 6 думите „е една“ се заменят със „са“.
2. В т. 8, в първото изречение думите „пре-

минаваща през полето, ограждащо марките и 
винетките“ се заличават, а след думите „ли-
нейна перфорация“ се поставя запетая и се 
добавя „преминаваща през полето, ограждащо 
марките и винетките“.

Министър: 
Ивайло Московски

3619
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 273 
от 27 април 2016 г.

за изменение на Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от непод-
вижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (приети с Решение № 1308 от 25.10.2007 г. 
на Комисията за регулиране на съобщенията – обн., ДВ, бр. 92 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., 

бр. 101 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2015 г.) 

На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране 
на съобщенията реши:

§ 1. Приложение № 1 към чл. 4 се изменя, както следва:

„Приложение № 1 
към чл. 4

Допустими честотни разпределения, които могат да се използват за електронни съобщителни мрежи 
от неподвижната радиослужба от вида „точка към точка“

Технически характеристики и параметри на радиосъоръженията 

Честотен 
обхват

Допустими 
честотни 

разпределения

Канално 
отстояние

Дуплексно 
отстояние

Капаци-
тет/вид 

информа-
ция

Минимална дължи-
на на участък при 

цифрова скорост
Допълнителни технически 
изисквания към радиосъо-

ръженията
n×2 

Mbit/s 
PDH, 
STM-0

PDH – 
4×34 

Mbit/s, 
SDH – 

2×STM-0,
по-висока 

3600 – 3800 MHz
Забележка 1
Забележка 6

CEPT/ERC 
REC 12-08, 
Анекс B, Част 
2

14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

100 MHz от 
34 Mbit/s 

до 4 Mbit/s

35 км 35 км ATPC, ACАP.
Антени – клас не по-нисък 
от клас 3 с диаметър не по-
малък от 1,2 м

3800 – 4200 MHz
Забележка 6

ITU-R F.382-8
CEPT/ERC/
REC 12-08 
Анекс B, Част 
1

29 MHz 213 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

35 км 35 км ATPC, ACАP или CCDP. 
Антени с високи експлоата-
ционни характеристики и 
клас не по-нисък от клас 3 
с диаметър не по-малък от 
1,8 м, широчина на главния 
лъч на ниво минус 3 dB < 
3,0 grad и отношение фронт – 
тил не по-малко от 58 dB

5925 – 6425 MHz
(6 GHz нисък 
обхват) 
Забележка 2
Забележка 6

CEPT/ERC/
REC 14-01, 
Анекс 1
ITU-R F.383-9,
основно раз-
пределение  
по фиг. 1 (A, В 
и С) 

29,65 MHz,
40 MHz

252,04 MHz

240 MHz

съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

35 км 20 км ATPC, ACCP и/или CCDP, 
XPIC за лента 40 MHz; 
ATPC, CCDP, XPIC за лента 
29,65 MHz. 
Антени с високи експлоата-
ционни характеристики и 
клас не по-нисък от клас 3 
с диаметър не по-малък от 
1,2 м, широчина на главния 
лъч на ниво минус 3 dB < 
3,0 grad и отношение фронт – 
тил не по-малко от 58 dB

6425 – 7125 MHz
(6 GHz висок 
обхват)
Забележка 6

ITU-R F.384-11,
CEPT/ERC/
REC 14-02, 
Анекс 1

40 MHz, 
30 MHz

340 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

35 км 15 км ATPC, ACCP или CCDP, XPIC.
Антени с високи експлоата-
ционни характеристики и 
клас не по-нисък от клас 3 
с диаметър не по-малък от 
1,2 м, широчина на главния 
лъч на ниво минус 3 dB < 
3,0 grad и отношение фронт – 
тил не по-малко от 60 dB

7125 – 7425 MHz
(7 GHz нисък 
обхват)
Забележка 6
Забележка 8

ITU-R F.385-8
(основно раз-
пределение 
по фиг. 1)

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz

161 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

25 км 15 км ATPC, ACAP. 
Антени с високи експлоатаци-
онни характеристики и клас 
не по-нисък от клас 3 с ди-
аметър не по-малък от 1,2 м, 
широчина на главния лъч на 
ниво минус 3 dB < 2,3 grad 
и отношение фронт – тил не 
по-малко от 65 dB
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Честотен 
обхват

Допустими 
честотни 

разпределения

Канално 
отстояние

Дуплексно 
отстояние

Капаци-
тет/вид 

информа-
ция

Минимална дължи-
на на участък при 

цифрова скорост
Допълнителни технически 
изисквания към радиосъо-

ръженията
n×2 

Mbit/s 
PDH, 
STM-0

PDH – 
4×34 

Mbit/s, 
SDH – 

2×STM-0,
по-висока 

7425 – 7725 MHz
(7 GHz висок 
обхват)
Забележка 6 
Забележка 8

ITU-R F.385-8
(основно раз-
пределение  
по фиг. 1) 

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

161 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

20 км 15 км ATPC, ACAP. 
Антени с високи експлоата-
ционни характеристики и 
клас не по-нисък от клас 3 
с диаметър не по-малък от 
1,2 м, широчина на главния 
лъч на ниво минус 3 dB < 
2,3 grad и отношение фронт – 
тил не по-малко от 65  dB

7725 – 8275 MHz
Забележка 2
Забележка 6
Забележка 7

ITU-R F.386-9, 
Анекс 6

29,65 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

311,32 MHz,
148,25 MHz 

или 
148,5 MHz

съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

20 км 10 км ATPC, ACAP. 
Антени с високи експлоата-
ционни характеристики и 
клас не по-нисък от клас 3 
с диаметър не по-малък от 
1,2 м за лента 29,65 MHz и 
препоръчително с диаметър 
не по-малък от 1,2 м за лен-
ти 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz 
и 28 MHz

7900 – 8500 MHz
Забележка 2
Забележка 6
Забележка 9

CEPT/ECC/
REC (02)06, 
Анекс 2
ITU-R F.386- 9, 
Анекс 2

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

310 MHz,
119 MHz, 
126 MHz

съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

20 км 8 км ATPC, ACAP, CCDP, XPIC. 
Антени с високи експло-
атационни характеристики 
и клас не по-нисък от клас 
3 с диаметър не по-ма-
лък от 1,2 м, широчина на 
главния лъч на ниво минус 
3 dB < 2,3 grad и отношение 
фронт – тил не по-малко от 
64  dB

10,15 – 10,68 GHz
Забележка 2

CEPT/ERC/
REC 12-05, 
Анекс А
ITU-R F.746-9, 
Анекс 2
Национално 
разпределение
Rec. ITU-R 
F.1568-1

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz 

или 
20 MHz
или със 
стъпка 

0,25 MHz 
по Преп. 
1568-1

350 MHz за 
ERC REC 

12-05

от 
140 Mbit/s 
до 4 Mbit/s 

PDH
мрежи, 
eдно- и 

двупосоч-
ни РРУ 

за пренос 
на радио-
програми 
(РП) и 

телевизия 
(ТВ)

- - Антени – клас не по-нисък 
от клас  3, диаметър не по-
малък от 0,8 м

10,7 – 11,7 GHz
Забележка 6

ITU-R F. 387-12, 
Забележка 3 по 
отношение на 
CEPT/ERC/
REC 12-06

40 MHz
(3,5 MHz, 
7 MHz и 
14 MHz в 
канал 1)

530 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 

302 217-2-2; 
едно- и 

двупосоч-
ни РРУ 

за пренос 
РП и ТВ в 
канал 1

13 км 
(без ка-
нал 1)

6 км За канали от 2 до 12 вкл.: 
ATPC, ACCP или CCDP, 
XPIC. 
Антени с високи експлоата-
ционни характеристики и 
клас не по-нисък от клас 3 
с диаметър не по-малък от 
1,2 м.
За канал 1: Антени с клас не 
по-нисък от клас 3 с диаме-
тър не по-малък от 0,8 м

11,7 – 12,5 GHz
Забележка 4

Национално 
разпределение

30 MHz,
27 MHz,
20 MHz – 
аналогова, 
и 14 MHz,
7 MHz и
3,5 MHz – 
цифрова 

РРА

без дуплекс ≥2 Mbit/s 
и аналого-
ва апара-

тура 
Еднопо-

сочни уча- 
стъци за 
пренос на 
РП и ТВ 
програми

- - Антени – клас не по-нисък 
от клас 3, диаметър на ан-
тените не по-малък от 0,8 м

12,75 – 13,25 GHz
Забележка 6

CEPT/ERC/
REC 12-02
ITU-R F.497-7

56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

266 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

12 км 6 км ATPC, ACAP. 
Антени с високи експлоата-
ционни характеристики и 
клас не по-нисък от клас 3, 
диаметър на антените не по-
малък от 1,2 м
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Честотен 
обхват

Допустими 
честотни 

разпределения

Канално 
отстояние

Дуплексно 
отстояние

Капаци-
тет/вид 

информа-
ция

Минимална дължи-
на на участък при 

цифрова скорост
Допълнителни технически 
изисквания към радиосъо-

ръженията
n×2 

Mbit/s 
PDH, 
STM-0

PDH – 
4×34 

Mbit/s, 
SDH – 

2×STM-0,
по-висока 

17,7 – 19,7 GHz
Забележка 5
Забележка 6

ITU-R F.595-10
CEPT/ERC 
REC 12-03

220 MHz,
110 MHz,
55 MHz,
27,5 MHz,
13,75 MHz,

7 MHz,
3,5 MHz

1010 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

6 км 3 км ATPC, ACAP или CCDP, 
XPIC. 
Антени с високи експлоата-
ционни характеристики и 
клас не по-нисък от клас 3 
с диаметър не по-малък от 
0,6 м, широчина на глав-
ния лъч на ниво минус 
3 dB < 1,9 grad

22,0 – 23,6 GHz CEPT/ERC T/R 
13-02, Анекс А

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

1008 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

4 км 2 км ATPC, ACAP или CCDP за 
ленти 28 и 56 MHz.
Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

26 GHz, дуплекс-
но спрегнатите 
ленти 
24,91 – 25,45/ 
25,92 – 26,5 GHz
канали с номера 
от 14 до 32 вклю-
чително

ITU-R F.748-4,
Анекс 1, 
CEPT/ERC/
T/R 13-02, 
Анекс B

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

1008 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

3 км 2 км ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

28 GHz
лента 27828,50 – 
27940,50 MHz

CEPT/ERC/
REC T/R 13-02, 
Анекс C
ITU-R F.748-4,
Анекс 2

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

Еднопосоч-
ни учас-

тъци 
(без ду-
плекс) 

съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - ATPC, ACAP.
Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

28 GHz,   
ленти 27940,50 – 
28444,50 MHz/ 
28948,50 – 
29452,50 MHz

CEPT/ERC/
REC T/R 13-02, 
Анекс C
ITU-R F.748-4,
Анекс 2 

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

1008 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

31,0 – 31,3 GHz ECC REC(02)02
ITU-R F.746-9, 
Анекс 6 

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

140 MHz за 
FDD

съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - ATPC, ACAP или CCDP. 
Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

31,8 – 33,4 GHz ERC/REC/
(01) 02
ITU-R F.1520-3,
Анекс 1

112 MHz, 
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

812 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - ATPC, ACAP или CCDP. 
Антени – клас не по-нисък 
от клас 3. За блокови раз-
пределения ECC/REC (04)06

