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Въведение

Целта на настоящия Наръчник е да представи накратко основните стъпки и необходимите документи, които кандидатите – общини следва да предприемат и подготвят, когато
желаят да ползват финансови инструменти за реализиране на своите проекти1.
Макар общините да са натрупали вече значителен опит в проектирането и реализирането на проекти, и много добре да познават приложимото законодателство и изискванията на съответните оперативни програми, още в самото начало е добре да се направи
разграничение между понятието „финансов инструмент” по смисъла на Закона за пазара
на финансови инструменти2 и „финансов инструмент” в контекста на политиките на ЕС.
Според текстовете на чл. 4 на Закона за пазара на финансови инструменти за такива
се считат прехвърлими ценни книжа (като акции, облигации и други), инструменти на
паричния пазар, дялове на предприятия за колективно инвестиране, опции, фючърси, суапи,
форуърдни лихвени споразумения и други. Наименованието на закона подсказва, че тези
финансови инструменти се предлагат и търгуват на финансовите пазари. За съжаление
борсовата търговия в България все още не е добре развита и тези инструменти почти
нямат практическо приложение за дейността на общините.
Понятието „финансов инструмент” в контекста на европейските политики, обаче, има
съвсем различно значение. За такива се считат кредитите, гаранциите и дяловото участие, отпускани от търговски банки, голяма част от парите за които са осигурени не
от частните депозити (спестявания) на физически и юридически лица, а от публични
източници (европейски и национални), т.е. от бюджета на ЕС и националната държава.
Настоящият наръчник се отнася именно до финансовите инструменти в контекста на
политиките и подкрепата от ЕС.
Информацията в Наръчника е организирана в три раздела. Първият въвежда понятието
„финансов инструмент” и представя предимствата на този вид подкрепа. В този раздел
се прави препратка към релевантната нормативна и институционална рамка, и се поясняват видовете финансови инструменти (известни като финансови продукти) и оперативните програми, които предоставят подкрепа на общините чрез финансови инструменти. Вторият раздел описва основните стъпки в подготовката на документите за
кандидатстване за получаване на подкрепа. Накрая Наръчникът представя практически
казуси и предизвикателства пред общините при подготовката на документите, които
следва да представят на финансовите посредници, когато искат подкрепа за реализиране
на техните инвестиции.

Раздел I.
1 Настоящият Наръчник е разработен от експерти на консорциум „Екорис и партньори“ в осъществяване на дейност „Осигуряване на специфична подкрепа на общините при подготовката и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“ по проект
„ПРОГРЕС“ на Националното сдружение на общините в Република България, финансиран от ОП „Добро управление“.
2 Обн. ДВ. бр.15 от 16.02.2018 г.
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Раздел I.
Същност и цел на финансовите инструменти

Финансовият инструмент (ФИ) е специализирана мярка за финансова подкрепа на ЕС под
формата на капиталова, квазикапиталова инвестиция, заем, гаранция или друг инструмент за поделяне на риск, който също може да бъде комбиниран с друга финансова подкрепа, средства при споделено управление или средства от Европейския фонд за развитие
(ЕФР).3
Финансови инструменти се използват за подкрепа на инвестиции, които се очаква да
бъдат финансово жизнеспособни, но не могат да генерират достатъчно финансиране от
пазарен източник.4 През следващия програмен период (2021-2027 г.) дефиницията за финансов инструмент претърпява развитие. Под финансов инструмент се разбира структура, чрез която се предоставят финансови продукти, а под финансов продукт ‑ гореизброената вече форма на финансова подкрепа.
1.1. Защо финансови инструменти вместо или заедно с БФП?
Защо Финансови инструменти?
Финансовите инструменти имат следните предимства:
• Предоставят средства на крайните получатели, за които финансирането от
частния сектор е ограничено;
• Използват се в случаи, когато безвъзмездна подкрепа не е възможна или е ограничена, например при проекти, които генерират приходи;
• Съобразени са с възможностите и нуждите на крайните получатели;
• Предлагат облекчени условия по отношение на цена, срок и обезпечение;
• Увеличават размера на подкрепа за крайните получатели;
• Възможна е комбинация между безвъзмездна подкрепа и финансови инструменти
(виж по-долу).
• Създават предпоставки за високо качество и устойчивост на проектите заради
изискването вложените средства да бъдат върнати на източника;
• Повторно върнатите средства се използват за подкрепа на други крайни получатели.
Възможност за комбиниране на Финансови инструменти с БФП
Финансовите инструменти могат да се комбинират с безвъзмездни средства, с лихвени
субсидии или със субсидии за гаранционни такси.5 Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да
се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от допълнително или
безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.
Съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 г. и Насоките за държавите членки за
3 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила,
Дял I, чл. 2;
4 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби, Дял IV, чл. 37;
5 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби, Дял IV, чл. 37, параграфи 7 и 8.
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комбиниране на подкрепа от финансови инструменти с други форми на подкрепа, съществуват два основни начина за съчетаване на безвъзмездна финансова помощ и ФИ.
По същество, първият начин комбинира ФИ и някои видове безвъзмездни средства в една
операция с един финансов инструмент. В този случай помощта се използва за подобряване на прилагането на самия финансовия инструмент и неговите финансови продукти
(заеми, гаранции, капиталови или квазикапиталови инвестиции). Подкрепата е в полза на
крайните получатели, но не се изплаща директно на крайния получател.
При другия начин комбинацията от подкрепа между финансовите инструменти и безвъзмездните средства (или други форми на подкрепа), идващи от друг приоритет, програма
или инструмент, се осъществява в рамките на две отделни операции, всяка от които има
различни допустими разходи. В този случай двата потока от средства представляват
две отделни операции с различни допустими разходи. Следва да има ясно разграничение
на разходите, финансирани от ФИ и от БФП. Също така, следва да се гарантира, че
приложимото законодателство за държавни помощи е взето предвид и че съответните
правила са спазени.
Комбинирането се осъществява при следване на ясно разграничение между допустимите
дейности и разходи по двата типа подкрепа, включително по отношение на ДДС. Начинът
на отчитане на данък върху добавената стойност на равнището на инвестициите, направени от крайните получатели, не се взема предвид при определяне на допустимостта
на разходите във връзка с финансовия инструмент. Комбинация от БФП и финансиране
от ФИ или от друг източник може да обхваща един и същ разход/актив, при условие че
сумата от всички форми на комбинирана подкрепа не надхвърля общия му размер.
Безвъзмездните средства не следва да бъдат използвани за възстановяване на подкрепа,
получена от финансови инструменти, а финансовите инструменти не могат да бъдат
използвани за предварително финансиране на дейности, за които е предвидено да бъдат
обезпечени с безвъзмездни средства. Това означава, че крайните получатели не могат да
кандидатстват за заем за предварително финансиране на инвестиция, за която се очаква да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ.6
1.2. Релевантна нормативна рамка
Финансовият регламент на ЕС (Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046) въвежда определението за финансови инструменти като специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), национално финансиране, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния
сектор.
В Регламента за общоприложимите разпоредби за програмен период 2014-2020 (Регламент (ЕС) 1303/2013) е пояснено, че финансовите инструменти се използват за подкрепа
на инвестиции, които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, но не могат да генерират достатъчно финансиране от пазарни източници. Той определя обхвата на подкрепата и по ЕФРР за следните относими инвестиции: 1) в инфраструктурата, енергетиката, околната среда, транспорта и ИКТ; 2) в социална, здравна, научноизследователска,
иновационна, стопанска и образователна инфраструктура; 3) за развиване на вътрешния
6 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби, Дял IV, чл. 37, параграфи 7 и 8;
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потенциал посредством инвестиции в дълготрайни материални активи за оборудване
и маломащабна инфраструктура, включително инфраструктура за културен и устойчив
туризъм.
Важен в контекста на финансовите инструменти е Общия регламент за групово освобождаване (Регламент (ЕС) № 651/2014), който обявява някои категории помощи за съвместими с Вътрешния пазар. Според неговите текстове съотносими към общините са
инвестиционните помощи за култура и опазване на културното наследство, включително
за изграждане или модернизиране на културна инфраструктура и градско развитие, изпълнявани посредством фондове за градско развитие.
На национално равнище, Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) определя институционалната рамка за управление на средствата от Европейския фонд за регионално развитие. Съгласно закона Финансовите инструменти се изпълняват чрез Фонд на фондовете (виж следващия раздел).
В следващия програмен период 2021—2027г.7финансовите инструменти отново са ключов
механизъм за изпълнение за инвестициите, като следва да бъдат по-добре интегрирани в
процеса на програмиране и изпълнение. Това се очаква да се постигне чрез съчетаване на
безвъзмездни средства с финансови инструменти, чрез комбиниране на различни фондове,
както и чрез използване на финансови инструменти и безвъзмездни средства при прости
правила, и премахване на специални правила за генериращи приходи инвестиции.
Очаква се помощта по Европейския фонд за регионално развитие, от който се финансират програмите в подкрепа на регионите, да бъде насочена към насърчаване на мерки за
енергийна ефективност, развитие на възобновяеми енергийни източници, развитие на
интелигентни енергийни системи и мрежи, съхранение на електроенергия, адаптиране
към изменението на климата, предотвратяване и управление на риска, насърчаване на
устойчивото управление на води, преход към кръгова икономика, засилване на биоразнообразието, „зелената” инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването.8
ЕФРР ще подпомага и дейности, свързани с инвестиции в инфраструктурата, достъпа
до услуги, МСП, оборудване, софтуер и нематериални активи, информация, комуникация,
проучвания, създаване на партньорски мрежи, сътрудничество, обмен на опит и дейности, свързани с клъстери и техническа помощ. Шест на сто от ресурсите, отпускани от
ЕФРР на национално равнище се разпределят за устойчиво градско развитие под формата на водено от общностите местно развитие, интегрирани териториални инвестиции
или друг териториален инструмент.
ЕФРР също така подпомага Европейската инициатива за градовете9, която обхваща
всички градски райони и подкрепя Програмата за градовете в Европейския съюз. Инициативата се състои от три направления, свързани с устойчивото градско развитие, в т.ч.
подпомагане за изграждане на капацитет, иновативни действия и подпомагане на знания,
7 Виж Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и
рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за
управление на границите и визите, COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD).
8 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и
относно Кохезионния фонд COM/2018/372 final - 2018/0197 (COD).
9 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и
относно Кохезионния фонд COM/2018/372 final - 2018/0197 (COD), Глава 2, чл.
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развитие на политиката и комуникацията.
1.3. Институционална рамка на финансовите инструменти в България
Водеща роля в управлението на процесите, свързани с предоставянето на средства под
формата на финансови инструменти, има „Фонд мениджърът на финансовите инструменти в България” ЕАД, известен като „Фонд на фондовете”. Регламентът за общоприложимите разпоредби посочва, че под „фонд на фондове“ следва да се разбира „фонд, създаден
с цел да се допринесе с подкрепа от програма или програми за няколко финансови инструменти”.
Българското дружество, с едноличен собственик на капитала Министерство на финансите, е учредено в края на 2015 г. В създаването и структурирането му са участвали
ЕИБ, ЕБВР и Световната банка. Предметът му на дейност е управление на финансовите
инструменти, прилагани по съфинансираните от ЕСИФ програми в България.
Фондът на фондовете управлява средствата за финансови инструменти, предоставени
от ЕСИФ и националното съфинансиране чрез двустранни финансови споразумения с Управляващите органи на оперативните програми. Управлението се осъществява посредством предоставяне на средствата на финансови посредници (вкл. кредитни и финансови
институции, фонд мениджъри и др.). Избраните финансови посредници допълват съответния инструмент с частен ресурс и предоставят средствата на допустими крайни
получатели под формата на заеми, гаранции, капиталово и квази-капиталово финансиране.
Институционалната рамка за управление на финансовите инструменти в България и
връзките между отделните є елементи са илюстрирани на Фигура 1. Оперативните програми, предвиждащи операции, които да се реализират и с финансови инструменти, са
описани в следващите точки на настоящия раздел.

