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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Неефективност на пазара, неоптимални инвестиционни ситуации, допълняемост и
изключени дейности
А. Неефективност на пазара, неоптимални инвестиционни ситуации и допълняемост
В съответствие с член 209 от Финансовия регламент гаранцията от ЕС е насочена
към преодоляване на неефективност на пазара или на неоптимални инвестиционни
ситуации (член 209, параграф 2, буква а) и постига допълняемост чрез
предотвратяване на замяната на евентуална подкрепа и инвестиции от други
публични или частни източници (член 209, параграф 2, буква б).
С цел спазване на член 209, параграф 2, букви а) и б) от Финансовия регламент
операциите по финансиране и инвестиране, ползващи се от гаранцията от ЕС,
отговарят на следните изисквания, посочени в точки 1 и 2 по-долу:
1. Неефективност на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации
За да се преодолеят неефективността на пазара или неоптимални инвестиционни
ситуации, както е посочено в член 209, параграф 2, буква а) от Финансовия
регламент, инвестициите, към които са насочени операциите по финансиране и
инвестиране, имат една от следните характеристики:
а) имат естеството на обществено благо, от което операторът или дружеството
не може да извлече достатъчно финансови ползи (например образование и
умения, здравеопазване и достъпност, сигурност и отбрана, както и
инфраструктура, достъпна безплатно или на незначителна цена);
б) външни фактори, които операторът или дружеството като цяло не успява да
интернализира, например инвестиции в научноизследователска и развойна
дейност, енергийна ефективност, опазване на климата или опазване на
околната среда;
в) информационни асиметрии, по-специално в случай на МСП и малки
дружества със средна пазарна капитализация, включително по-високи нива
на риска, свързани с дружества на ранния етап, дружества с главно
нематериални активи или недостатъчно обезпечение, или дружества, които
се съсредоточават върху дейности, свързани с по-висок риск;
г)

трансгранични инфраструктурни проекти и свързаните с тях услуги или
фондове, инвестиращи на трансгранична основа, за преодоляване на
разпокъсаността на вътрешния пазар и подобряване на координацията в
рамките на вътрешния пазар;

д) излагане на по-високи нива на риск в определени сектори, държави или
региони, отвъд равнищата, които частните финансови участници могат или
желаят да приемат, включително когато инвестицията не би била
осъществена или не би била осъществена в същата степен поради своята
новост или поради рискове, свързани с иновации или недоказани
технологии;
е) ако става дума за подкрепа за операции по финансиране и инвестиране в
рамките на компонента за стратегически европейски инвестиции —
инвестицията не би била осъществена или не би била осъществена в същата
степен чрез пазарно финансиране от субекти, установени и извършващи

BG

1

BG

дейност в Съюза поради трудности в интернализацията на ползите,
предоставени в полза на европейския стратегически интерес;
ж) нова или сложна неефективност на пазара или неоптимална инвестиционна
ситуация в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), подточка iii) от
настоящия регламент.
2. Допълняемост
Операциите по финансиране и инвестиране изпълняват и двата аспекта на
допълняемостта, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия
регламент. Това означава, че без подкрепата на фонд InvestEU операциите не биха
били осъществени или не биха били осъществени в същата степен чрез други
публични или частни източници. За целите на настоящия регламент по отношение
на операциите по финансиране и инвестиране трябва да са изпълнени следните два
критерия:
1) За да се разглежда като допълнителен към частните източници, посочени в
член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, фондът InvestEU
подпомага операциите по финансиране и инвестиране на партньорите по
изпълнението, като средствата от него се насочват към инвестиции, които
поради своите характеристики (естество на обществено благо, външни
фактори, информационни асиметрии, съображения за социалноикономическо сближаване или други) не са в състояние да генерират
достатъчно финансови печалби на пазарно равнище или се считат за твърде
рискови (в сравнение с нивата на риск, които съответните частни субекти са
готови да поемат). Поради посочените характеристики подобни операции по
финансиране и инвестиране не могат да получат достъп до пазарно
финансиране при разумни условия на ценообразуване, изисквания за
обезпечение, вид финансиране, срок на предоставяното финансиране или
други условия и без публична подкрепа изобщо не биха били предприети
или не биха били предприети в същата степен в Съюза.
2) За да се разглежда като допълнителен към съществуващата подкрепа от
други публични източници, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от
Финансовия регламент, фондът InvestEU подпомага само операции по
финансиране и инвестиране, за които се прилагат следните условия:
а)