37,0 – 39,5 GHz CEPT/ERC/
T/R REC 12-01, 
Анекс А

112 MHz,
 56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

1260 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

51,4 – 52,6 GHz CEPT/ERC/
REC 12-11
ITU-R F.1496-1, 
Анекс 1

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

616 MHz съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

55,78 – 57 GHz CEPT/ERC/
REC 12-12, 
Анекс 2
ITU-R F.1497-2, 
Анекс 1

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz

616 MHz за 
FDD

съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - Антени – клас не по-нисък 
от клас 3
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Честотен 
обхват

Допустими 
честотни 

разпределения

Канално 
отстояние

Дуплексно 
отстояние

Капаци-
тет/вид 

информа-
ция

Минимална дължи-
на на участък при 

цифрова скорост
Допълнителни технически 
изисквания към радиосъо-

ръженията
n×2 

Mbit/s 
PDH, 
STM-0

PDH – 
4×34 

Mbit/s, 
SDH – 

2×STM-0,
по-висока 

57,0 – 64,0 GHz
(57,0 – 59,0 GHz, 
59,0 – 63,0 GHz,
63,0 – 64 GHz)

ECC/REC/ 
(09)01
ITU-R F.1497-2, 
Анекс 2

n×50 MHz
(FDD/
TDD)

3500 MHz 
за FDD 

съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

64,0 – 66,0 GHz ECC/REC/
(05)02, Анекс 3
ITU-R F.1497-2, 
Анекс 3

n×50 MHz
(FDD/
TDD)

950 MHz
за FDD

съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

71 – 76 GHz 
сдвоен с обхват 
81 – 86 GHz
Забележка 11

ECC/REC/
(05)07

n×250 MHz 
(n=1 до 19)

10 000 MHz
за FDD

съгласно 
стандарт 
ETSI EN 
302 217-2-2

- - Антени – клас не по-нисък 
от клас 3

Забележки:
1. Използването на този честотен обхват е ограничено и се допуска с оглед мотивирана оптимизация на 

съществуващи мрежи от неподвижната радиослужба.
2. Използването на този честотен обхват е ограничено само до цифрови радиорелейни системи.
3. Използването на този честотен обхват е ограничено до ползване за международна свързаност на мрежи 

от неподвижната радиослужба.
4. Използването на този честотен обхват е ограничено до мрежи от неподвижната радиослужба с огра-

ничен срок на действие.
5. Допуска се използването на антени с диаметър 0,3 м клас 3 с високи експлоатационни характеристики 

за високопланински терени с надморска височина над 1000 м.
6. При специфични характеристики на трасето дължината на участъка може да бъде по-малка от нор-

мираната в таблицата. Такива условия са: голяма денивелация на трасето, значителна част от трасето е 
разположена над водна площ, високопланински терен или силно застроена градска среда и когато РР участък 
е част от магистрална РР мрежа.

7. В честотния обхват 7725 – 7995 MHz има национално разпределение на основата на ITU-R F.386-8, Анекс 6.
8. В този честотен обхват използваната версия на Препоръка ITU-R F.385 е 8.
9. В честотния обхват 8275 – 8500 MHz приложението на Препоръка ITU-R F.386-8, Анекс 2 се ограничава 

само до съществуващи цифрови радиорелейни системи с дуплексно отстояние 119 MHz и 126 MHz.
10. За цитираните стандарти и препоръки на ETSI, ITU и СЕРТ/ECC се използват последните им версии 

освен в случаите, в които е указано друго. 
11. Сдвоени обхвати 74 – 76 GHz и 84 – 86 GHz, за които ресурсът е съответно по 7 дуплексно спрегнати 

блока с лента 250 МHz. Честотните разпределения за неподвижна радиослужба са дадени в таблицата по-долу, 
в която са посочени примери за разпределение на канали със стъпка 250 МHz в зависимост от избраната 
технология.

Схема на определяне на каналите/блоковете
(сдвоени обхвати за FDD и за TDD)

Размер на канала 
250 MHz 500 MHz 750 MHz 1000 MHz 1250 MHz 1500 MHz 1750 MHz

Граници на канала, MHz

ниски канали високи канали Сдвоени обхвати за FDD: дуплексно отстояние = 10 000 MHz

74125 84125 Защитнa лентa с широчина 100 MHz към съседни ленти и служби

74375 84375 1 (1')
1 (1')

1 (1')
1 (1')

1 (1')
1 (1')

1 (1')

74625 84625 2 (2')

74875 84875 3 (3')
2 (2')

75125 85125 4 (4')

2 (2')75375 85375 5 (5')
3 (3') TDD

 Сдвоен/
несдвоен 
канал с 
по-малък 
размер от 
1 (1') 
1000 MHz

75625 85625 6 (6') TDD
Сдвоен/
несдвоен 
канал с 
по-малък 
размер от 
1 (1') 
1250 MHz

75875 85875

7 (7')

TDD
Сдвоен/
несдвоен 
канал 
7 (7') 
250 MHz

TDD
Сдвоен/
несдвоен 
канал 
7 (7') 
250 MHz

TDD
Сдвоен/
несдвоен 
канал 
7 (7') 
250 MHz

Защитнa лентa с широчина 100 MHz към съседни ленти и служби

n (n') – Сдвоени канали/блокове с номер n (ниски канали/долен обхват) и n' (високи канали/горен обхват) 
или несдвоени n канали/блокове във всяка от двете ленти.
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Използвани термини и съкращения в приложение № 1:

РРУ радиорелеен участък

ATPC, Automatic Transmit Power Control автоматично регулиране на предавателната мощност

SDH, Synchronous Digital Hierarchy синхронна цифрова йерархия

PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy плезиохронна цифрова йерархия

АCАP, Adjacent-Channel Alternative Polarization алтернативна поляризация на носещата в съседен канал

АCCP, Adjacent-Channel Dual Polarization еднаква поляризация на носещата в съседен канал

CCDP, Co-Channel Dual Polarization двойна поляризация на носещата в един и същ радиоканал

XPIC, Cross-polar Interference Canceller устройство за потискане на поляризационните смущения 
с обратна поляризация

ITU, International Telecommunication Union Международен съюз по далекосъобщения (МСД)

СЕРТ, European Conference of Postal and 
Telecommunications

Европейска конференция по пощи и далекосъобщения

ERC, European Rad iocommun icat ions 
Committee

Европейски комитет по радиосъобщения

ETSI, etsi, European Telecommunication 
Standardization Institute

Европейски институт по стандартизация в далекосъоб-
щенията

ECC, Electronic Communications Committee Комитет по електронни съобщения към СЕРТ

FDD, Frequency division duplex разделяне на дуплексните канали по честота

TDD, Time division duplex разделяне на дуплексните канали по време

Aнтени клас 3 (или клас 4) клас на антената за конкретните честотни обхвати съ-
гласно стандарт БДС EN 302 217-4-1 и БДС EN 302 217-4-2

“

Заключителна разпоредба
§ 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: 
Веселин Божков

3526
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-223 
от 22 април 2016 г.

На основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27 
от Закона за биологичното разнообразие и чл. 16, 
ал. 1 и 5 от Наредбата за условията за разработва-
не и утвърждаване на планове за управление на 
защитени зони (ДВ, бр. 7 от 2009 г.) утвърждавам 
план за управление на защитена зона BG0002023 
„Язовир Овчарица“ за опазване на дивите птици, 
разположена в землищата на с. Кунево, с. Овчи 
кладенец и с. Скалица, община „Тунджа“, област 
Ямбол, с. Бял кладенец и с. Радецки, община Нова 
Загора, област Сливен, и с. Търговище, община 
Раднево, област Стара Загора, за период 5 години 
считано от датата на обнародване на настоящата 
заповед в „Държавен вестник“.

Разписаните мерки в плана за управление на 
защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“ за 
опазване на дивите птици не отменят забраните 
и ограниченията на дейности, наложени с нор-
мативни и други влезли в сила административни 
актове.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Ив. Василева

3669

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 54 
от 24 март 2016 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от протокол 
№ 1 от 22.01.2016 г. на ОЕСУТ Общинският съ-
вет – гр. Божурище, реши:

Одобрява  проект  за  подробен  устройствен 
план  (ПУП) – парцеларен  план  (ПП)  за  еле-
ментите на техническата инфраструктура извън 
границите  на  урбанизираните  територии  за 
трасе на  въздушен  електропровод НН с обща 
дължина 412 м от ТП „ТКЗС – Гурмазово“ до 
нов стълб (СТС) пред УПИ VІ-006073, кв. 30, с. 
Гурмазово,  община Божурище, по полски път 
№ 000142 и № 000153 по КВС на с. Гурмазово, 
община Божурище.

Председател:  
В. Симеонов

3652

РЕШЕНИЕ № 55 
от 24 март 2016 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол 
№ 1 от 22.01.2016 г. на ОЕСУТ Общинският съ-
вет – гр. Божурище, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата  инфраструктура  извън  границите 
на урбанизираните територии за подземно трасе 
на електропровод НН от ЖР – стълб (оборудван 
СТП),  по  полски  път  № 022290  по  КВС  на  с. 
Пролеша с дължина 34 м до УПИ ІV-022264, кв. 
18,  кв.  Максим  Горки,  гр.  Божурище,  община 
Божурище.

Председател:  
В. Симеонов

3654

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ЗАПОВЕД № 191  
от 28 април 2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА 
във връзка с чл. 10 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП 
и Решение № 109 по протокол № 9 от 19.04.2016 г. 
на Общинския съвет – гр. Велики Преслав, зак-
ривам Целодневна  детска  градина  „Детелина“, 
с. Хан Крум,  община Велики Преслав,  област 
Шумен, ул. Калоян 11, БУЛСТАТ 000920963.

1.  Задължителната  документация  на  Цело-
дневна детска градина „Детелина“, с. Хан Крум, 
община Велики Преслав, област Шумен, да се 
съхранява в ЦДГ „Снежанка“, с. Троица, община 
Велики Преслав, област Шумен.

2. Имуществото на закритата детска градина 
ще се стопанисва от ЦДГ „Снежанка“, с. Троица, 
община Велики Преслав, област Шумен.

Заповедта  може  да  се  обжалва  в  14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Кмет:  
Ал. Горчев

3696

ОБЩИНА ДЕВНЯ

ЗАПОВЕД № 1002-174 
от 22 април 2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 
ЗНП и чл. 15, ап. 1, 2 и 4 ППЗНП във връзка с 
влязло в сила Решение № 87 по протокол № 7 
от 31.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Девня, 
нареждам:

1. Преобразувам ОДЗ „Детелина“, гр. Девня, 
кв. Девня, във филиал на ЦДГ „Незабравка“, гр. 
Девня, кв. Девня, считано от датата на влизане 
в  сила  на  Решение  № 87  по  протокол  № 7  от 
31.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Девня.

2. Обучението и възпитанието на децата да 
продължи да се осъществява в съответните дет-
ски градини.
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3.  Задължителната  документация  на  ОДЗ 
„Детелина“, гр. Девня, кв. Девня, да се предаде 
на директора на ЦДГ „Незабравка“, гр. Девня, 
кв. Девня.

4. Трудовите правоотношения с персонала на 
ОДЗ „Детелина“, гр. Девня, кв. Девня, да се уредят 
според чл. 123, ал. 1, т. 2 и ал. 2 КТ.