Фигура 1. Рамка за управление и ползване на
финансови инструменти в България
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Институционалната рамка за управление и предоставяне на финансови инструменти от
ЕСИФ в България ще се запази и през програмен период 2021-2027 г. Очаква се и други
оперативни програми да заделят средства за реализиране на операции с финансови инструменти.
1.4. Видове финансови инструменти
Изборът на финансови инструменти и финансови продукти по съответната програма се
определя въз основа на предварителна (ex-ante) оценка и зависи от провалите на пазара в
съответния сектор, от неоптимални инвестиционни ситуации и от потребностите от
инвестиции. Под внимание се взима приемливото ниво на риск за инвеститора, търсеното възнаграждение и структурата на собственост в инвестиционния проект. Финансовите инструменти оказват подкрепа чрез:
Заеми
Финансовият регламент дефинира заема като „споразумение, което задължава заемодателя да предостави на заемополучателя договорена парична сума за договорен срок и според което [споразумение] заемополучателят е длъжен да изплати тази сума в договорения
срок”. Заемът в качеството му на финансов инструмент е от полза, когато търговските
банки не желаят да отпуснат средства при приемливи за заемополучателя условия.
Участието на ЕСИФ се изразява в предоставянето на заеми (обикновено чрез финансови
посредници или търговски банки) при по-ниски от пазарните лихви, с по-дълъг период на
изплащане, с възможност за гратисен период (не трябва да се плащат вноски по заема
през първите години) или с облекчени изисквания към обезпеченията. Този тип заеми са
известни като „меки заеми” (soft loans). Начисляваната от търговските банки лихва се
калкулира въз основа на пазарните нива, и включва рискова премия, отразяваща вероятността заемодателят да получи (или да не получи) парите си обратно. Рисковата премия
се изчислява въз основа на кредитния риск, който зависи от кредитната история на заемополучателя и от очакваните парични потоци в резултат от извършената инвестиция.
Рисковата премия се намалява чрез обезпечения на заема; тоест заемополучателят предлага активи (например имот, вземания или инвестиции) като обезпечение, които стават
собственост на заемодателя, в случай че заемополучателят изпадне в несъстоятелност
(не може да върне заема). Рискът изчезва напълно от момента, в който заемът е върнат
изцяло. Затова колкото по-отдалечена във времето е датата на падежа, толкова по-голяма е рисковата премия. Отделните плащания трябва да покриват дължимата лихва. Много често колкото по-бързо се изплати основната част от заема (главницата), толкова
по-малък е размерът на общите плащания (главница и лихви).
Гаранции
Свързаното с ЕСИФ законодателство10 дефинира гаранцията като „писмен ангажимент
за поемане на отговорност за целия дълг или цялото задължение на трето лице или за
част от тях или за успешното изпълнение от това трето лице на неговите задължения,
в случай че настъпи събитие, водещо до предявяване на гаранцията, като например неизпълнение на задължението за плащане по заем”. Обикновено гаранциите покриват финансови операции, като например заемите.
10 Виж член 2, параграф 34 на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
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Ключовите елементи, дефиниращи гаранционния инструмент са:
• размер на портфолиото: кумулативната сума на съответната транзакция, като
например заемите, които трябва да бъдат отпуснати от заемодателя, покрити
от гаранцията;
• гаранционен процент: максималният дял от размера на всеки заем, покрит от гаранцията
• максимална гаранционна ставка: максималният дял от цялостното портфолио, покрито от гаранцията. С други думи, гаранцията ще покрие загубите при гаранционния процент до максималния, определен от размера на гаранционния лимит,
приложен към общия портфейл;
• максимална сума: максималната отговорност по ограничената гаранция. Тя се изчислява като произведение от: а) общия размер на портфолиото; б) гаранционния
процент; и в) максималната гаранционна ставка.
С други думи, максималната гаранция покрива загубите до гарантирания максимален
размер, определен от максималната сума, приложима към съответното портфолио. Тази
сума, заедно с очакваните разходи за управление и със свързаните с инструмента такси
се покриват със средства от съответната оперативна програма.
Капиталови инвестиции
Финансовият инструмент „капиталова инвестиция” представлява „предоставяне на капитал на дадено дружество, инвестиран пряко или непряко в замяна на собствеността
в съответното дружество или част от нея, като инвеститорът на капитал може да
упражнява определен управленски контрол спрямо дружеството и да участва в разпределението на неговите печалби”11. Финансовата възвръщаемост зависи от растежа и
рентабилността на бизнеса. Тя може да бъде под формата на дивиденти и приходи от
продажба на акциите на друг инвеститор („изход“).
При инвестиции в собствен капитал (капиталови инвестиции) „изходът” означава ликвидиране на дялове, включително търговска продажба, продажба чрез публично предлагане
(включително вторично публично предлагане), отписване, погасяване на привилегировани
акции или заеми, продажба на друг рисков предприемач или продажба на финансова институция. Налице е реален риск от загуба на инвестирания капитал в целевите компании. В
този смисъл, финансовият инструмент предлага поемането на значителен риск, който,
обаче, може да се смекчи чрез портфейлни инвестиции и чрез привличане на инвеститори
и от частния сектор.
Квазикапиталови инвестиции
Квазикапиталовата инвестиция представлява „вид финансиране, нареждащо се между
собствения капитал и дълга, което носи по-висок риск от първостепенния дълг и по-нисък риск от базовия собствен капитал и което може да бъде структурирано като дълг,
обикновено необезпечен и подчинен, а в някои случаи конвертируем в капитал, или в привилегирован капитал”12. Профилът на възвръщаемостта на риска обикновено попада между
дълга и собствения капитал в капиталовата структура на компанията. Разграничават
се три категории/типа квазикапиталови инвестиции.
11 Виж член 2, параграф 25 на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
12 Виж член 2, параграф 52 на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
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•

Подчинени заеми (subordinated loans): характеризират се с по-нисък приоритет на
изплащане в сравнение с нормалните заеми (senior loans). Всички останали кредитори получават своите плащания преди притежателите на подчинени заеми. Тъй
като плащанията по лихви, както и плащанията по капитала са подчинени, рискът
от невъзможност за плащане на задължението е значително по-висок в сравнение
с този по нормалните заеми. Поради това, че няма изискване за обезпечение, лихвата по подчинените заеми е по-висока (за да покрива по-високия риск).