без подкрепата от фонда InvestEU операциите по финансиране или
инвестиране не биха били осъществени или не биха били осъществени в
същата степен от партньора по изпълнението; и

б) операциите по финансиране или инвестиране не биха били осъществени
или не биха били осъществени в същата степен в Съюза чрез други
съществуващи публични инструменти, като например финансови
инструменти за споделено управление, действащи на регионално или
национално равнище, въпреки че допълващото използване на InvestEU и
други публични източници трябва да е възможно, по-специално когато
може да бъде постигната добавена стойност от Съюза и когато
използването на публични средства за постигане на целите на
политиката по ефикасен начин може да бъде оптимизирано.
3) Операциите по финансиране и инвестиране в рамките на компонента за
стратегически европейски инвестиции могат да се считат за допълнителни и
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когато без подкрепата на фонд InvestEU те не биха били осъществени, или
поне не в същата степен, от други частни и публични субекти, установени и
извършващи дейност в Съюза.
С цел да докажат, че операциите по финансиране и инвестиране, които се ползват с
гаранция от ЕС, са в допълнение към съществуващата подкрепа на пазара и друга
публична подкрепа, партньорите по изпълнението предоставят информация, която
доказва най-малко едно от следните:
а) подкрепа, предоставяна чрез подчинени позиции по отношение на други
публични или частни кредитодатели или в рамките на структурата на
финансиране;
б) подкрепа, предоставяна чрез капитал и квазикапитал или чрез задължаване
за дълъг срок или при ценообразуване, изисквания за обезпечение или други
условия, които не са налични в достатъчна степен на пазара, или от други
публични източници;
в) подкрепа за операции, които имат по-висок рисков профил от риска, който
обикновено се приема за собствените стандартни дейности на партньора по
изпълнението, или подкрепа за партньорите по изпълнението при
надхвърляне на собствения капацитет за подкрепа на такива операции;
г)

участие в механизми за споделяне на риска, насочени към области на
политиката, които излагат партньора по изпълнението на по-високи нива на
риск в сравнение с нивата, обичайно приемани от него, или в сравнение с
това, което частните финансови участници могат или са склонни да приемат;

д) подкрепа, която катализира/привлича допълнително частно или публично
финансиране и която допълва други частни и търговски източници, поспециално от традиционно непоемащи риск класове инвеститори или
институционални инвеститори, в резултат на сигнализиращия ефект на
подкрепата, предоставяна по линия на фонд InvestEU;
е) подкрепа, предоставяна чрез финансови продукти, които не са налични или
не се предлагат на достатъчно ниво в целевите държави или региони поради
липсващи, недоразвити или незавършени пазари.
За операции по финансиране и инвестиране чрез посредник, особено за подкрепа на
МСП, допълняемостта се проверява на равнището на посредника, а не на
равнището на крайния получател. Приема се, че има допълняемост, когато фонд
InvestEU подпомага финансов посредник при създаването на нов портфейл с повисоко ниво на риск или при увеличаване на обема на дейностите, които вече са
високорискови в сравнение с нивата на риск, които частните и публичните
финансови участници в момента могат или желаят да поемат в целевите държави
или региони.
Гаранцията от ЕС не се предоставя за подпомагане на операции по рефинансиране
(например замяна на съществуващи кредитни споразумения или други форми на
финансова подкрепа за проекти, които вече са отчасти или изцяло реализирани),
освен при специфични изключителни и добре обосновани обстоятелства, за които е
доказано, че операцията с гаранция от ЕС ще даде възможност за нова инвестиция
в допустима област за операции по финансиране и инвестиране, посочени в
приложение ІІ, на стойност, допълваща обичайния обем на дейност на партньора по
изпълнението или на финансовия посредник, и най-малко равностойна на
стойността на операцията, която отговаря на критериите за допустимост, посочени
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в настоящия регламент. Такива операции по рефинансиране трябва да отговарят на
посочените в раздел А от настоящото приложение изисквания във връзка с
неефективността на пазара, неоптималните инвестиционни ситуации и
допълняемостта.
Б. Изключени дейности
Фонд InvestEU не предоставя подкрепа за:
1) Дейности, които ограничават индивидуалните права и свободи или нарушават
правата на човека.
2) В областта на отбранителните дейности — използването, разработването или
производството на продукти и технологии, които са забранени от приложимото
международно право.
3) Тютюневи изделия и свързани с тях дейности (производство, дистрибуция,
преработка и търговия).
4) Дейности, изключени от финансирането съгласно член [X] от Регламента
[„Хоризонт Европа“]1: научни изследвания в областта на клонирането на хора с
репродуктивна цел; дейности, насочени към изменение на генетичното
наследство на човека, така че тези изменения да бъдат наследствени; и дейности,
насочени към създаване на човешки ембриони единствено с изследователска цел
или за набавяне на стволови клетки, включително посредством трансфер на ядра
на соматични клетки.
5) Хазарт (дейности в областта на производството, създаването, дистрибуцията,
преработката, търговията или софтуера).
6) Търговия със сексуални услуги и свързана с тях инфраструктура, услуги и
медии.
7) Дейности, включващи живи животни за експериментални и научни цели,
доколкото спазването на Европейската конвенция за защита на гръбначните
животни, използвани за експериментални и други научни цели2, не може да бъде
гарантирано.
8) Предприемаческа дейност в областта на недвижимите имоти, например дейност
с единствена цел обновяване и повторно наемане или препродажба на
съществуващи сгради, както и изграждане на нови проекти; допустими са обаче
дейностите в сектора на недвижимите имоти, които са свързани със
специфичните цели на програма InvestEU, посочени в член 3, параграф 2, и с
допустимите области за операции по финансиране и инвестиране съгласно
приложение II, например инвестиции в проекти за енергийна ефективност или
социални жилища.
9) Финансови дейности, като закупуване или търговия с финансови инструменти.
По-специално се изключват интервенциите, насочени към изкупуване с цел
източване на активи или заместване на капитал с цел източване на активи.
10)
1
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Дейности, забранени от приложимото национално законодателство.
Член 14 от предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за
определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (2018/0224(COD).
ОВ L 222, 24.8.1999 г., стр. 31.
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11)