5. Да се извърши инвентаризация на наличната 
материално-техническа база на преобразуваната 
чрез  вливане  детска  градина  и  да  се  изготвят 
необходимите  приемно-предавателни  протоко-
ли между преобразуваната чрез вливане детска 
градина и приемащата детска градина.

6.  Цялата  материално-техническа  база  на 
преобразуваната детска градина да премине на 
стопанисване от приемащата детска градина.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок чрез органа, издал заповедта, пред Адми-
нистративния съд – Варна.

Контрола  по  изпълнението  на  заповедта 
възлагам  на  Донка  Йорданова – зам.-кмет  на 
община Девня.

Кмет:  
Св. Шитов

3625

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

ЗАПОВЕД № 680 
от 20 април 2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка 
с чл. 10,  ал. 8 ЗНП, чл. 15 ППЗНП и Решение 
№ 55 от 28.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. 
Джебел, нареждам:

Считано  от  1.09.2016 г.  да  се  закрие  ЦДГ 
„Щастие“,  с.  Ридино,  поради  намаляване  броя 
на  децата  в  основната  детска  градина  и  да  се 
разкрие ЦДГ „Рай“, с. Рогозче, досегашен филиал 
на ЦДГ „Щастие“, с. Ридино. Децата от с. Ридино 
се насочват към ЦДГ „Рай“, с. Рогозче. 

Задължителната документация на ЦДГ „Щас-
тие“, с. Ридино, да се съхранява от ЦДГ „Рай“, 
с. Рогозче.

Изпълнението  на  заповедта  възлагам  на 
Василка  Симитчиева – началник-отдел  при 
ОбА – Джебел, а контрола по изпълнението – на 
Хюсеин Мустафа – зам.-кмет на община Джебел.

Кмет:  
Б. Юмер

3626

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ № 140 
от 28 април 2016 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, 
т. 11 и ал. 2 ЗМСМА при условията на чл. 134, 
ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:

1. Одобрява представения проект за изменение 
на общ устройствен план за част от кв. 314 по 
плана на град Ловеч.

2. Възлага на  кмета на  община Ловеч  след 
влизането в сила на решението на Общинския 
съвет – гр. Ловеч, да издаде заповед за одобря-
ване  на  изменението  на  подробен  устройствен 

план – план за регулация и застрояване за уре-
гулирани поземлени имоти ІІ, V и VІ от кв. 314 
по плана на гр. Ловеч и изпълнението на всички 
действия за правилното и законосъобразно изпъл-
нение на процедурите по прилагане на влезлия в 
сила проект за изменение на общ устройствен и 
изменение на подробен устройствен план.

Председател:  
П. Цолов

3719

ОБЩИНА „МАРИЦА“,  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 163 
от 26 април 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА 
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, 
ал. 1 и 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява  представения  ПУП – парцеларен 
план, за обект: Пътна връзка за поземлен имот 
с идентификатор 73242.225. 155, по кадастралната 
карта  на  с.  Труд,  местност  Кошовете,  община 
„Марица“, област Пловдив.

Председател:  
Г. Трендафилова

3745

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ № 235 
от 30 март 2016 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА  и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № V на 
ОЕС от протокол № 1 от 2.03.2016 г. Общинският 
съвет – гр. Септември, реши:

Одобрява представения ПУП – ПП (парцела-
рен план) за определяне на трасе на водопровод 
и електропровод за захранване на ПИ № 004043 
в м. Тус тепе в землището на с. Симеоновец.

Трасето на водопровода започва от същест-
вуващ водопровод  в  сервитута на път  ІІІ-8402, 
представляващ ПИ № 000016, като се движи в 
посока юг от км 4+622 дясно до км 4+530 дясно 
и достига до ПИ № 004043, който ще се захрани. 
Общата дължина на водопровода е 95 м.

Трасето  на  електропровода  започва  от  нов 
БКТП, който ще се изгради на границата на ПИ 
№ 004185 (собственост на инвеститора) в сервитута 
на път ІІІ-8402, представляващ ПИ № 000016 от 
км. 4+630 дясно до км 4+530 дясно, до достигане 
на ПИ № 004043, който ще бъде захранен. Общата 
дължина на електропровода е 98 м.

Проектът се намира на разположение в сгра-
дата на общината, ул. Александър Стамболийски 
37а, ет. 3.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване пред Административния 
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се по-
дават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в 
30-дневен срок от обнародване на решението в 
„Държавен вестник“.

Председател:  
Л. Влайков

3590
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49. – Министърът на правосъдието на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон във връзка 
с чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците 
обнародва:

АКТУАЛЕН СПИСЪК
на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по 

Търговския закон

№ Име Адрес Телефон Факс Ел. поща
1 2 3 4 5 6
1. Албена Любенова 

Ванчева
Гр.  София,  ул.  Граф  Игнатиев 
14, ет. 1

0888/30-84-
30

albena.vancheva@yahoo.com

2. Албена Милчова 
Николова

гр.  София,  ул.  Славянска  11, 
вх. В, ет. 2, ап. офис 8

0884 452 243 al.nikolova@gmail.com

3. Александър Ата-
насов Великов

гр. София, ул. Лайош Кошут 22 851-01-05 851-01-05 alexander.velikov@abv.bg

4. Александър  Бо-
рисов Тошев

гр. Кюстендил,  ул. Гороцветна 
35, ет. 1

0888 3760164 toshevbg@abv.bg

5. Александър Геор-
гиев Костадинов

гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев 
26, ет. 2

0888/881774 alekostadinov@gmail.com

6. Александър Йор-
данов Комсийски

гр. Стара Загора 6000, ул. Генерал 
Столетов 42А

042/600 345 komsiiski@komsiiski.com

7. Александър Цен-
ков Георгиев

гр. София 1303, ул. Брегалница 
38 – 40, ет. 1, ап. 3

02/829 4111; 
02/829 42 22

georgiev@bullegal.com

8. Алексей  Драга-
нов Цветанов

гр. София, ул. Гено Киров 2 0878 423 567 alekseydraganov@gmail.com

9. Ана  Георгиева 
Миленкова

гр. София, ул. Алабин 34, ет. 4, 
ап. 8

0878 922 025 ana.milenkova@gmail.com

10. Анастас  Момчи-
лов Нучев

гр. София, ул. Леге 10, ет. 4 0898 428 429 anastass@mail.bg

11. Ангел  Ангелов 
Ганев

гр. София, бул. Цар Освободител 
8А, ет. 4

0888 801115 aganev@abv.bg

12. Ангел  Николов 
Донов

гр.  Варна  9000,  ул.  Ген.  Радко 
Димитриев 7

052/615513 angeldonov@abv.bg

13. Антоанета Божи-
дарова Стойкова

гр. Плевен, ул. Иван Вазов 10а, 
ап. 14

064/80 69 32; 
0887 604 167

antoanetastoikova@abv.bg

14. Антоанета  Геор-
гиева Димитрова

гр. Пловдив 4000, ул. Опълчен-
ска 10

032/634 154; 
0899 815 770

antoaneta_shilevco@abv.bg

15. Антоанета Нико-
лова Николова

гр. Пловдив, бул. Шести септем-
ври 161, ет. 1, ап. 16

032/392338; 
0888 553 338

adv.tonynikolova@gmail.com

16. Антон  Любенов 
Съботинов

гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, 
бл. 4Б, вх. Б, ет. 3, ап. 21

02/588 309 sabotinov_anton@yahoo.com

17. Асен Русенов Ма-
нев

гр. Пловдив 4000,  ул. Калофер 
12, ет. 1, aп. М 4

0898 461 271; 
032/392 451

asenmanev@abv.bg

18. Боривой Ангелов 
Миланов

гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, 
ул. Краище, бл. 26, вх. В, ет. 4, 
ап. 50

0889 242 847 borivoi@dir.bg

19. Борис  Любенов 
Борисов

гр.  София  1303,  кв.  Зона  Б-5, 
бл. 13, вх. А, ап. 16

02/9863811 blborissov@mail.bg

20. Борис  Манолов 
Витанов

гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Мур 
1А, вх. А, ап. 23

0887/982576

21. Борислав  Дими-
тров Захариев

гр.  София,  ул.  Порто  Лагос  7, 
вх. Б, ап. 18

0888/258156 b.zahariev@
zaharievandpartners.com

22. Борислав Иванов 
Чолаков

гр. София 1612, кв. Лагера, бл. 44, 
вх. А, ет. 10, ап. 45

0888/360774 bobby_tch@yahoo.com

23. Бохос Кеворк Ке-
воркян

гр.  София,  ул.  Христо  Белчев 
8А, ет. 1, ап. 4

0888/887571 Bohos.kevorkian@lawfirm-gsk.
com

24. Бранимир Димов 
Димитров

гр. София, ж.к. Люлин 2, бл. 218, 
вх. А, ет. 3, ап. 7

0882 179 909 branimir2dimov@yahoo.com

25. Бранимир Нико-
лаев Балачев

гр. Варна, ул. Парижка комуна 2 052/612 505; 
0888 307 707

lawyer@balachev.com

26. Валентин  Анге-
лов Тончев

гр. Русе 7000, ул. Гладстон 5, ет. 3 0888 210 397 adv.v.tonchev@abv.bg

27. Валентин  Любе-
нов Георгиев

гр. София, ул. Парчевич 27 02/9376500; 
0888 218 689

boko@georg-tod.com

28. Валентина Мето-
диева Попова

гр. София 1113, ул. Райко Алекси-
ев 26, бл. 3, вх. А, ет. 5, ап. 11

02/9717535 valpopova@speednetbg.net
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29. Валери  Петров 