•

Конвертируемите облигации са дълг, при който първоначалната инвестиция е
структурирана като дълг, носещ лихвени плащания. По преценка на инвеститора
дългът може да се преобразува в собствен капитал по предварително определен
курс. Конвертируемата облигация по своята същност представлява облигация,
комбинирана с опция за акция, при която притежателят на облигацията може да я
замени за предварително определен брой акции на предварително определена цена.
Поради това, че конвертируемите облигации могат да бъдат трансформирани в
акции, техните лихви са по-ниски.

•

Привилегированите акции дават право притежателят им да получи дивидент с фиксирана лихва, който дивидент се изплаща преди разпределяне на печалбата между
собствениците на обикновени акции. Собствениците на привилегировани акции
имат предимство пред тези на обикновени акции при изплащане на вземания при
ликвидация, в случай че дружеството бъде прекратено.
Различните форми на квази-собствен капитал (известен още като „мецанин капитал” или „мецанин финансиране”) се класифицират като по-близки до собствения
капитал или дълговия капитал, в зависимост от нивото на придобита собственост и от излагането на загуба в случай на несъстоятелност. Рисковият профил
зависи от продължителността на капиталовите ангажименти и от условията за
възнаграждение. Като цяло, квазикапиталовите инвестиции са по-трудни за администриране в сравнение с класическите дългови инструменти (заеми и гаранции).

1.5. Оперативни програми, които предвиждат прилагане на финансови инструменти с получатели общини
През програмния период 2014-2020 г., в България се прилагат финансови инструменти по
четири оперативни програми:
•
•
•
•

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК);
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР);
Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР);
Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).

Общините са допустими крайни получатели само по две от тези програми ‑ ОПРР и
ОПОС. Възможностите за финансиране на общини чрез финансови инструменти по двете
програми са представени по-долу.
Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР)
Финансовият инструмент на ОПРР, по който общините са допустими крайни получатели,
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е Фондът за градско развитие (ФГР). Той е продължение на инициативата JESSICA13 от
предходния програмен период. Финансиране от Фонда се предоставя на 39 общини. Сумите възлизат на 353.3 млн. лв. от ОПРР; от финансовите посредници е осигурено допълнително финансиране в размер на около 246.7 млн. лв. Индикативното разпределение на
средствата е както следва: 320.2 млн. лв. за заеми и 33.1 млн. лв. – за гаранции.
Фонд
Вид на финансовия
инструмент
Средства по фонда
Допустими бенефициенти
Допустими области на
подкрепа

Фонд за градско развитие с три клона:
ФГР ‑ Юг; ФГР – Север; ФГР - София
Заеми с вградени гаранции
Възможна е комбинация с БФП
Около 600 млн. лв. (353.3 млн. лева от ОПРР)
39 общини (виж подробните таблици по-долу); общински
предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и други.
Градската среда (ПО1 на ОПРР)
Туризъм и културно наследство (ПО6 на ОПРР)
Енергийна ефективност (само за собственици на еднофамилни жилища и студентски общежития)

Чрез ФГР се подкрепят проекти по две приоритетни оси на ОПРР – ПО1 и ПО6. По ПО1
подкрепата е насочена към подобряване на градската среда, стимулиране на икономическия растеж в регионите и повишаване на енергийната ефективност. Общините не
са избираеми за подкрепа чрез ФИ в областта на енергийната ефективност, тъй като
финансовите инструменти са насочени към собственици на еднофамилни жилища и студентски общежития.
По ПО6 допустими са проекти за развитие на туризма, свързани с недвижима културна
ценност, с категория „национално или световно значение“.

13 Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., секция JESSICA: http://www.bgregio.eu/jessica/finansovosporazumenie.aspx.
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Източник: Адаптирано от ФМФИБ
Фигура 2. Финансиране чрез ФИ по ОПРР 2014-2020
Фондът за градско развитие е структуриран в три клона. Финансовият посредник за
ФРГ-Юг и ФРГ-София е един и същ и поради това информацията за тях е представена
общо.
Фонд
Средства по фонда

Допустими общини

Финансов посредник

ФГР - Юг и ФГР – София
За ФРГ – Юг 135.5 млн. лв. от ОПРР
За ФРГ – София 87,4 млн. лв. от ОПРР
За ФРГ – Юг:
Проекти за градско развитие: Благоевград, Бургас,
Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник,
Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Димитровград,
Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев,
Казанлък, Панагюрище, Велинград
Проекти за туризъм и културно наследство:
Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали,
Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян,
Стара Загора
За ФРГ – София: Столична община
Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ)
Адрес: София 1000, ул. „-6ти септември“ 1, ет. 3
Телефон за връзка: 10 23 988/02
office@citiesfund.bg; https://www.citiesfund.bg/
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Фонд
Средства по фонда

Допустими общини

Финансов посредник

ФГР – Север
130,4 млн. лв. финансиране по ОПРР
Проекти за градско развитие: Варна, Велико Търново,
Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Ловеч,
Лом, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Свищов, Силистра,
Търговище, Шумен.
Проекти за туризъм и културно наследство: Варна,
Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч,
Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище,
Шумен.
Регионален фонд за градско развитие (РФГР)
Адрес: София 1303, бул. “Александър Стамболийски” 73
Телефони за връзка: 46 06 937/02 ;00 06 937/02
http://jessicafund.bg/bg/

Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС)
ОПОС 2014-2020 г. предвижда предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти в
три области: ВиК инфраструктура (ПО1); отпадъци (ПО2) и подобряване качеството на
въздуха (ПО5). Общините са избираеми за подкрепа чрез финансови инструменти само
в секторите „отпадъци“ и „въздух“. Към юни 2020 г. все още няма работещ финансов инструмент в тези две области. В по-напреднала подготовка е финансовият инструмент
в областта на отпадъците (виж информацията в табличен вид по-долу). В областта на
подобряване на качеството на въздуха все още не е структуриран финансов инструмент.
Фонд
Вид на финансовия
инструмент
Средства по фонда
Допустими бенефициенти

Допустими области на
подкрепа

Финансов инструмент в сектор „Отпадъци“
Заеми за инвестиционно и оборотно финансиране
Възможна е комбинация с БФП
50 млн. лв. финансиране от ОПОС
Общини, юридически лица
Все още е неясно. През април 2020 г. са проведени пазарни
консултации.
Индикативните области на подкрепа са:
Проектиране и изграждане на центрове за повторна
употреба, за поправка и подготовка за повторна употреба,
вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите на
дейността;
• Проектиране и изграждане на площадки и инсталации
за предварително третиране на битови отпадъци;
• Осигуряване на необходимото оборудване и на
съоръжения и техника (например специализирана
мобилна техника за раздробяване, нарязване,
контейнери за разделно събиране) за разделно
събиране на биоразградими и зелени отпадъци,
включително автомобили за извозване на отпадъците
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•
•
•

•

Допустими области на
подкрепа

•

•

•

Проектиране и изграждане на анаеробни и/или
компостиращи инсталации за разделно събрани
биоразградими и/или зелени отпадъци
Пилотни проекти за проектиране и въвеждане на
иновативни технологии за разделно събиране на
битови отпадъци;
Пилотни проекти за проектиране и строителство
на инсталации за рециклиране на разделно събрани
битови отпадъци, различни от биоразградими,
включително и осигуряване на необходимото
оборудване и на съоръжения и техника за разделно
събиране;
Проектиране и изграждане на центрове за повторна
употреба на строителни отпадъци, включително
доставка на съоръжения и оборудване.
Проектиране и изграждане на съпътстваща
инфраструктура към описаните по-горе инсталации
(напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която
обслужва само изгражданите обекти;
Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/
пилотни проекти с цел събиране, синтезиране,
разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни
успешни мерки, добри практики и/или управленски
подходи в областта на управлението на отпадъците,
както и въвеждане на нови технологии и организиране
на информационни кампании, насочени към
предотвратяване образуването на отпадъци и
формирането на общество с нулеви отпадъци („zero
waste“ society).
Други финансово жизнеспособни проекти, изпълнявани
на ниво крайни получатели, в съответствие с целите
на ОПОС и допустимите дейности, включени в
актуалната версия на ОПОС 2020-2014.
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Раздел II.
Подготовка на общински проекти, съфинансирани от ЕСИФ
с финансови инструменти

2.1. Възможности за използване на финансови инструменти за финансиране
на общински проекти
През програмен период 2014-2020 г. общините могат да ползват финансови инструменти
от две оперативни програми – ОПОС и ОПРР. Чрез ФИ се подкрепят следните видове
дейности:
Подобряване на градската среда и стимулиране на икономическия растеж в регионите (ОПРР, ПО1)
Подкрепя се изграждането на нова инфраструктура и подобрение на съществуваща в
следните области:
•
•
•
•
•

Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт;
Подобряване на качеството на градската среда;
Развитие на спортна инфраструктура;
Развитие на културна инфраструктура;
Инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие.