Извеждането от експлоатация, експлоатацията,
изграждането на атомни електроцентрали.

приспособяването

или

12)

Инвестиции, свързани с минно дело или с добив, преработка, дистрибуция,
съхранение или изгаряне на твърди изкопаеми горива и петрол, както и
инвестиции, свързани с добива на газ. Това изключение не се прилага за:
а) проекти, при които няма надеждна алтернативна технология;
б) проекти, свързани с предотвратяване и контрол на замърсяването;
в) проекти, оборудвани с инсталации за улавяне и съхранение на въглероден
диоксид или инсталации за улавяне и оползотворяване на въглероден
диоксид; промишлени или изследователски проекти, които водят до
значително намаляване на емисиите на парникови газове в сравнение с
приложимите референтни показатели на схемата за търговия с емисии.

13)

Инвестиции в съоръжения за обезвреждане на отпадъци в депа за отпадъци.
Това изключение не се прилага за инвестиции в:
а) депа за отпадъци на място, които са спомагателен елемент към даден
промишлен или минен инвестиционен проект, и когато е доказано, че
депонирането е единственият надежден вариант за третиране на
промишлените или минните отпадъци, генерирани от самата дейност;
б) съществуващи съоръжения за депониране, с цел да се гарантира използването
на сметищен газ и да се насърчи добивът на суровини от депата за отпадъци и
преработването на минни отпадъци.

14)

Инвестиции в инсталации за механично-биологично третиране на отпадъци
(МБТ). Това изключение не се прилага за инвестиции за модернизация на
съществуващи инсталации за МБТ за целите на производството на енергия от
отпадъци или за рециклиране на разделно събирани отпадъци, като например
компостиране и анаеробно разграждане.

15)

Инвестиции в инсинератори за обработката на отпадъци. Това изключение не
се прилага за инвестиции в:
а) инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми
опасни отпадъци;
б) съществуващи инсталации, когато инвестицията се прави с цел повишаване
на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или
използване или оползотворяване на материали от пепел след изгаряне, при
условие че тези инвестиции не водят до увеличаване на капацитета на
инсталацията за обработване на отпадъци.

Партньорите по изпълнението отговарят за съответствието на операциите по
финансиране и инвестиране с критериите за изключване, посочени в настоящото
приложение, към момента на подписване, както и за мониторинга на това
съответствие по време на изпълнението на проекта и за предприемане на подходящи
коригиращи действия, когато е целесъобразно.
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