Анчев
гр. София, ул. Цар Асен 17 0888 795 075 v_anchev@abv.bg

30. Валя  Георгиева 
Иванова

гр. Плевен,  бул.  Христо  Ботев 
115, вх. Б, ет. 7, ап. 14

0885 013 253 valyq_ivanova@abv.bg

31. Ва н ко  Пе т р ов 
Митев

гр. София 1527, бул. Васил Левски 
112, партер, aп. 1

02/943 58 23, 
0888 416 392

02/943 58 23 vankomitev@abv.bg

32. Васил  Методиев 
Стефанов

гр.  София  1000,  ул.  Съборна 
14, ет. 5

0888 837 488 metodiev@arunabg.com

33. Велина  Аспару-
хова Рашкова

гр. София 1606, ул. Лайош Кошут 
22, ет. 1

vrashkov@abv.bg

34. Величка  Коста-
динова  Костади-
нова

гр. София, ул. Три уши 8, ет. 4 0887 594 953 villy_kostadinova@аbv.bg

35. Венцеслава  Сте-
фанова  Стефа-
нова

гр. Русе, ул. Църковна независи-
мост 11, ет. 1

082/587-487 advokat@stefanova.bg

36. Весела  Василева 
Дахтерова

гр. София 1113, ул. Алфред Нобел 
2, вх. Г, ет. 3, ап. 6

02/719875 -

37. Веселин  Дими-
тров Вангелов

гр. София, ул. Делян Белишки 
54, ет. 4, ап. 13

0888 652 144 veselin_vangelov@abv.bg

38. Веселин Иванчев 
Георгиев

гр. София, бул. Витоша 26, ет. 2 0886 845 942; 
02/423 16 85

vesselin.georgiev@gmail.com

39. Веселин Луканов 
Банков

гр. София, ул. Ивайло 23, ап. 3 02/8524518; 
0887 246 185

veselin.bankov@mail.bg

40. Веселин  Рашков 
Рашков

гр. София 1606, ул. Лайош Кошут 
22, ет. 1

02/8510105

41. Вечислав  Хри-
стов Чанков

гр.  Бургас,  ул.  Фердинандова 
57, ет. 2

056/840186 vechislav.chankov@mail.bg

42. Владимир  Алек-
сандров Тошев

гр. София 1278, ул. Напредък 22 0876 535 512 v.toshev54@mail.bg

43. Владимир Дочев 
Кинкин

гр. София, ул. Цар Иван Шишман 
8

02/9803475 officelf@lawfirm-bg.org

44. Владимир  Ива-
нов Владинов

гр. София 1504, бул. Васил Левски 
144, вх. А, ет. 1, ап. 2

0888/855335 vvladinov@abv.bg

45. Владимир  Тодо-
ров Петков

гр. София 1000, ул. Бистрица 9, 
aп. офис 6

02/9863526 petkovv@aredan.com

46. Владимир Янков 
Вакрилов

гр. София, ул. Княз Борис І № 120 0888 693 344 vladi.vakrilov@gmail.bg

47. Вълко Стоев
Стоев

гр. Ямбол, ул. Кара Кольо 3 046/666-202

48. Габриела Павло-
ва Сулай

гр. Варна 9000, ул. Дрин 1, вх. Е, 
ет. 6, ап. 82

052/616887 gabisulai@abv.bg

49. Галина  Илиева 
Христова

гр. София, бул. Витоша 15, ет. 4 0886 008 229 g.hristovs.lawoffice@gmail.com

50. Ганка Янева Ко-
льовска

гр.  София  1769,  кв.  Мусагени-
ца, бул. Климент Охридски 1А, 
ет. 2, ап. 2

02/8700502 syndic@abv.bg

51. Георги  Василев 
Георгиев

гр.  София  1616,  ул.  Момина 
скала 16

0888/304001 georgiev@abv.bg

52. Георги Гавраилов 
Чолаков

гр. София, ул. Златовръх 21, aп. 8 02/816 20 43; 
0894 406 630

cholakov.g@gmail.com

53. Георги  Георгиев 
Миленов

гр.  София,  кв.  Гоце  Делчев, 
бл. 22, вх. В, ет. 7, ап. 19

0894 406 757; 
02/816 20 45

adv.milenov@abv.bg

54. Георги Димитров 
Чокоев

гр. Русе, ул. Гладстон 5, ет. 2 0887 511 756 chokoev_rs@abv.bg

55. Георги  Николов 
Гонев

с. Марково, ул. Мир 2 0898/632782 georgigonev@gmail.com

56. Георги Събев Съ-
бев

гр.  София  1000,  ул.  Парчевич 
42, ет. 2

02/980 04 12 02/980 04 13 gsabev@sabevandpartners.com

57. Гинка  Иванова 
Вълкова

гр. Добрич 9300, ул. Ген. Гурко 
22, ет. 3, ап. 8

058/605277

58. Даниела  Вълче-
ва Демирева-Гю-
рова

гр.  Стара  Загора  6000,  кв. Ка-
зански, бл. 8, вх. А, ет. 2, ап. 5

042/256057 ddemireva@abv.bg
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59. Дарина Димитро-

ва Илиева
гр. Варна 9010, ул. К.д.п. Георги 
Боев 4, aп. 10

0889 041 443; 
052/301 742

d._ilieva@abv.bg

60. Дафинка  Найде-
нова Илиева

гр.  Шумен  9700,  ул.  Климент 
Охридски 35, вх. 3, ап. 55

0888/447974 d.naydenova@abv.bg

61. Дафинка  Такова 
Станева

гр. Монтана 3400, ж.к. Младост 
1, бл. 24, вх. А, ет. 2, ап. 5

096/42867 d_staneva@lex.bg

62. Денчо  Георгиев 
Авджиев

гр. Добрич 9300, ул. Ангел Кън-
чев 5, ет. 2

058/602086

63. Десислава  Геор-
гиева Николова

гр.  Бургас,  ул.  Васил  Априлов 
16, ет. 3, ап. офис 2

0888 974 212 adv.desinikolova@gmail.com

64. Диана Меранзова 
Колева

гр. Стара Загора 6000, Г. Михай-
ловски 30, ет. 1, aп. 1

0888/303388 d_meranzova@mail.bg

65. Диана  Томанова 
Димитрова

гр. Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 5, 
ап. офис 3

0888 777 343 ddimitrova.office@gmail.com

66. Димитрина Геор-
гиева Накова

гр. София, бул. Александър Стам-
болийски 47, ет. 4, ап. 12

0888/517481 d_nakova@abv.bg

67. Димитър  Вален-
тинов Богданов

гр.  София,  ул.  Христо  Белчев 
9, ет. 1

02/980 01 50 dbogdanov@abv.bg

68. Димитър Василев 
Христов

гр. Русе 7000, ул. Петко Д. Петков 
21, вх. Б, ет. 1

082/876098 dhristov@abv.bg

69. Димитър Георги-
ев Йорданов

гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 5 032 676 166; 
0885 005 085

mail@fidius.biz

70. Димитър Георги-
ев Тодоров

гр. София 1000, бул. Христо Ботев 
30, ет. 1, ап. 2

0885 822 451 d.todorov@todorov-lawoffice.
com

71. Димитър  Коста-
динов Смиленов

гр. София 1000, ул. Кузман Шап-
карев 4, ет. 1

02/9883041 dsmilenov@novelconsult.net

72. Димитър  Нико-
лов Георгиев

гр.  Хасково,  ул.  Драгоман  2, 
ет. 1, ап. офис 1

0878 214 727 dng66@mail.bg

73. Димитър Павлов 
Димитров

гр. Разград 7200, Априлско въс-
тание 23, ет. 1, ап. офис 7

084/660682 pavlovisd@gmail.com

74. Димитър  Стефа-
нов Банков

гр. София 1614, ПК 19 0877 910006 02/857 55 62 dimiter.bankov@gmail.com

75. Дора Златева Ми-
лева-Иванова

гр. Кърджали 6600, ул. Хан Ас-
парух 5, вх. А, ап. 12

0885/258615 dora.mileva@abv.bg

76. Дора Иванова Га-
релова

гр.  Бургас  8018,  ж.к.  Зорница, 
бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 24

056/862317

77. Драгомир Иванов 
Григоров

гр.  Велико  Търново  5000,  ул. 
Васил Левски 27Б, ет. 1, ап. 2

0888/224885 dgrigorov@mail.bg

78. Евгени  Любенов 
Точев

гр.  София  1111,  ж.к.  Яворов, 
бл. 57, вх. А, ет. 1, ап. 3

0888 214 994 e.tochev@gmail.com

79. Евгения Борисо-
ва Василева

гр. Плевен, ул. Шипка 7, ет. 1, 
aп. 1

0888/724-160

80. Евгения  Влади-
мирова Гагашева

гр. Бургас, ул. Апостол Карами-
тев 10, ет. 4, ап. офис 10

0889 316 480 lexgroup_bulgaria@yahoo.com

81. Елвира  Гроник 
Танчева

гр. София 1000, ул. Княз Борис 
I № 71, ет. партер

02/9863369 tinky@datacom.bg

82. Елена Димитрова 
Дамгова

гр. София, ул. Миджур 26 0888 896 840 damgova@infotel.bg

83. Елин Господинов 
Топалов

гр. София 1463, ул. Христо Белчев 
37, ет. партер

0888 380 094 etopalov@abv.bg

84. Елица Симеонова 
Стоева

гр. София 1000, ул. Княз Борис 
I № 71

02/9863369 tinky@datacom.bg

85. Елияна Борисова 
Анталовичева

гр. София, ж.к. Славия, бл. 12, 
вх. А, ет. 2, ап. 9

0887/822464 eliantal@abv.bg

86. Елка  Неделчева 
Петрова

гр. Стара Загора 6000, ул. Хад-
жи Димитър Асенов  119,  ет. 3, 
ап. офис 6

042/ 620 152 042/638 581 via@sz.inetg.bg

87. Емил  Върбанов 
Томов

гр.  София  1680,  ул.  Пирински 
проход 55, вх. А, ап. 15

0898 788 186 e.tomov@gmail.bg

88. Емил  Георгиев 
Делчев

гр. София 1000, ул. Калоян 8, ет. 2 02/9330979 emil.delchev@delchev-lawfirm.
com

89. Емил  Тра янов 
Стефанов

гр. Силистра, ул. Симеон Велики 
5, ап. 6

086/835-250, 
0887/468-228

trayanoff@abv.bg

90. З л а т ими р  Б о -
риславов Жечев

гр. Варна 9000, ул. Г. С. Раковски 
43, вх. А, ет. 2, ап. 6

052/570472 zlatimirj@gmail.com
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91. Иван  Атанасов 

Манолов
гр. Варна, бул. Цар Освободител 
49, вх. В, ет. 5, ап. 39

052/635 800 manolovivan@mail.bg

92. Иван Василев Ка-
рабоев

гр. Варна, ул. Любен Каравелов 
31, вх. А, ет. 2, ап. 6

052/645599 i_karaboev@abv.bg

93. Иван Дончев Чер-
нев

гр.  София,  бул.  Христо  Ботев 
13, вх. Б (от ул. Св. Иван Рил-
ски), ет. 1

0878 273 324 ivan_chernev@abv.bg

94. И в а н   Ем и ло в 
Милев

гр. София,  ж.к.  Манастирски 
ливади, ул. Ралевица 64, вх. В, 
ет. 3, ап. 44

0888 192 303 iemilev@gmail.com

95. Иван Илиев Зон-
ков

гр. Пловдив 4000, ул. Янко Са-
къзов 9, ет. 2, ап. 3

0888/721620 ivan_zonkov@abv.bg

96. И ва н  Ла з ар ов 
Кънев

гр. Смолян, ул. Острица 26, aп. 13 0885 250 260 ivankynev@gmail.com

97. Иван Ников Ива-
нов

гр.  Нова  Загора,  ул.  Генерал 
Мирски  7, ет. 2

0888/467-035, 
0889/880-793

ivan_nikov@abv.bg

98. Иван Петров 
Тосков

гр. София 1113, бул. Драган Цан-
ков 36, ет. 3, ап. офис 337

02/9693033; 
0897 824 850

toskov@toskov-yordanov.com

99. Иван Тодоров Ба-
лабанов

гр. Габрово 5300, ул. Й. Соколски 
23, ет. 2, ап. 6

066/807474 iv_balabanov@abv.bg

100. И ва н  Тодор ов 
Летников

гр. София 1404, бул. Гоце Делчев, 
бл. 1, вх. Г, ет. 2, ап. 57

02/9812046

101. Иван  Филипов 
Иванов

гр. Плевен, ул. Лайка 31, aп. 6 0884 048 988 adv_ivanov@abv.bg

102. Ивелин Методиев 
Иванов

гр. Шумен 9700, ул. Съединение 
68, вх. А, ет. 2, ап. 7

054/800 005; 
0887 758 200

103. Иво  Веселинов 
Велчевски

гр. София 1000, ул. Шести сеп-
тември 1, ет. 2

02/9804978 02/9804979 ivovelchevski@abv.bg

104. Иво  Лъчезаров 
Георгиев

гр. София, ул. Христо Белчев 42, 
вх. Б, ет. 5, ап. 25

0889 562 629 lvo_georgiev@abv.bg

105. Иво  С т ои лков 
Траянов

гр. Русе 7015, ж.к. Дружба 3, ул. 
Кап. Петко  войвода  2,  бл. 16, 
вх. Б, ет. 5, ап. 15