Проектите следва да са в съответствие с Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на дадения град. По отношение на Градския транспорт са
допустими и инвестиции във функционалните връзки със съседни населени места.
Подкрепата се предоставя под формата на заеми с вградени гаранции чрез Фонд за градско развитие. При подкрепата за развитие на културна инфраструктура, съгласно изискванията на насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001 задължително се
прилага комбинирана подкрепа ‑ безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти (виж т. 2.2. по-долу).
Фондът за градско развитие е структуриран в три клона (ФГР-Север, ФГР-Юг и ФГР-София) и се управлява от двама финансови посредници (виж т. 1.5 по-горе). Допустимите за
подкрепа от Фонда общини за подобряване на градската среда са:
ФГР - Север

ФГР – Юг
ФГР – София

Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна
Оряховица, Добрич, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен, Разград,
Русе, Свищов, Силистра, Търговище, Шумен
Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил,
Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора,
Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце
Делчев, Казанлък, Панагюрище, Велинград
Столична община

Условията и изискванията към общините, които желаят да получат подкрепа от Фонда,
са описани в т. 2.4.
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Развитие на туризма, свързано с недвижима културна ценност, с категория „национално или световно значение (ОПРР, ПО6)
По този приоритет се подкрепят проекти, свързани с обекти на културното наследство
от национално и световно значение съгласно Националния регистър за недвижимо културно наследство. Подкрепят се дейности за консервация, опазване, популяризиране и
развитие на културното наследство чрез развитие на завършени и интегрирани туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение. Допустимо е финансиране на дейности, които не са свързани с придобиването на
дълготрайни материални активи, например обучения, маркетинг и промоция на обектите.
Проектите се финансират изцяло с финансов инструмент, когато имат достатъчен потенциал за възвръщаемост на инвестициите, или чрез комбинирана подкрепа от безвъзмездна помощ и финансови инструменти (виж т. 2.2 по-долу). Подкрепата чрез ФИ се
предоставя под формата на заеми с вградени гаранции чрез Фонд за градско развитие.
Допустимите за подкрепа от Фонда общини с проекти за развитие на туризма са:
ФГР - Север
ФГР – Юг
ФГР – София

Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич,
Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра,
Търговище, Шумен.
Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил,
Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора
Столична община

Условията и изискванията към общините, които желаят да получат подкрепа от Фонда,
са описани в т. 2.4.
Подобряване управлението на отпадъци (ОПОС, ПО2)
От ОПОС ще бъде предоставяна подкрепа чрез финансови инструменти за проекти, насочени към намаляване на количествата на депонираните битови отпадъци.
Все още няма разработен финансов инструмент. Проведени са пазарни консултации. Потенциалните допустими области на подкрепа са описани в т. 1.5 на Наръчника.
Подобряване качеството на въздуха (ОПОС, ПО5)
Предвижда се предоставяне на подкрепа за мерки за подобряване качеството на въздуха.
Все още не е структуриран финансов инструмент.
2.2. Възможности за комбиниране на финансови инструменти с БФП
Регламент (ЕС) № 1303/2013 (чл. 37(8)) дава възможност за комбиниране на подкрепа чрез
финансов инструмент и безвъзмездна помощ на ниво краен получател, при проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло с
финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездна подкрепа, за да са финансово
жизнеспособни.
По ОПРР е възможна комбинация между финансиране от Фонда за градско развитие с
безвъзмездна финансова помощ за допустими за подкрепа по програмата проекти, чиито
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потенциал за генериране на приходи не е достатъчен за обслужване на кредит, отпуснат
при пазарни условия. При комбинирания вариант мерките за подкрепа с финансови инструменти могат да включват отделни компоненти от цялостния проект. При комбинирана
подкрепа се прилагат следните основни правила:
•
•
•

Безвъзмездна помощ не се използва за връщане на заем (кредит), отпуснат като
финансов инструмент;
Кредит, предоставен от ФГР, не може да се използва като мостово финансиране за
получаване на безвъзмездна помощ;
Изисква се ясно разграничение между допустимите дейности и разходи, финансирани с кредит и с безвъзмездна помощ.

Разработени са детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.14Те касаят възможности за комбинирана подкрепа в следните области на интервенция:
•
•

За инвестиции в културна инфраструктура като част от ПО1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
За инвестиции в развитие на туризма по ПО6 „Регионален туризъм“

Според детайлните правила, конкретните стъпки при предоставяне на подкрепа чрез
комбинация на БФП и финансови инструменти са:
Съгласуване на проектните предложения
За проекти по ПО1 на ОПРР кандидатът подава информация за обхвата на проекта (дейности, цел, резултати, принос към индикаторите по ПО1) до община, допустима за подкрепа по приоритетната ос с искане за становище относно съответствието на проекта с ИПГВР и с инвестиционната програма по Приоритетна ос 1. В срок от 14 календарни
дни след постъпване на искането за становище, Междинното звено следва да извърши
проверка за съответствие на проекта със стратегията за устойчиво градско развитие,
като Ръководителят на междинното звено попълва, подписва и предоставя на проектния
инициатор становище по образец, чрез което удостоверява проверката, избирайки една
от следните възможности:
•

•

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

За проекти по ПО6 на ОПРР проектният инициатор организира и провежда обществено
обсъждане, като документира и взема предвид резултатите от обсъждането при подготовката на проекта. За всички проекти по ПО6 проектният инициатор следва да спази
изискванията на Закона за културното наследство във връзка със съгласуване на заданието за проектиране и инвестиционния проект по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за
културното наследство. В допълнение, проектният инициатор предоставя на финансовия
14 Детайлните правила са достъпни на адрес: http://www.bgregio.eu/novini/1513/detaylni-pravila-za-predostavyane-na-savmestnapodkrepa-chrez-finansovi-instrumenti-(fi)-v-kombinatsiya-s-bezvazmezdna-finansova-pomosht-(bfp)-po-oprr-2014-2020.aspx.
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посредник и на УО на ОПРР експертно становище от независим експерт, което дава
увереност, че предлаганото обемно-пространствено решение за съответния обект на
културно наследство и прилежащите дейности отговарят на добрите практики и на изискванията за консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство. Експертното становище следва да е изготвено от независим експерт, включен
в списък с експерти, публикуван на адрес www.eufunds.bg, или в друг публичен списък с
независими експерти в областта, съгласуван с УО на ОПРР.
Становищата се прилагат към документите, представяни пред финансовия посредник,
и са задължително предварително условие за получаване на подкрепа със средства от
ОПРР 2014-2020 г. За избягване на съмнение, финансовият посредник не предоставя финансиране на проект, за който не са изпълнени изискванията за предоставяне на съответното становище.
Подаване на проектното предложение пред финансовия посредник
Изискванията към документите и тяхното съдържание, както и мястото и начина на
подаване на проектното предложение пред финансовия посредник са описани в т. 2.4 на
Наръчника.
Подаването на документи с искане за комбинирана подкрепа се осъществява на принципа
на „едно гише“, но средствата се отпускат въз основа на два отделни договора – един
с УО на ОПРР за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, и втори с финансовия посредник за отпускане най-често на кредит (като вид финансови инструмент).
Общината-кредитоискател подава проектно предложение пред финансовия посредник заедно с Бизнес план. Финансовият посредник извършва оценка на проектното предложение
и на Бизнес плана и дава становище относно необходимостта и размера на допълващата
безвъзмездна финансова помощ. След приключване на оценката на финансовия посредник
относно безвъзмездната финансова помощ, кандидатът подава проектното предложение
през ИСУН 2020 за оценка от УО и за предоставяне на подкрепата.
Оценка на проектното предложение и на структурата на финансиране на проекта
Финансовият посредник извършва оценка на проектното предложение и на Бизнес плана
(виж т. 2.4) като взема предвид най-малко следното:
•
•
•
•
•

Съответствие на дейностите по проекта с допустимите дейности за подкрепа
по съответната приоритетна ос и инвестиционен приоритет на ОПРР, както и с
Инвестиционната стратегия на финансовия инструмент;
Допустимост на разходите по проекта, които се предвижда да се финансират с
подкрепа чрез финансови инструменти от ОПРР 2014-2020 г.;
Съответствието на крайния получател, проекта и параметрите на финансирането с приложимия режим за държавни помощи по отношение на средствата от
финансовия инструмент;
При проекти по Приоритетна ос 1 дали е налице становище от Междинното звено,
че проектното предложение съответства на ИПГВР и на Инвестиционната програма по ПО1;
При проекти по Приоритетна ос 6 дали са приложени: (1) информация или документ,
удостоверяващ проведено обществено обсъждане и отчитане на резултатите
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•

•
•
•

от общественото обсъждане при подготовката на предложеното инвестиционно
намерение / проектно решение; (2) документи за одобрение или съгласуване на
предложените интервенции върху обекта на културно наследство от национално
и световно значение; и (3) становище от независим експерт, даващо увереност,
че предлаганото обемно-пространствено решение и прилежащите дейности отговарят на добрите практики и на изискванията за интервенции в областта на
недвижимото културно наследство.
Финансовият посредник извършва оценка на Бизнес плана (съдържанието му и изискванията към него са описани в т. 2.4 на Наръчника) с оглед определяне на финансовата жизнеспособност на проекта и с цел дефиниране на приемлива структура
на финансирането, като взема предвид най-малко следното:
Параметри на подкрепата чрез Фонда за градско развитие, включително лихви и
такси за подкрепа от ОПРР и лихви и такси за частно финансиране, срок за усвояване на кредита, срок за връщане на кредита, гратисен период и др.
Всички други въпроси, свързани с предоставяне на подкрепа от Фонда за градско
развитие, в т.ч. правен статут и финансово състояние на крайния получател, вид
и размер на обезпечения, наличие на тежести на предложените обезпечения и пр.
Каква част от допустимите разходи по проекта могат да бъдат финансирани чрез
финансов инструмент (на базата на прогнозните парични потоци за срока на кредита) и какъв е необходимият размер на безвъзмездна финансова помощ (ако е
приложимо), така че проектът да бъде финансово жизнеспособен.

В случай че оценката на Бизнес плана на проекта установи, че той има потенциал за
генериране на приходи, но този потенциал не е достатъчен да осигури финансова жизнеспособност, Фондът за градско развитие изготвя становище относно структурата на
финансирането на проекта и необходимия размер безвъзмездна финансова помощ.
Решение за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти
След приключване на оценката, финансовият посредник, в съответствие с приложимите
си вътрешни правила и процедури взема документирано:
•
•

Решение за отхвърляне на искането за финансиране на проекта със средства от
финансовия инструмент, или
Решение за предоставяне на подкрепа със средства от финансовия инструмент.

Решението за отхвърляне на искане за финансиране на даден проект със средства от
финансовия инструмент може да бъде преразгледано при промяна в параметрите на проекта, в структурата на финансирането, в предложените обезпечения и т.н., след актуализирана оценка.
Решението за предоставяне на подкрепа със средства от финансовия посредник може да
бъде преразгледано в съответствие с неговите приложими правила и процедури, включително при неизпълнение на ангажименти от страна на потенциалния краен получател.
Подписване на договор за предоставяне на подкрепа с БФП
След влизането в сила на Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
Управляващият орган на ОПРР изготвя и предлага на бенефициента да подпише договор
по одобрен за финансиране проект. В договора за БФП се включва клауза, съгласно която
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в определен срок бенефициентът се задължава да сключи договор за финансиране чрез
финансов инструмент, и, ако е приложимо, да изпълни предварителните условия за усвояване на кредита.
Подписване на договор за подкрепа чрез финансов инструмент
След изпълнение на определените условия за подписване на договор за подкрепа чрез финансов инструмент, финансовият посредник и кандидатът подписват Договор за финансиране чрез финансов инструмент, който отразява всички параметри на подкрепата и
условията за плащане на средствата от финансовия посредник към крайния получател.
В случай на комбинирана подкрепа договорът между финансовия посредник и крайния получател може да бъде подписан преди подписване на административния договор за предоставяне на необходимия размер БФП, като в този случай условие за усвояване на средства
по кредита е наличието на влязъл в сила административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
2.3. Възможности за техническа подкрепа на общините-крайни получатели
Информация и техническа помощ за подготовка на проекти на общините за подкрепа
чрез финансови инструменти може да се получи чрез финансовите посредници, ФМФИБ и
НСОРБ. Отделно в България работят редица консултантски компании и експерти, които
също могат да оказват подкрепа.
Финансовите посредници
Финансовите посредници на Фонда за градско развитие предоставят информация и консултации в рамките на дейността си. Желателно е и силно препоръчително е общините
да осъществят контакт със съответния посредник на възможно най-ранен етап с оглед
дискутиране на проектната идея, а по-късно – за обсъждане на отделните стъпки при
подготовката на документите за кандидатстване и при изпълнението на проекта. Финансовите посредници имат опита и експертизата да помагат и могат да спестят много тревоги, проблеми и излишна работа на общините при подготовката и реализирането
на техните проекти.
На интернет страниците на Финансовите посредници15 може да се намери изчерпателна
първоначална информация относно подаването на формуляра за кандидатстване, съответно на искането за кредит, както и ръководства, формуляри и отговори на често задавани въпроси. Контакт с финансовите посредници може да се осъществи в централните
им офиси, чрез отговорни лица в общините (при Регионален фонд за градско развитие
– за ФРГ-Север) или в точките за продажба (клонове на ОББ в страната при Обединение
„Фонд за устойчиви градове“ за ФРГ-Юг и ФРГ-София).
МФИБ
Управление „Проектна информация и финансиране“ към Фонда на фондовете функционира
като единна точка за достъп до информация.
15 Интернет страница на Регионален фонд за градско развитие (ФГР-Север): http://jessicafund.bg/bg/kakvo-e-jessica/; интернет
страница на Фонд за устойчиви градове (ФГР-Юг и ФГР-София): https://www.citiesfund.bg/?
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Управление „Проектна информация и
финансиране“
Директор: Ангелина Тодорова
Тел. 02 / 905 52 36
E-mail: bap@fmfib.bg
www: https://www.fmfib.bg/bg/contacts

Чрез експертите в управлението може да получите информация и съдействие при търсене на
форми за финансиране по линия на финансови инструменти, подкрепени със средства от ЕСИФ
и други инструменти на ЕС.

Експертите отговарят на широк кръг от запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност, като
осигуряват становища и съвети за възможностите за финансиране, включително и комбинирано такова, за публичния и частен сектор. Възможна е и съпътстваща подкрепа,
съдействие и ориентиране спрямо национални и европейски институции, които имат отношение към реализацията на даден проект или неговото финансиране.
В допълнение, през май 2020 г., между ФМФИБ и Европейски консултантски център по
инвестиционни въпроси към Европейската инвестиционна банка е подписано Споразумение за финансиране за техническа помощ между Фонда на фондовете и Европейската
инвестиционна банка за подкрепа за подготовка на български инициативи, които да бъдат осъществени чрез финансови инструменти. По линия на това споразумение избрани,
високо-квалифицирани национални и международни експерти могат директно да помагат
за разработване на жизнеспособни и устойчиви проекти, които да бъдат подкрепени с
финансови инструменти.
НСОРБ
Една от целите на НСОРБ е оказване на подкрепа на общините при осъществяване на
техните правомощия чрез предоставяне на широк спектър от консултации, обучителни
програми, издаване на тематични справочници и консултативни разработки.
До края на 2020 г. НСОРБ изпълнява проект по Оперативна програма „Добро управление“
с наименование „ПРОГРЕС“ (Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите
за европейско сближаване), който изцяло е насочен към предоставяне на подкрепа на общините при изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ. В рамките на проекта е
предвидена подкрепа за допълване на специфичен общински капацитет при подготовката,
управлението и изпълнението на общински проекти, съфинансирани от ЕСИФ, в т.ч. в
областта на прилагането на финансовите инструменти. Общините могат да отправят
запитвания във връзка с ползването на финансови инструменти и да получат информация
и консултация по проекти, подкрепени от такъв вид финансиране.
2.4. Правила за кандидатстване за средства от финансов инструмент
Макар правилата за кандидатстване (в общия случай – за искане на кредит) да следват
обща рамка, има известни оперативни специфики, наложени от двата посредника. Поради
тази причина, за улеснение на общините, ползватели на настоящия Наръчник, изискванията и указанията на двата финансови посредника е систематизирана в отделни точки.
Още в началото следва да се напомни, общините следва да считат финансовите посредници за техни партньори в реализирането на планираните от тях проекти. Използваната от двата посредника терминология някъде се различава. Например, единият ползва
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„Формуляр за кандидатстване“, а другият – „Искане за кредит“. На практика информацията, която следва първоначално да се предостави е една и съща.
Фонд за устойчиви градове (София и Южна България)