082/621264 itraqnov@hotmail.com

106. Иво Христов Гъч-
ков

гр.  Русе,  ул. Църковна  незави-
симост  35, ет. 1, ап. офис 101

0887 243 208 igachkov@abv.bg

107. Иглика Димитро-
ва Логофетова

гр. София 1000, ул. Неофит Рил-
ски 45, ет. 3, ап. 7

0888/637736

108. Илиан  Велисла-
вов Кузманов

гр. София 1330, ж.к. Разсадника, 
бл. 12, вх. Б, ет. 7, ап. 47

02/8237576 kuzmanov_i@abv.bg

109. Илияна Господи-
нова Генова

гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 38, 
вх. 4

056/862155

110. Илка  Георгиева 
Димова-Мазга -
лева

гр. София, бул. Княз Александър 
Дондуков 19, ет. 2

0888 680 812 ilka.dimova@abv.bg

111. Илка  Иванова 
Петкова

гр. Стара Загора, ул. Ал. Батен-
берг 10, вх. А, ет. 4, ап. 12

0887/256196 ilkasz@abv.bg

112. Йовка  Благоева 
Алипиева

гр.  София,  ул.  Братя  Милади-
нови 5

0887 538 179 yalipieva@gmail.com

113. Йордан Костади-
нов Костов

гр.  София,  ж.к.  Илинден,  ул. 
Нишка 172, ет. 3

0878 150 047 уоrdankostov@abv.bg

114. Йордан Савов То-
доров

гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, 
ул. Постоянство 1, вх. А, ап. 6

0888/330101

115. Ирена  Венкова 
Иванова

гр. Белоградчик, ул. Стара пла-
нина 8, вх. А, ап. 2

0885 464 321 rena.vi@abv.bg

116. Ирена Стефанова 
Александрова

гр. Видин 3700, ул. Княз Борис 
I № 1

0888/357577 primalex@abv.bg

117. Ирина Михайло-
ва Стоева

гр. София 1504, ул. Сан Стефано 
17, ет. 3

02/ 954 26 10 02/954 26 55 irina.stoeva@sk-lawfirm.com

118. К ат я  Ива нов а 
Иванова

гр. Перник, ул. Калофер 14 0888/346154 katia.ivanova@mail.bg

119. Кирил Станев Ка-
рагьозов

гр.  София  1505,  ул.  Иларион 
Драгостинов 21, бл. Б, ап. 17

02/9431283 kkaragyozov@yahoo.com

120. Константин Вла-
димиров Брусев

гр.  Пловдив  4000,  ул.  Брегал-
ница 2

032/64 25 00 brousseff@yahoo.com

121. Костя  Викторов 
Караиванов

гр.  София  1000,  ул.  Солунска 
59, ет. 4

0887 595 485 kostyakaraivanov@yahoo.com
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122. Красимир  Геор-

гиев Босолов
гр. София, ул. Ген. П. Паренсов 
39, ап. 5

0887 900 600 velven_bg@yahoo.co.uk

123. Красимир Димов 
Колев

гр.  Пловдив  4000,  бул.  Шести 
септември 152, ет. 1, ап. 109

0888 706 716 kolev_sindik@abv.bg

124. Красимир Петров 
Иванов

гр. Враца 3000, ул. Иван Андрей-
чин 3, ет. 1, ап. 3

0888/690606 krasi_ivanov@abv.bg

125. Красимира Злат-
кова Станкулова

гр. София, ул. Пирински проход 
47, вх. Г, ет. 3, ап. 11

0888 944 589 krasistankulova@abv.bg

126. Лидия Георгиева 
Атанасова

гр. Сливен 8800, ул. Миркович 1 044/623343 Liya@mail.bg

127. Лиляна Димитро-
ва Йорданова

гр. Варна, ул. Странджа 14, ет. 6, 
ап. 23

0889 629 190 lilyjordanova@yahoo.com

128. Лъчезар  Митков 
Бажлеков

гр. Варна 9000, район "Одесос", 
ул.  Д-р  Л.  Заменхоф  12,  ет. 2, 
ап. офис 2

052/637665 bajlekov@abv.bg

129. Любен  Иванов 
Иванов

гр. Видин, ул. Хаджи Димитър 
26, ап. 1

094/601-987 094/600-007 ivanov_ljuben@yahoo.com

130. Любка  Иванова 
Пеева

гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик, 
бл. 11, вх. 12, ет. 4, ап. 15

0887 843 311 lybca@abv.bg

131. Людмила Милче-
ва Лозанова

гр. София 1407, ул. Капитан Тодор 
Ночев 32, ет. партер

0879 380 089 lozanova_l@abv.bg

132. Малинка  Атана-
сова Димитрова

гр. София 1303, ул. Осогово 68, 
вх. Б, ап. 20

02/8333257; 
0888 418 339

matanasoval@abv.bg

133. Мариана  Атана-
сова Атанасова

гр.  София,  ж.к .  Младост  1, 
бл. 49Б, вх. 1, ап. 6

0878 481123 merianlll@abv.bg

134. Мариела  Дамя-
нова Павлова-Да-
цова

гр.  София,  ж.к .  Младост  4, 
бл. 462, вх. Б, ап. 39

0888/559060

135. Мариела Иванова 
Даткова

гр.  София  1373,  ж.к.  Западен 
парк, ул. Западна, бл. 88, вх. Б, 
ет. 4, ап. 15

0888 410 630 mdatkova@gmail.com

136. Марин Михайлов 
Михайлов

гр.  Варна,  ж.к.  Възраждане, 
бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135

0888/45-22-98 mihailov_48@abv.bg

137. Марин Стефанов 
Ножаров

гр.  Асеновград  4230,  ул.  Трети 
март 10

0877 880 150 marinl912@mail.bg

138. Мария Георгиева 
Шукерова

гр. София, бул. Витоша 19, ет. 4, 
ап. 14

0879 207 733 office@shukerova.com

139. Мария Николова 
Димова-Навуща-
нова

гр. София, бул. Александър Ма-
линов 80А, ет. 3

0888 751 899 office.dimova@gmail.com

140. Мария Трифонова 
Димова

гр. София, ул. Смолянска 2 0885 665 809 maridimova@abv.bg

141. Мариян  Иванов 
Нейков

гр. Плевен 5800, п.к. 121,
ул. Дойран 160, ет. 3, ап. 8

064/815 613; 
0888 315 613

064/815 613 mnejkov@abv.bg

142. Марияна  Дими-
трова Кирова

гр. Тутракан, пл. Н. Й. Вапцаров 
7, вх. А, ет. 1, aп. 1

0888/84-84-
17, 0898/790-
143

mkirova@abv.bg

143. Марияна Ивано-
ва Николова

гр.  София  1000,  бул. Патриарх 
Евтимий 31, ет. 2

02/9899030 mnikolova@lnplaw.com

144. Марияна  Мари-
нова Пасева

гр. Тервел, ул. Лом 1 0886 898 035; 
057 512 101

m_paseva@abv.bg

145. Марияна  Тонева 
Банчева

с. Самоводене, ул. Славяни 3 0885 910 808 mtbancheva@gmail.com

146. Мартин  Милчев 
Апостолов

гр. София, ул. Деян Белишки 60, 
ет. 5, ап. 15

mmapostolov@abv.bg

147. Мая Матеева Ко-
лева

гр.  Пловдив  4000,  бул.  Шести 
септември 152, ет. 1, ап. 109

0889 263 144

148. Мая Петрова Ве-
ликова

гр.  Бургас,  к/с  Лазур,  бл. 74, 
ет. 7, ап. 40

0899/921189 velikova@burgas.dzi.bg

149. Миглена  Атана-
сова Жечева

гр. Варна 9000, ул. Хаджи Стамат 
32, ет. 2, ап. 4

0888/816618 sindik_stoyanov@abv.bg

150. Миглена Петкова 
Стамболиева

гр.  София,  бул.  Ботевградско 
шосе, бл. 20, вх. А, ет. 3, ап. 9

0888/873736 megy_s@mail.bg

151. Милен  Иванов 
Козарев

гр. Бургас 8000, ул. Гладстон 1, 
вх. Б, ет. 1

056/841633 mikl9@abv.bg
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152. Милен Митев Ве-

лушев
гр.  София  1124,  ул.  Цар  Иван 
Асен II № 20, ет. 1, ап. 2

0888/509516 mvelushev@abv.bg

153. Милен  Станчев 
Малчев

гр. Разград, ул. Данаил Дечев 8, 
ет. 4, ап. 8

0898 841116 pavlovisd@gmail.com

154. Милена Йордано-
ва Дякова

гр. Русе 7000, ул. Петко Д. Петков 
21, вх. Б, ет. 1

082/876098 mdiakova@abv.bg

155. Милена  Русева 
Иванова

гр. Варна 9010, ул. Петър Райчев 
14, ет. 6, ап. 26

0888 529 450 lawcompanybg@gmail.com

156. Мирослав  Ива-
нов Неврокопски

гр. София, ул. Съборна 5, ет. 3 02/9885175 m.nevrokopski@abv.bg

157. Мирослава  Гос-
подинова Стръм-
ска

гр. Стара Загора 6000, ул. Хад-
жи Димитър Асенов  119,  ет. 3, 
ап. офис 6

042/ 620 152 042/638 581 via@sz.inetg.bg

158. Митинка Христо-
ва Георгиева

гр. Силистра 7500, бул. Македо-
ния 84, ет. 7, ап. 21

086/821147 mimageo@abv.bg

159. Надежда Иванова 
Симеонова

гр. Русе 7000, ул. Васил Априлов 
1, вх. В, ет. 2

082/838837 nadya.simeonova@lawyers-bg.eu

160. Нели  Николова 
Николова

гр. София, ж.к. Люлин, бл. 962, 
ет. 8, ап. 36

02/9515868 nely_726@abv.bg

161. Николай Ангелов 
Ганев

гр. София, ул. Съборна 14, ет. 2, 
ап. 4

0889 403 240 n.ganev@tronchev.com

162. Николай  Брани-
миров Балачев

гр. Варна, ул. Парижка комуна 2 0887 623 367; 
052 612 503

balachev@gmail.com

163. Николай Георги-
ев Митов

гр. София, ул. Лавеле 18а, ет. 6, 
ап. 17

02/986-71-65 n_mitovkantora@abv.bg

164. Николай Георги-
ев Цонев

гр.  София  1202,  ул.  Кирил  и 
Методий 88А, ет. 5, ап. 9

0888/723721 n_tsoneff@yahoo.com

165. Николай  Дими-
тров Вълков

гр. Свиленград, ул. България 2А 0889/556565

166. Николай  Мила-
нов Николов

гр.  Шумен,  ул.  Козлодуй    6, 
ет. 3, ап. 5

054/56721 galves@abv.bg

167. Николай Тодоров 
Яков

гр. Плевен, ул. Тимок 10, aп. 4 0878 904 171 n_iakov@abv.bg

168. Николина  Цан-
кова  Цаковска-
Цветкова

гр. София,  кв. Подуяне,  ул. П. 
Хитов 45

0898/464-
806, 02/987-
93-02

tsakovska@abv.bg

169. Нина Димитрова 
Съботинова

гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, 
бл. 4Б, вх. Б, ет. 3, ап. 21