„Фонд за устойчиви градове» (ФУГ) е финансов посредник на Фондът за градско развитие
за регионите София и Южна България. Общият ресурс, с който разполага е в размер на
342.37 млн. лв. (виж фигурата вдясно), като 202 млн. лв. са средства от ОПРР, а 140.3 млн.
лв. или 41% от предоставения ресурс, са съфинансиране, осигурено от партньорите във
Фонда – Обединена българска банка АД (ОББ) и Фондът за органите на местно самоуправление ФЛАГ.
„Фонд за устойчиви градове” предоставя заеми с вградени гаранции, насочени към широк
кръг потенциални крайни получатели за проекти за градско развитие и културно наследство. Гаранционното покритие в размер на 20.9 млн. лв. (8.2 млн. лв. за София и 12.7 млн.
лв. за Южна България) е осигурено от ОПРР чрез
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a) Пакет с документи за кандидатстване

Пакетът с документи за кандидатстване за финансиране, съобразно използвания архивиращ софтуер, може да бъде свален от интернет страницата на Фонда от следния адрес:
https://www.citiesfund.bg/?cid=18. Ако ползвате електронна версия на Наръчника, достъп до
документите може да получите след кликване върху избрания от Вас архивен файл:
•
•
•
•

Пакет документи за кандидатстване - WinRAR:
Пакет документи за кандидатстване - WinZip
Пакет документи за кандидатстване - 7z

b) Формуляр за кандидатстване. Попълване на Формуляра за кандидастване и на
декларациите към него

Фондът за устойчиви градове е изготвил пакет, съдържащ Формуляр за кандидатстване
и декларации към него, които общините, желаещи да получат подкрепа за своите проекти,
следва да попълнят и представят на хартиен и електронен носител. Тук е представено
съдържанието и изискванията към информацията във всеки документ, като кандидатите
следва да имат предвид, че изискванията и обстоятелствата, които трябва да бъдат
декларирани, могат да бъдат променени ако настъпят изменения и/или допълнения в приложимото законодателство.
1. Формуляр за кандидатстване.
Формулярът за кандидатстване съдържа няколко секции или раздела, в които кандидатите следва да предоставят информация / да опишат елементите на планираните дейности и инвестиции.
Раздел І. Идентификационни данни
1.1. Наименование на организацията: тук се посочва името на организацията,
която кандидатства и която ще изпълнява проекта (респ. ще получи финансирането и ще
има ангажимент да възстанови отпуснатия заем).
1.2. Правен статус: в това поле са изброени възможните форми на правосубектност (община, общинско предприятие, държавно предприятие, частно предприятие, публично-частно партньорство или друго). Кредитоискателите следва да изберат приложимата за тях опция.
1.3. ЕИК: в това поле се посочва Единния идентификационен код на организацията
– кредитоискател. С ЕИК разполагат организациите, вписани в Търговския регистър и
Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Общините не са вписани в тези регистри, а в Регистър БУЛСТАТ; затова посочват техния
номер по БУЛСТАТ.
1.4. ДДС номер: в това поле кандидатите, регистрирани по Закона за ДДС, следва
да впишат своя номер. В общия случай, ДДС номерът е идентичен с ЕИК, като пред първата цифра са поставени буквите “BG”.
1.5. Седалище и адрес на управление: тук се посочва населеното място, в което
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е седалището на общината / организацията - кандидат (например град / село, община,
област) и адреса на управление (улица, номер, блок, вход, етаж и пр.).
1.6. Адрес за кореспонденция: в това поле се посочва адреса за кореспонденция.
Обикновено това е адресът за оперативна дейност на организацията. Той може да се
различава от адреса на управление, но може да е идентичен с него. Важно е кандидатите
да посочат адрес за кореспонденция, на който постоянно има служители на организацията – кандидат, или други лица, оправомощени да получават нейната кореспонденция.
1.7. Телефонен номер и факс: макар преобладаващата част от кореспонденцията
вече да се осъществява по електронен път, препоръчително е кандидатите да посочат
актуален телефонен номер и факс. Телефонният номер може да бъде стационарен (например в офис, в канцелария и пр.) или мобилен.
1.8. Електронен адрес: в това поле се посочва имейл адрес, на който получаваните съобщения се четат ежедневно. Препоръчително е, когато това е възможно, да се
посочи повече от един имейл адрес, тъй като е не е изключено служителят, получаващ /
преглеждащ пощата на основния адрес да е в отпуск, да възникне техническа грешка при
предаване на съобщенията и пр.
1.9. Законен представител: тук се посочват трите имена на законния представител на организацията, подаваща Формуляра за кандидатстване. В общия случай това е
кмета на общината, но когато кандидат е търговско дружество, законният представител може да бъде управителя или изпълнителния директор. Препоръчително е в това поле
да се посочи позицията на законния представител на кредитоискателя.
1.10. Телефон, електронен адрес на представляващия: посочва се имейл адресът
на представляващия кандидата. Адресът може да е идентичен на този, посочен за контакт с организацията – кредитоискател.
1.11. Лице/а за контакт: тук следва да се посочат трите имена на едно лице за
контакт. Препоръчително е това да бъде ръководителя на проекта (ако вече е определен
такъв), или друго лице, което е участвало в разработването на проекта и се планира да
има ангажимент за неговото изпълнение.
1.12. Телефон, електронен адрес на лицето за контакт: посочва се имейл адресът
на лицето (или лицата) за контакт. Адресът може да е идентичен на този, посочен за
контакт с организацията – кредитоискател.
1.12. Партньор по проекта: в случай че проектът ще се реализира в партньорство, в това поле следва да се посочи неговото наименование, съгласно документа му за
регистрация. В случай че проектът ще се изпълнява с повече от един партньор, кандидатът следва да вмъкне един или повече допълнителни редове за втория и за следващите
партньори (с клетки за наименованието на партньора и неговото ЕИК).
1.14. ЕИК на партньора: тук се попълва ЕИК на партньора (партньорите).
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Раздел ІІ. Описание на проекта
2.1. Наименование на проекта: в това поле кредитоискателите следва да посочат
наименованието на проекта, за който търсят финансиране.
2.2. Вид на инвестицията: тук Фондът е предложил на кандидатите да изберат
съобразно техния проект една от възможните опции за подкрепа с финансови инструменти по ОПРР – „градски транспорт”, „търговски недвижим имот”, „градска среда”, „енергийна ефективност”, „спортна инфраструктура”, „туризъм” и „културна инфраструктура”.
2.3. Местоположение на проекта: тук следва да бъде посочено населеното място
(включително област, община, град или село, квартал или район, ако е приложимо), където
ще се реализират инвестициите (проекта).
2.4. Собственик на актива по проекта: в случай че собственик на актива е физическо лице, кандидатът следва да посочи неговите три имена (евентуално и Единен
граждански номер). Ако собственик е юридическо лице, в полето се посочва точното
наименование на компанията / организацията, включително нейния ЕИК или БУЛСТАТ.
2.5. Кратко описание и основни дейности по проекта: в това поле накратко се
описва предлагания за финансиране проект, включително цели (основна или водеща цел,
оперативни или други цели, ако е приложимо), планирани дейности (наименование, индикативен период за реализирането им, необходими ресурси – технически и човешки, за всяка
дейност), приносът на съответната дейност за постигане на целите и пр. От описанието следва да е видна връзката между очакваните резултати, действията (дейностите),
които трябва да се извършат за постигането им, и необходимите ресурси, включително
финансови.
2.6. Очаквани резултати: тук следва да се посочат очакваните резултати от
изпълнението на проекта (от реализиране на инвестицията). Те трябва да имат връзка с
поставената обща (водеща цел) и с планираните дейности. Кредитоискателите следва
да посочат резултатите по начин, позволяващ тяхното количествено проследяване и
измерване (например „пуснати в експлоатация 5 броя нови електробуси”).
2.7. Очакван принос към целевите индикатори на ОПРР 2014 – 2020: формулираните цели, планираните дейности и очакваните резултати от реализиране на проекта
(инвестицията) следва да допринасят за постигане на заложените в ОПРР индикатори.
В това поле кандидатите следва да изберат индикатора (или индикаторите по съответната приоритетна ос), за изпълнението на който техният проект ще допринесе, като
посочат количествения принос в съответната метрика (например „очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове с 20 тона СО2 еквивалент”).
Раздел ІІІ. Структура на финансирането
В този раздел на Формуляра за кандидатстване се попълват данни за неговото финансиране. Фондът е предвидил пет полета, в които кандидатите следва да предоставят
информация.
3.1. Общ бюджет на проекта (в лв.): в това поле следва да се посочи размера на
всички разходи по проекта, независимо от очаквания източник на финансиране. В случай
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че ДДС е допустим разход за конкретния кандидат или дейност, то сумата в това поле
следва да е с начислен ДДС. Ако ДДС е недопустим разход, то в общия бюджет на проекта не трябва да е калкулиран ДДС. Сумата трябва да е посочена в лева (а не в евро или
в друга валута и не следва да е окрупнена до хиляди или милиона лева).
3.2. Размер на искания кредит (в лв.): тук кредитоискателят следва да впише
исканата от Фонда сума. Тя трябва да съответства на стойността, калкулирана в т. 3
на Бизнес плана („Финансов анализ”). Размерът на искания кредит трябва да се посочи в
лева.
3.3. Собствено участие (в лв.): в това поле следва да се впише сумата, която
общините (или организацията – кредитоискател) планират сами да осигурят за реализиране на проекта (инвестицията). Също както стойността на искания кредит, и собственото участие се посочва в лева и следва да е идентично с това, изчислено в Бизнес
плана.
3.4. Индикативен размер на БФП при комбинирано финансиране (в лв.): в случай че
кандидат планира да реализира проекта и с БФП, и със заем от Фонда, тук следва да посочи исканият размер на безвъзмездна помощ. За такива проекти следва да се попълва и
към Формуляра за кандидатстване да се прилага „Приложение 12 „Описание на разходите”.
3.5. Друго финансиране (в лв.): в това поле кандидатът посочва размера на друго
финансиране (различно от собствено, заемно от Фонда и БФП от ОПРР) в случай че планира да ползва такова за реализиране на своята инвестиция (проект). Сумата следва да
се посочи в лева и да е идентична на тази в Бизнес плана, където източникът на другото
финансиране е препоръчително да бъде конкретизиран.
Раздел ІV. Планирано изпълнение на проекта и обезпечения
В четвъртия раздел на Формуляра за кандидатстване се посочва информация, свързана
с проектната готовност за реализиране на инвестицията, включително индикативни
дати на започване и приключване на дейностите.
4.1. Планирано начало на изпълнение на проекта (месец / година): съобразно изготвения план-график за реализиране на дейностите, в това поле се вписва планирания
месец и година на започване на дейностите.
4.2. Планиран край на изпълнение на проекта (месец / година): съобразно изготвения план-график за реализиране на дейностите, в това поле се вписва месецът и годината, когато се предвижда изпълнението на проекта да приключи.
4.3. Прогнозна начална дата за усвояване (месец / година): в това поле следва да
се посочи месеца и годината, когато кредитоискателят планира да започне ефективно
да ползва (усвоява) кредита. Тази дата трябва да съвпада с графика за ползване и погасяване на заема, съобразно записите в Бизнес плана.
4.4. Прогнозна крайна дата за погасяване (месец / година): в това поле следва да
се посочи месеца (и годината), в който кредитоискателят планира да направи последна
вноска по главницата и да извърши последното лихвено плащане по отпуснатия от Фонда
заем. Тази дата трябва да съвпада с предвиденото в графика за ползване и погасяване на
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заема.
4.5. Проектна готовност: тук следва да се посочи на какъв етап е разработването на проекта. Фондът предлага избор на девет опции („идея / намерение”, „изготвено
предпроектно проучване”, „изготвен проект”, „изготвен предварителен бюджет”, „изготвен бизнес план”, „налична ОВОС”, „налична количествено-стойностна сметка”, „налична
Виза за проектиране”, „налично Разрешение за строеж”, „други [...]”), като кредитоискателят трябва да отбележи онези от тях, които са приложими за неговия проект.
4.6. Избор на изпълнители по проекта: в това поле Фондът изисква кандидатите
да посочат режима за избор на изпълнители (например дали са Възложители по смисъла
за Закона за обществените поръчки, или избират изпълнители по реда и при условията
на ЗУСЕСИФ16 и ПМС № 160/2016 г.17), кои дейности по проекта ще се възлагат и реализират от външни изпълнители, прогнозната стойност на всеки договор (в лева) (съобразно
бюджета на проекта и бюджета за реализиране на съответната дейност) и степента
на готовност за възлагане изпълнението им. По отношение на последното кандидатите
следва да уточнят дали предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител, или тя
вече е обявена, или приключила. В случай че процедурата е приключила е препоръчително
да се посочи избраният кандидат (поне наименование и ЕИК) и условията, при които е
сключен договора с него.
4.7. Обезпечения: в това поле следва да се уточни обезпечението, което общините (или организацията – кандидат) ще предостави на Фонда срещу отпуснатия от
него кредит. Формулярът предлага следните опции: „ипотека на имот”, „залог на активи”,
„залог по сметки” и „залог на вземания”, но ако избраната от кандидата форма на обезпечение не е сред тях, може да отбележи опцията „други” и да я конкретизира.
Раздел V. Административни полета
5.1. Име на подписалия формуляра: тук се посочват имената на лицето, подписало
Формуляра за кандидатстване. В общия случай това е лицето, представляващо кандидата.
5.2. Длъжност: тук се посочва позицията (длъжността) на лицето, подписващо
Формуляра за кандидатстване.
5.3. Дата, подпис и печат: в това се поставя датата, на която се подава (или
отпечатва) Формулярът за кандидатстване. До нея лицето, представляващо кандидата,
полага своя подпис и, в случай че е приложимо, поставя печат на организацията – кандидат.

16 Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.101 от
22.12.2015 г.)
17 Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на
договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.52 от 08.07.2016 г.)
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2. Приложения към Формуляра за кандидатстване
Желаещите да получат кредит от Фонда за устойчиви градове, освен Формуляра за
кандидатстване, следва да представят набор от документи, които удостоверяват
допустимостта на кандидата и улесняват проверката за реалистичността на проекта.
Приложение № 1: Декларация на ОББ
Декларацията се попълва и подписва от представляващия кандидата. С Декларацията
подписващият я декларира, че:
•
•
•
•

представляваният от него кандидат (юридическо лице) няма учредени ипотеки,
залози, възбрани и/или други тежести върху активите, предложени за обезпечаване
на исканото финансиране;
кандидатът (юридическото лице) не е обявено в неплатежоспособност/
несъстоятелност, и срещу него не е открито производство по несъстоятелност
или ликвидация.
срещу кандидата (юридическото лице) няма заведени изпълнителни дела;
представляваният от него кандидат (юридическо лице) няма непогасени дължими
задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски на основание чл.
87, ал. 6 от ДОПК.

Освен това, представляващият кандидата, в качеството му на физическо лице, декларира,
че:
•
•

срещу него няма заведени изпълнителни дела;
няма непогасени дължими задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни
вноски на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК

Следва да се има предвид, че с подписването на Декларацията кандидатът потвърждава,
че е информиран и че дава съгласието си ОББ да проучи финансовото му състояние,
включително чрез запитвания до НОИ, до други държавни и общински органи, до Централния
кредитен регистър и пр. С подписването на Декларацията представляващият кандидата,
също така, дава съгласие ОББ да има достъп до негова лична или до производствена или
търговска тайна на предприятието – кандидат.
Приложение № 2: Декларация за липса на обстоятелства
Декларацията се попълва и подписва от представляващия кандидата. С нея се декларират
две групи обстоятелства. Първо, по отношение на проекта, кандидатът трябва да заяви:
-

дали е подадено заявление за помощ от друг източник на Общността;
дали проектът се явява допълващ към друг проект, който вече се финансира или
предстои да се финансира от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд или от други финансови
източници на ЕС;
дали кандидатът, с цел реализиране на проекта, е подал молба за заем или за
капиталово участие от ЕИБ/ЕИФ;
дали за някоя предходна фаза на проекта (вкл. проучвания за осъществимост
и подготвителни фази) е подавано заявление за помощ от друг източник на
Общността.
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-

-

Втората група обстоятелства касаят юридическото лице – кандидат за подкрепа
от Фонда. Те произтичат преди всичко от изискванията на ЗОП и изискват
кандидатът да потвърди, че:
не се намира в ликвидация;
не е ответник по подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност
и за представляваното от него юридическо лице не е открито производство по
несъстоятелност, и също така, че то не е обявено и не се намира в процедура по
обявяване на несъстоятелност;
е с действителен краен собственик на капитала;
е с доказан и законен произход на средствата, с които участва и ще участва в
проекта за градско развитие, съответно в инвестициите, описани във формуляра
за кандидатстване, подаден пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” ЕАД;
не е налице някое между посочените в чл. 54, ал. 1 от ЗОП обстоятелства;
не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност (чл. 55, ал.
1, т. 2 от ЗОП).