0886/739898 sabotinova@yahoo.com

170. Нина  Христова 
Радева

гр. София, ул. Л. Каравелов 2

171. Олга  Георгиева 
Миленкова

гр. София 1330, Красна поляна 
II, бл. 40, вх. Д, ап. 97

0888 315 028

172. Па влин  Колев 
Колев

гр. София, ул. Плачковски мана-
стир 21, вх. А, ет. 3, ап. 5

0888 801 867; 
02/903 34 23

pkolev@actabg.net

173. Петър Стоименов 
Спасов

гр.  Пазарджик  4400,  ул.  Иван 
Вазов 14, ет. 2, ап. офис 11

034/ 443 150; 
0897 916 060

174. Петя  Георгиева 
Георгиева

гр. София 1504, ул. Чаталджа 59, 
aп. ателие 3

0888 981176; 
02/844 44 00

office@balkanaudit.com

175. Петя Димитрова 
Цекова-Никлева

гр.  София,  ул.  Гео Милев  13а, 
вх. 1, ет. 5, ап. 10

0887/520407 pnikleva@gmail.com

176. Пламен Атанасов 
Атанасов

гр. Хасково, ул. Братя Милади-
нови 1, ет. 1, ап. 2

0887/720090

177. Пламен  Весели-
нов Костадинов

гр.  Велико  Търново  5000,  ул. 
Цанко Церковски 37, ет. 6

0888 700 604 chinacooker@mail.bg

178. Полина Василева 
Василева

гр.  Бургас,  ул.  Ген.  Гурко  38, 
ет. 6, ап. 11

0887/983-585 056/83-88-33 polivasileva@аbv.bg

179. Полина  Дими-
трова Кавръкова

гр.  София,  ул.  Триадица  5Б, 
ап. офис 405

0897 978800 polina_kavrakova@abv.bg

180. Радослав Иванов 
Тонев

гр. София, ул. Лавеле 38, ет. 1, 
ап. 4

02/981 06 36 r.t.a@abv.bg

181. Радостина Нико-
лова Николова

гр. Бургас, ул. Патриарх Евтимий 
2, вх. А, ет. 1, aп. 1

056/845 126; 
0888 459 015

rnmihova@yahoo.com

182. Райна Добринова 
Добрева

гр. София, Смолянска  2,  ет. 2, 
ап. 7

0889/007554 rennyrye77@yahoo.com
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183. Райна Цанева Ко-

вачева
гр. София 1000, ул. Неофит Рил-
ски 23, ет. 2

02/9809511

184. Ралица Пламено-
ва Топчиева

гр. София 1000, ул. Бистрица 9, 
aп. офис 6

02/9863526 topchieva@aredan.com

185. Розалина Йорда-
нова  Градинаро-
ва-Стоянова

гр. София 1000, ул. Узунджовска 
16, ет. 3

02/9802026 diacon@techno-link.com

186. Росен  Георгиев 
Милошев

гр. София, ул. Княз Борис I № 77, 
ет. 3, ап. 7

0899 970 542 rmiloshev@gmail.com

187. Росица  Краева 
Петкова

гр. София, ул. Лерин 24, вх. А, 
ап. 4

0888 139 404 rossitza.petkova@gmail.com

188. Росица Станчева 
Томова

гр.  София  1680,  ул.  Пирински 
проход 55, вх. А, ап. 15

02/9520027; 
0898 788 185

r.tomova@gmail.com

189. Роско  Николов 
Симов

гр. Шумен, ул. Победа 6, вх. 4, 
ап. 55

0877 444 397 rosko_55@abv.bg

190. Румяна Георгиева 
Манковска

гр. Варна 9000, бул. Мария-Луиза 
24Б, ап. 16

052/32 09 57; 
0888 776 346

ruman52@abv.bg

191. Светлана Валери-
ева Павлова

гр. Пловдив, ул. Ламартин 5 032/96-90-96; 
0898/74-60-
60

032/650-651 svetlibor@yahoo.com

192. Светлана Ивано-
ва Бояджиева

гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 501, 
вх. А, ет. 7, ап. 26

0888/638256

193. Светлана  Цвета-
нова Павлова

гр. Разград  7200,  ул. Априлско 
въстание 23, ет. 1, ап. офис 7

084/661354 pavlova.cpa@gmail.com

194. Светлозар Дими-
тров Стоянов

гр. Добрич 9300, п.к. 182 058/601471 sstoyanov@cci.dobrich.net

195. Светозар Никола-
ев Шкутов

гр. София  1303,  ул. Марко Ба-
лабанов 4

02/9809817 svetozar.shkoutov@
taschevapartner.com

196. Светослав  Енев 
Бакалов

гр. София, ул. Цар Асен 10, ет. 2 0889/715028

197. Светослава  Ди-
митрова  Хаджи-
ева

гр. Пловдив, ул. Димитър Талев 
84, aп. 6

032/693960 sv_hadzhieva@abv.bg

198. Силвия Кръстева 
Кръстева-
Кочкова

гр.  София,  ул.  Голаш  2,  ет. 5, 
ап. 20

0887 351 424 skrusteva@kglawpartners.com

199. С л а ви н а   Бр а -
ниславова Даска-
лова-Генова

гр. София 1111,  ул. Лидице 20, 
бл. 259, вх. Б, ет. 3, ап. 18

02/718618 slavina.daskalova@raiffeisen.bg

200. Снежина Минче-
ва Маджарова

гр. Бургас 8000, ул. Трайко Ки-
танчев 53, ет. 1

056/844581 snejina_m@abv.bg

201. Соня Илиева Та-
хова

гр.  Благоевград,  ул. Цар Иван 
Шишман 18, ет. 5, ап. 19

073/88 29 88; 
0898 819 390

tahova@mail.bg

202. Софрони Георги-
ев Атанасов

гр.  София,  ж.к .  Младост  3, 
бл. 326, вх. А, ет. 1, aп. 1

0888/615804

203. Станислав  Геор-
гиев Лютов

гр. София, ул. Ангел Кънчев 29, 
вх. Б, ет. 1

0888 533 863

204. Стела  Маринова 
Жекова

гр. Пловдив,  ул.  Брезовска  42, 
ет. 2, ап. 7

032/950668 stelajekova@yahoo.com

205. Стефан Симеонов 
Сачев

гр. София, ул. Цар Иван Шишман 
3, вх. Б, ет. 5

0887 509 390 stefan_satchev@abv.bg

206. Стефан  Стоянов 
Георгиев

гр. София 1301, ул. Позитано 7, 
ет. 2, ап. 5 – 6

02/9880088 georgiev@lawyers-bg.com

207. Стефка  Асенова 
Дамянова

гр. Перник 2300, ул. Отец Паисий, 
бл. 59, вх. А, ап. 7

0879 329 079; 
0885 960 808

208. Стефка  Бонева 
Стойчева

гр. Шумен, ул. Съединение 111 0887 268 064; 
0878 945 214

adv.st.stoicheva@abv.bg

209. Стилиян  Симео-
нов Стоянов

гр. София, ул. Веслец 32, ет. 2, 
ап. 3

0888/768853 stilian_simeonov@abv.bg

210. Стоил  Владими-
ров Моллов

гр. София 1612, бул. Цар Борис 
III № 126

02/955 53 22; 
0885 013 084

stoil.molloff@gmail.com

211. Стойчо  Петров 
Стойчев

гр. Ямбол 8600, ж.к. Златен рог, 
бл. 28, вх. А, ет. 9, ап. 36

046/662939 spsl953@abv.bg
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212. Стоян  Филипов 

Марински
гр. Пловдив, бул. Шести септем-
ври 161, вх. В, ет. 1, ап. 16

0888 549 346 032/638 043 lawyer.marinski@gmail.com

213. Теменужка Васи-
лева Захова

гр.  Благоевград,  ул.  Никола 
Вапцаров  18

0898 777 992

214. Теодор  Василев 
Иванов

гр. Бургас, ул. Цар Иван Шишман 
38, ет. 4

0878 911751 teo84@mail.bg

215. Теодора  Генова 
Бойчева

гр. Велико Търново, ул. Тракия 
20, бл. Б

062/622872 t_g_boycheva @abv. bg

216. Тижин  Исмаил 
Гюлер

гр.  Варна,  ул.  Генерал  Петър 
Кюркчиев 3

0887 621 378 tizhin.gyuler@b-trust.org

217. Тихомир  Гочев 
Чемширов

гр. София 1618, кв. Манастирски 
ливади,  ул.  Пирин  36,  вх. А, 
ап. 14

0889 504 335 t_chemshirov@abv.bg

218. Тихомир  Димов 
Иванов

гр. София 1606, бул. Ген. Тотлебен 
39, ет. 6, ап. 18

0888 702 827; 
0887 650 405

02/822 01 98 tihomir_dm@yahoo.com

219. Тихомир Никола-
ев Николов

гр. Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 2, 
aп. 1

0899 141 659 tihomirnn@gmail.com

220. Тихомир  Нико-
лов Найденов

гр. София, ул. Луи Айер, бл. 115, 
ет. 12, ап. 67

02/868-2656 tnn_nnt@mail.bg

221. Тихомир  Нико-
лов Тодоров

гр. Русе 7000, ул. Цариград 15, 
вх. А, ет. 2

082/828088 thnikolov@abv.bg

222. Тодор  Атанасов 
Димитров

гр. Разград 7200, бул. България 
11, вх. А, ап. 15

084/660127 razgrad_lawyers@abv.bg

223. Тодо р   Пе т р о в 
Ненов

гр. София 1000, ул. Цар Асен 17 02/980 60 36 nenov@yvn-bg.com

224. Тошко  Иванов 
Ставрев

гр. Търговище, ул. Генерал Сто-
летов 6, ет. 1, ап. 2

0888 214 776 0601/6-53-64 tomass@mbox.contact.bg

225. Трифон Георгиев 
Генов

гр.  София  1463,  бул.  Патриарх 
Евтимий 75, ет. 2, ап. 12

0888 324 782

226. Христина Викто-
рова Миленкова

гр.  София,  ул.  Граф  Игнатиев 
7А, ет. 2

0888 953 011 hr_milenkova@abv.bg

227. Христина Ивано-
ва Стамова

гр. София 1614, кв. Горна баня, 
ул. 740 № 28А

0894 775 057;
0895 603 137

fpi2003@abv.bg

228. Христина Петко-
ва Кирилова

гр. София 1142, ул. Проф. Фри-
тьоф Нансен 37А, ет. 5

02/9869999 hkirilova@kambourov.biz

229. Христинка  Ива-
нова Белушкина

гр. София, ул. Брегалница 71А 0889 396 564 hristiniv@abv.bg

230. Христо  Борисов 
Моллов

гр.  София  1606,  ул.  Владайска 
99 – 101, вх. А, ет. партер, ап. А-22

02/9532570 hristomollov@yahoo.it

231. Христо Желязков 
Христов

гр.  София  1335,  ж.к.  Люлин, 
бл. 136, ап. 68

0888 373 066 h_ jeliazkov@mail.bg

232. Христо  Пенчев 
Цилков

гр. Варна 9000, ж. к. Младост, 
бл. 140, вх. 1, ет. 7, ап. 19

0888 306 503 bajlekov@abv.bg

233. Царина Николае-
ва Дикова

гр. Стара Загора, ул. Д-р Тодор 
Стоянович 26А, ет. 7

0887 893 719 carina63@abv.bg

234. Цветан  Василев 
Мирчев

гр.  София,  ул.  Лерин  57,  ет. 6, 
ап. 35

0888 619 323 tsvetanmirchev@abv.bg

235. Цветан Стефанов 
Банков

гр.  София  1870,  кв.  Ботунец, 
бл. Админ.  сграда  на  „Креми-
ковци“ –  АД, ет. 2, ап. каб. 221

02/425 66 11 tsvetan.bankov@gmail.com

236. Янка  Първанова 
Александрова

гр.  Перник,  ул.  Струма,  бл. 4, 
вх. Б, ап. 31

0887 947 225 yankaalex@abv.bg

237. Янко  Георгиев 
Киров

гр.  Разград  7200,  ул. Дондуков 
3, вх. Б, ап. 4

084/660 690 yankokirov@gmail.com

238. Янко  Николов 
Стоянов

гр. Варна 9000,  ул. Радко   Ди-
митриев 7

052/ 603 100 sindik_stoyanov@abv.bg

3518
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3. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството обявява, че на основание 
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 6, предложе-
ние последно, чл. 152, ал. 2 и чл. 145, ал. 2, т. 2, 
букви „а“ и „в“ ЗУТ е издал Заповед № РС-13 от 
22.04.2016 г. за допълване на Разрешение за стро-
еж № РС-46 от 27.08.2010 г. (ДВ, бр. 77 от 2010 г.), 
издадено на Държавно предприятие „Национал-
на компания Железопътна инфраструктура“ за 
обект: „Увеличаване на пропускателната способ-
ност чрез подобряване параметрите на железния 
път и увеличаване на проектните скорости на 
жп линията София – Карлово – Зимница – ЛОТ 
1 София – Карлово“, подобект „Рехабилитация 
на съоръженията и устройствата на осигурител-
ната техника и телекомуникационните мрежи 
в  железопътния  участък  Пирдоп – Карлово“, 
намиращ се на територията на общините Со-
пот  и  Карлово,  област  Пловдив,  в  частта  на 
Етап 3: „Дейности в междугарията“ на Заповед 
№ РС-50 от 16.06.2015 г. (ДВ, бр. 46 от 2015 г.) 
със забележка за пресъоръжаването на пет пре-
леза в междугарието Христо Даново – Сопот и 
обвръзката им с осигурителните инсталации в 
гара Христо Даново и  в  гара Сопот,  включи-
телно и с автоблокировката на междугарието, 
както следва: Прелез (АБ) на км 132+324 и Пре-
лез (АПС) на км 132+918, намиращи се в ПИ 
№ 40939.240.1 и в ПИ № 40939.242.1 в с. Кърнаре, 
община Карлово, област Пловдив; Прелез (ЕБ) 
на км 136+648 в гара Иганово, намиращ се в 
ПИ № 55676.146.1 в землището на с. Певците, 
община Карлово, област Пловдив; Прелез (ЕБ) 
на км 137+989 в гара Иганово, намиращ се в 
ПИ № 32226.121.1 в с. Иганово, община Карлово, 
област Пловдив; Прелез (АБ) на км 141+102 в 
междугарието Иганово – Сопот, намиращ се в 
ПИ с ид. 00480.74.33 в землището на с. Анево, 
община Сопот, област Пловдив. На основание 
чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжал-
ване от заинтересуваните лица пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родване на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез МРРБ.
3657

586. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133,  ал. 1,  т. 4  във връзка 
с  ал. 2  от  Закона  за  адвокатурата  с  решение 
по д. д. № 17/2016 г. на Висшия дисциплинарен 
съд  Владимир  Трайков  Ангелов – адвокат  от 
Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава 
от право да упражнява адвокатска професия за 
срок от четиринадесет месеца.
3708

5. – Стопанската академия „Д. А . Це-
нов“ – Свищов, обявява конкурс за академична 
длъжност  главен  асистент  в  област  на  висше 
образоване 3. Социални, стопански и правни нау-
ки, професионално направление 3.8. Икономика, 
научна специалност „Финанси, парично обръще-
ние, кредит и застраховка (финанси)“ – двама за 
нуждите на катедра „Финанси и кредит“ със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в академията, отдел „Докторантура 
и академично развитие“, тел. 66-362.
3582

5. – Община гр. Аксаково, област Варна, на 
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е израбо-
тен проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план за изграждане на обект: „Водопровод“ 
за ПИ с идентификатори 87518.9.187, 87518.9.191, 
87518.9.183,  87518.28.36,  87518.28.37  и  87518.28.26 
по кадастралната карта на с. Яребична, община 
Аксаково, област Варна, с териториален обхват 
поземлени имоти по кадастралната карта на с. 
Яребична, както следва: ПИ № 87518.9.187 – нива, 
собственост  на  Борис  Тодоров  Груев,  ПИ 
№ 87518.9.191 – индивидуално  застрояване,  соб-
ственост на Гергина Стоянова Господинова, ПИ 
№ 87518.9.193 – нива,  стопанисвана  от  Община 
Аксаково, ПИ № 87518.9.152 – нива, собственост 
на Станка Николова Георгиева, Таня Костадинова 
Георгиева  и  др., ПИ № 87518.9.153 – нива,  соб-
ственост на наследници на Величка Жекова Ни-
колова, ПИ № 87518.9.183 – нива, собственост на 
Роза Йорданова Лалова, ПИ № 87518.9.182 – нива, 
собственост на Вълкана Николова Николова, ПИ 
№ 87518.9.181 – нива, собственост на Даринка Ата-
насова Йорданова, и ПИ № 87518.0.134 – полски 
път,  собственост на Община Аксаково. Проек-
тът за подробен устройствен план е изложен за 
разглеждане в Техническата служба на Община 
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден на Техни-
ческата служба е всеки вторник от 9 до 12 и от 
13  до  16 ч. На  основание  чл. 128,  ал. 5  ЗУТ  в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за подробен устройствен план до кмета 
на община Аксаково.
3591

312. – Община Варна на  основание  чл. 28б, 
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 66 
от 1.09.2015 г. и протокол № 67 от 24.11.2015 г. на 
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена 
със Заповед № РД-14-7706-549 от 16.12.2014 г. на 
областния управител на област с администрати-
вен център Варна, протокол № 69 от 8.03.2016 г. 
и  протокол № 70  от  15.03.2016 г.  на  комисията 
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Запо-
вед № РД-16-7706-53 от 1.03.2016 г. на областния 
управител на област с административен център 
Варна, са изработени и приети проекти за план на 
новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6 
ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) 
на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност Горна Тра-
ка – селищно образувание, землище кв. Виница, 
гр.  Варна,  община  Варна,  относно  поземлени 
имоти № 43, 781, 782, КР 523; местност Старите 
лозя, землище с. Тополи, община Варна, относ-
но поземлени имоти 89 и 90 по помощен КП и 
НИ 202 по ПНИ, КР 509; местност Манастир-
ски рид, Бялата чешма и Дъбравата – селищно 
образувание,  землище  кв.  Виница,  гр.  Варна, 
относно  поземлени  имоти  № 1251,  1254,  2453, 
2454, 2784, 4499 и 9751, КР 517; местност Свети 
Никола – строителни граници, землище гр. Вар-
на, относно поземлени имоти № 1446 и 1447, КР 
526; местност Пчелина – селищно образувание, 
землище на гр. Варна, относно поземлен имот 
№ 534, КР 506; местност Боровец-север – селищно 
образувание, землище на кв. Галата, гр. Варна, 
относно поземлени имоти № 1875, 4006, КР 5401 
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дат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по него.
3543

42. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на 
основание чл. 110,  ал. 1,  т. 5  ЗУТ е изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за елементи 
на техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии – обект: „Транс-
портно-комуникационно решение за достъп до 
поземлен имот с идентификатор 51500.201.13 по 
кадастралната карта на гр. Несебър, местност 
Юрта балкана,  през  част  от поземлен имот  с 
идентификатор  51500.203.1  (проектен  иденти-
фикатор 51500.203.27) по КК на гр. Несебър, м. 
Чаирите – Янкови къшли, имот с идентификатор 
51500.506.14 по КК на гр. Несебър, к.к. Слънчев 
бряг-запад, и имот с идентификатор 51500.203.16 
по КК на гр. Несебър, м. Скеля. Проектът за 
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската 
администрация, Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, 
стая 37. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“  заинтересуваните могат  да направят 
писмени  възражения,  предложения  и  искания 
по проекта до общинската администрация – Не-
себър.
3592

2. – Община с. Братя Даскалови, област Стара 
Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за линеен обект: „Под-
земна тръба за водовземане от съоръжение пункт 
„А“ в реката до пункт „Б“ в рибарник“. Засегна-
тите от трасето имоти са: 000030; 000679; 011007; 
011011 и 000715 по КВС на с. Братя Даскалови, 
община Братя Даскалови, област Стара Загора. 
Дължината на подземната тръба през тези имоти 
е 395 м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“  заинтересованите  лица  могат  да  се 
запознаят с проекта в дирекция „УТИСПП“ на 
Община Братя Даскалови и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
3593

3. – Община с. Братя Даскалови, област 
Стара  Загора,  на  основание  чл. 128,  ал. 1  ЗУТ 
съобщава че са изработени: подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен 
обект „Кабел 20 kV с части „Геодезия“ и „Ел“ 
относно захранване на имот ПИ 072086 по КВС с. 
Оризово, община Братя Даскалови, област Стара 
Загора. Общата дължина на трасето на кабела е 
239,25 м и преминава през имоти 072010 и 000199 
по  КВС  с.  Оризово;  предварителен  проект  за 
локално платно с етапни пътни връзки към АМ 
„Тракия“  (вход – км  161+990  дясно,  изход – км 
162+060 дясно), съгласуван с КАТ и ОПУ – Стара 
Загора и АПИ. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да се 
запознаят с проекта в дирекция „УТИСПП“ на 
Община Братя Даскалови и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
3594

и сграда с ид. № 10135.5401.1875.1. Проектите за 
изменение са предоставени за разглеждане в Об-
щина Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, 
дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени искания и възражения по 
проектите до кмета на общината.
3540

490. – Община гр. Годеч,  Софийска  област, 
на  основание  чл. 128,  ал. 1  ЗУТ  обявява,  че  е 
изработен  проект  за  изменение  на ПУП  на  с. 
Бракьовци в квартали 15 и 27, както следва: Из-
меня се регулацията на улица с о.т. № 113-113а. 
Създава се нова задънена улица с о.т. № 102-102а. 
Премахва се квартал № 15. Премахват се УПИ 
II – магазин и ресторант, III-182, IV-184 и V-185. 
Образуват се нови УПИ с № ХІІ-185, XIII-184, XIV-
182, XV – магазин и ресторант, и XVII-1177, така 
че да се запазят границите на поземлени имоти 
с № 177, 182, 184 и 185. Изменя се регулацията 
на УПИ с № I-177, VIII-186 и  IX-186. Проектът 
е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата 
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Годеч.
3541

10. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект: Обходен път на  гр. Казанлък,  свързващ 
път I-5 и I-6, в обхват съгласно заданието за про-
ектиране. На територията на община Казанлък 
парцеларният  план  засяга  поземлени  имоти  в 
землищата на гр. Крън, с. Енина, гр. Казанлък 
и с. Копринка, община Казанлък, област Стара 
Загора. Проектът е изложен в Община Казанлък. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародване в „Държавен вест-
ник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до Община Казанлък.
3542

11. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ съобщава, 
че  е  изработен  проект  за  подробен  устрой-
ствен  план – парцеларен  план  на  водопровод 
за минерална вода на територията на землище 
Казанлък,  ЕКАТТЕ  35167,  от  сондаж  „К-3“  в 
ПИ № 35167.93.617  с начин на  тр. ползване  „за 
съоръжение на водопровод“ – държавна частна 
собственост,  до регулационната  граница на  гр. 
Казанлък, преминаващ през следните поземлени 
имоти  в  местностите  Кайнаклъка  и  Големите 
ливади: № 56.409, № 56.417 и № 56.700 – „за местен 
път“; № 56.419 – „за напоителен канал“; № 56.420, 
№ 93.439,  № 93.441  и  № 93.443 – „за  селскосто-
пански горски ведомствен път“, и № 93.617 – „за 
съоръжение  на  водопровод“,  с  обща  дължина 
1480 м и общ сервитут 1125 кв. м. План-схема 
на водопровод за минерална вода в регулацията 
на гр. Казанлък, преминаващ по улиците Изгрев 
и Никола Петков и пресичащ ул. Стара река. В 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгле-
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Върховният административен съд,  пето 
отделение,  на  основание  чл. 188  във  връзка  с 
чл. 181,  ал. 1  АПК  съобщава,  че  е  постъпило 
оспорване от сдружение „Национално сдруже-
ние  на  частните  болници“,  София,  сдружение 
„Център за защита правата в здравеопазването“, 
София,  Сдружение  на  общинските  болници  в 
България,  Плевен,  и  сдружение  „Българска 
болнична асоциация“, София, на Наредба № 3 
от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински 
стандарт „Кардиохирургия“, издадена от минис-
търа на здравеопазването, по което е образувано 
адм. дело № 4337/2016 г. по описа на Върховния 
административен съд.
3692

Върховният административен съд,  шесто 
отделение, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във 
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило 
оспорване от Българския лекарски съюз – юри-
дическо  лице  със  седалище  София,  с  искане 
за  отмяна  на  Решение  № РД-НС-04-24-1  от 
29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от 
Закона  за  здравното осигуряване, издадено от 
Надзорния съвет на Националната здравнооси-
гурителна касa (ДВ, бр. 25 от 31.03.2016 г.), във 
връзка с което е образувано адм. д. № 4993/2016 г. 
по описа на ВАС.
3711

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, 
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна 
прокуратура – Бургас, против Наредбата за опре-
делянето и администрирането на местните такси 
и  цени на  услуги  на  община Царево,  в  частта 
по приложение № 1, където е определена такса 
за  административна  услуга УТ-25  „Разрешение 
за прокопаване по чл. 71 и 72 ЗУТ – 15 лв.“. По 
оспорването е образувано адм. дело № 812/2016 г., 
насрочено за 2.06.2016 г. от 11 ч.
3660

Административният съд – София област, 
2-ри състав, призовава Цветан Цеков Матеев с 
последен адрес Ботевград, пл. Незнаен воин 1, 
вх. А, ет. 4, ап. 18; Коцо Христов Коцев с последен 
адрес Ботевград, ул. 17 ноември, вх. А, ап. 9, и 
Даниела  Георгиева Ачкасова  с  последен  адрес 
София,  бул.  Княгиня  Мария-Луиза  067,  вх. В, 
ет. 003, ап. 008, да се явят в съда на 28.09.2016 г. 
от  9,30 ч.  като  заинтересовани  лица  по  а.х.д. 
№ 912/2015 г.  Делото  е  заведено  по  жалба  на 
ЕТ „Мими – Марияна Петрова“, Петър Иванов 
Лазаров и Стефка Венциславова Славова срещу 
Заповед  № СА-4  от  14.04.2015 г.  на  кмета  на 
община  Ботевград.  Заинтересованите  лица  да 
посочат съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 144 АПК във 
връзка с чл. 48 ГПК.
3705

Административният съд – Шумен, призовава 
Али Айдън, живущ в Република Турция, с неиз-
вестен адрес, да се яви на 10.06.2016 г. в 9,30 ч. 
в съдебно заседание като заинтересована страна 
по а.д. № 109/2016 г. по описа на ШАС, образу-
вано по жалба на Мустафа Шабанов Якубов от 
с. Крайгорци, област Шумен, и Сабрие Мехмед 

Али от с. Крайгорци, област Шумен, срещу За-
повед № 220 от 5.02.2016 г. на заместник-кмета 
на община Върбица. Заинтересованата страна да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
3680

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел в частна полза „Философия“, 
София,  на  основание  чл. 26  ЗЮЛНЦ  свиква 
общо събрание на 18.06.2016 г. в 10 ч. в София, 
ул. Хан Крум 38, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на сдружението през изтеклия 
период;  2.  избор  на  нов  управителен  съвет  на 
сдружението; 3. избор на председател на УС; 4. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ  събранието  ще  се  проведе  един  час 
по-късно, на същото място и при същия дневен 
ред независимо от броя на явилите се членове.
3727 

1. – Управителният съвет на Браншовата 
камара на шивашката индустрия (БКШИ), Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание  на  30.06.2016 г.  в  13,30 ч.  в  София  в 
сградата на бул. Черни връх 47, ет. V, при следния 
дневен ред: 1. обзор на дейността на БКШИ през 
2015 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2015 г.; 
3. промени в устава на БКШИ; 4. избор на нов 
управителен  и  контролен  съвет. При  липса  на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото 
място и при същия дневен ред.
3717

147. – Управителният съвет (УС) на Съюза 
по електроника, електротехника и съобщения 
(СЕЕС), София, на основание чл. 26, т. 3 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на СЕЕС на 1.07.2016 г. в 
9,30 ч. в зала 3 на Националния дом на науката 
и техниката в София, ул. Г. С. Раковски 108, при 
следния дневен ред: 1. отчетен доклад и обсъждане 
на дейността на СЕЕС; 2. доклад на контролната 
комисия на СЕЕС; 3. обсъждане и приемане на 
изменения и допълнения на устава на СЕЕС; 4. 
обсъждане и приемане на насоки за развитието 
на СЕЕС; 5. приемане на бюджета на СЕЕС; 6. 
освобождаване и избор на УС и на контролна 
комисия; 7. награждаване на съюзни членове с 
почетно звание.
3714

2. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Български ловен женски 
клуб – Бендида“,  София,  на  основание  чл. 26 
ЗЮЛНЦ и чл. 20 и сл. от устава на сдружението 
свиква  извънредно  общо изборно  събрание на 
членовете на сдружението на 9.07.2016 г. в 11 ч. 
в София в офиса на г-жа Евгения Стоичкова на 
адрес: кв. Суходол, ул. Трети март 20 (локално 
платно  на  околовръстния  път),  при  следния 
дневен ред: 1. освобождаване на членове на УС, 
както  и  освобождаването  им  от  отговорност; 
2. избиране на нов УС; 3. разни. Материалите, 
свързани с общото събрание, ще са на разположе-
ние на членовете на сдружението всеки работен 
ден от седмицата на адреса на седалището на 
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сдружението – София, бул. Витоша 31 – 33. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото  събрание ще  се  проведе  същия  ден  в 
12 ч., на същото място и при същия дневен ред 
и ще може да взема решение с мнозинство от 
присъстващите.
3682

12. – Управителният съвет на сдружение 
Спортен клуб „Хикари“, София,  на  основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава свиква редов-
но  годишно  общо  събрание  на  Спортен  клуб 
„Хикари“ на 12.07.2016 г. в 10 ч. в канцеларията 
на клуба – София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи 
Димитър, бл. 180, вх. В, ет. 3, ап. 35, при следния 
дневен ред: 1. одобряване на отчета на управи-
телния съвет за годишната дейност през 2015 г.; 
2. промени в устава; 3. избор на нови членове на 
управителния съвет; 4. прием на нови членове в 
клуба; 5. освобождаване на членове от клуба; 6. 
разни. Писмените материали по дневния ред са 
на разположение на членовете на клуба в кан-
целарията на клуба всеки работен ден от 9 до 
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1 от устава събранието ще 
се проведе при същия дневен ред един час по-
късно независимо от броя на присъстващите.
3715

5. – Управителният съвет на Фондация „Си-
рак“, София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ 
и чл. 17, ал. 1 от устава на фондацията свиква 
събрание на настоятелството на Фондация „Си-
рак“ на 12.07.2016 г. в 13 ч. в офиса на фондацията 
на адрес: София, бул. Сливница 188, вх. А, ет. 7, 
офис Б-11, при следния дневен ред: 1. приемане 
на отчета на УС за 2015 г.; 2. вземане на реше-
ние за промяна на седалището на фондацията; 
3. вземане на решение за изменение на устава на 
фондацията; 4. вземане на решение за промяна 
в  състава  на  настоятелството  на  фондацията; 
5. вземане на решение за промяна в състава на 

управителния съвет на фондацията; 6. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе в 14 ч. на същото място 
и при същия дневен ред.
3716

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ с определение № 85 от 5.05.2016 г. по ф.д. 
№ 70/2013 г. свиква по инициатива на учредите-
лите Йордан Василев Димов, Ралица Методиева 
Димова, Желязко Георгиев Димитров и Велина 
Любомирова Мерева общо събрание на членове-
те на сдружение с нестопанска цел с дейност в 
обществена полза – „Волейболен клуб Металик 
Волей“, Сопот, на 23.06.2016 г. в 18 ч. на следния 
адрес: гр. Сопот, област Пловдив, ул. Иван Вазов 
92, ет. 3, ап. 3, при следния дневен ред: 1. изме-
нение и допълнение на устава на сдружението; 
2. приемане на нови членове на сдружението; 3. 
избор на ново седалище и адрес на управление; 
4. избор на управителен съвет (управител). 
3697

12. – Управителният съвет на сдружение 
„Исторически и архитектурен резерват с. Ко-
вачевица“ на  основание  чл. 26,  ал. 1  ЗЮЛНЦ 
и чл. 18 от устава на сдружението свиква общо 
събрание на  10.07.2016 г.  в  13 ч.  в Читалището 
на с. Ковачевица, община Гърмен, област Бла-
гоевград, при следния дневен ред: 1. приемане 
на отчета  за дейността на  управителния съвет 
за 2015 г.; 2. вземане на решение за изменение 
на устава на сдружението; 3. вземане на реше-
ние за прекратяване членството на членове на 
сдружението; 4. вземане на решение за приемане 
на нови членове на сдружението; 5. вземане на 
решение за промяна в състава на управителния 
съвет  на  сдружението;  6.  разни. При  липса  на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще  се  проведе  в  14 ч.  на  същото място  и  при 
същия дневен ред.
3718
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