Приложение № 3: Декларация за свързани лица
Декларацията се попълва и подписва от представляващия кандидата. С нея се декларират
пет групи обстоятелства, касаещи свързаността на кандидата с други физически
и юридически лица. В контекста на искането за заем от Фонда, под „свързаност” се
разбира дефиницията, дадена в § 1, т. 4 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона
за Кредитните институции18 (Обн. ДВ. бр.59 от 21.07.2006 г.).
Първата група обстоятелства касаят са свързаността чрез родство. Този раздел се
попълва само от кандидати – физически лица, еднолични търговци и частни земеделски
стопани. В случай на кредитоискател-община, този раздел не следва да се попълва.
Втората група обстоятелства касаят свързаността с лица, които могат да упражняват
влияние върху дружеството. Тъй като общините нямат правосубектност на търговско
дружество, този раздел от Декларацията не следва да се попълва когато кредитоискател
е община. Когато Формулярът се подава и проектът ще се изпълнява от търговско
дружество с общинско участие в капитала, този раздел от Декларацията следва да бъде
18 (т. 4) „Свързани лица” са:
а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и
роднините по сватовство до трета степен включително;
б) съдружниците;
в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в
дружеството;
е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
(т. 5) „Икономически свързани лица” са две или повече лица, които са носители на общ риск, тъй като са финансово(делово)
обвързани по такъв начин, че ако едно от тях има финансови проблеми, включително при финансиране или погасяване на задълженията си, има вероятност другото или всички останали също да изпитат затруднения при финансиране на дейността или
при изпълнение на задълженията си. Такива са и две или повече лица, свързани по един или по няколко от следните начини:
а) съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен;
б) (отм.)
в) лицата по т. 4, букви «в» - «з».

Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”

32

попълнен.
Третият раздел изисква да се посочат лицата, върху които дружеството може да
упражнява влияние. Независимо че общината не е търговско дружество, в контекста
на декларираните обстоятелства тя може да се „приравни” на такова. Затова тук
кредитоискателят-община следва да посочи дружествата, в които участва като
съдружник или акционер (например в общинско предприятие). В отделна таблица (по
буква „Б”) се записват лицата, с които общината участва като съдружник или акционер
в изброените по предходната точка предприятия. Посочват се наименованието и ЕИК
за търговските дружества, или трите имена и ЕГН, когато съдружник е физическо
лице; описва се вида на участието на съответния съдружник или акционер, вкл. размера
на участието в %; и наименованието и ЕИК на общинското предприятие, в което
съответното дружество участва.
В Четвъртия раздел се вписват дружествата, в чиито управителни и/или контролни
органи участва общината (първата таблица). Посочват се наименованието и ЕИК на
дружеството и вида на участието – в управителен или в надзорен орган, представляващ
дружеството и пр. Тази свързаност на общината е приложима, когато нейни
представители участват в управлението или контрола на търговски дружества, без
общината да участва в техния капитал. Следващите таблици (по букви „Б”, „В” и „Г”)
изискват вписване на лица, които участват в управителните или контролните органи на
дружеството, която хипотеза е неприложима в случай на кандидат за кредит – община.
Обстоятелствата, които се декларират по Петия раздел, също са неприложими за
кандидати – общини. В таблиците по букви „А” ‑ „Е” се вписват данни за търговски
представители и доставчици – лица, по смисъла на Търговския закон, неотносими към
дейността на общините.
Декларацията изисква при липса на данни за оповестяване в съответните полета да
се изписва „НЕ” или „НЯМА”. Следва да се обърне внимание на това, че деклараторът
обещава при промяна на обстоятелствата незабавно да уведоми Фонда (ОББ). Също
така, декларира, че е информирал лицата, посочени в която и да е от таблиците в
Декларацията, че личните им данни ще бъдат предоставени на ОББ и че същите са дали
съгласие за обработване на данните от Банката.
Приложение № 4: Декларация за държавни/минимални помощи
Декларацията се попълва и подписва от представляващия кандидата. В нея се посочва
вида помощ, която кредитоискателят желае да получи – държавна помощ като „Регионална
помощ за градско развитие”, „помощ de minimis”, държавна помощ като „Помощи за култура
и опазване на културното наследство“ или помощ по чл. 16 или съответно чл. 53 от
Регламент (ЕС) № 2014/651). Декларират се липсващи или налични обстоятелства за
кандидата, с които отговаря (или не отговаря) на изискванията в съответния Регламент.
В зависимост от заявената помощ, кандидатът следва да попълни Приложение № 4.1
„Получена държавна/минимална помощ” или Приложение № 4.2.
И Декларацията, и приложенията към нея съдържат подробни разяснителни текстове
и указания за попълването им. Освен това, при нужда и при необходимост от
допълнителна информация за приложимия режим държавна помощ за конкретен проект,
кредитоискателите могат да отправят запитване към служителите на Фонда за
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устойчиви градове.
Приложение № 5: Декларация за предоставяне на лични данни
Декларация по образеца на Приложение № 5 има в два варианта – за попълване и
подписване от физическо или от юридическо лице. Дотолкова, доколкото правният
статут на общината е на юридическо лице, то тя следва да попълва Декларацията в
Приложение № 2. Вписват се данните на лицето, представляващо кандидата; посочва
се наименованието на проекта, за който се иска финансиране, и размера на исканата
сума. С подписване на Декларацията представляващият кандидата потвърждава, че е
съгласен личните му данни (в качеството му на физическо лице) да бъдат обработвани
от Фонда (включително от всички дружества, участващи в него). С Декларацията се
потвърждава, че представляващият кандидата е информиран, че ОББ ще ползва личните
данни с цел проучване на финансовото състояние, както и на други обстоятелства,
имащи отношение към отпускане на кредита.
Документи за собственост и/или за предоставяне на управление на актива по проекта
В повечето случаи проектите, за които се търси финансиране от Фонда, са свързани
с инвестиции в дълготрайни активи (земя, сгради, машини, съоръжения). Кандидатите
трябва да докажат, че разполагат с право на собственост върху актива. Обикновено това
право се удостоверява с нотариален акт (за недвижим имот) или с акт за собственост
(когато става въпрос за недвижим имот – общинска собственост).
В случай че за целите на проекта ще се ползва актив, който не е собственост на
общината (кредитоискателя), към Формуляра за кандидатстване следва да се представи
договор или друг документ за прехвърляне правото за неговото управление.
Всеки проект и свързаните с него активи са специфични и трудно може да се предложат
унифицирани препоръки към всеки отделен случай. Затова, когато горепосочените
документи не са подходящи или налични за доказване правото на собственост или
за управление на актив в контекста на планираните инвестиции, е препоръчително
кандидатите да се консултират със служители на Фонда.
Документи, удостоверяващи проектната готовност
Към Формуляра кандидатите следва да приложат документи, удостоверяващи проектната
готовност. Такива могат да бъдат предпроектни проучвания, архитектурни проекти,
ОВОС, количествено-стойностни сметки, Виза за проектиране, Разрешително за строеж
и пр. Целта е служителите на Фонда да се запознаят с етапа на „развитие” на проекта.
Годишен финансов отчет
Кандидатите (крайните получатели на кредита), заедно с останалите документи, следва
да представят копие от Годишните финансови отчети за последните три приключили
години, предхождащи годината на кандидатстване. Освен тях, към Формуляра за
кандидатстване следва да се приложи и последния междинен счетоводен отчет. Тези
документи се прилагат на хартиен носител само при условие, че не са публично достъпни
чрез Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Тоест
когато кандидатът за кредит е община, към Формуляра за кандидатстване следва да
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бъдат приложени финансовите є отчети (освен ако служителите на Фонда не дадат
други указания).
Удостоверение за липса на данъчни задължения
Към Формуляра кандидатите следва да приложат Удостоверение от органа по приходите
за наличие или липса на задължения във връзка с разпоредбата по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр. 105 от 29.12.2005 г.)19
Приложение № 6: Декларация за наличие/липса на съдебни производства
Декларацията се попълва от представляващия кандидата. С подписването є
кредитоискателят декларира дали срещу него (юридическото лице) е открито
производство за обявяване в несъстоятелност или дали е образувано изпълнително дело,
както и дали е заведено дело от наказателен, или граждански характер. Освен това с
Декларацията кредитоискателят трябва да потвърди, че върху негови активи, както и
върху активи на трети лица, предложени за обезпечение, не са наложени обезпечителни
мерки по образувано наказателно производство или във връзка с предявен граждански иск,
както и че няма наложени вещни тежести и вписани претенции на трети лица.
Решение на компетентния орган за кандидатстване за финансиране
Законът за местното самоуправление и местната администрация (чл. 21, ал. 1, т. 10)
изисква Общинският съвет да приеме решение за ползване на банков кредит (какъвто по
същество е този, отпускан от Фонда за устойчиви градове). При поискване от общината,
Фондът може да изготви предварителна оферта с параметрите на бъдещия кредит, за
да бъде представена за обсъждане на общинския съвет и на заинтересованите страни. В
този смисъл, към Формуляра за кандидатстване следва да е приложен акт на Общинския
съвет, с който се взема решение да се реализира съответния проект и общината да
кандидатства за заем от Фонда за изпълнението му.
Специфични документи в зависимост от планираната инвестиция
В допълнение на гореизброените документи, кандидатите, в зависимост от това дали ще
ползват БФП, както и от приоритета, в който попада планираната инвестиция, следва
да представят становища и други, свързани с проекта документи.
i) За проекти без комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на ОПРР
По Приоритетна ос 1 на ОПРР се финансират проекти, включени в Интегрираните
планове за градско възстановяване и развитие. Фондът изисква, когато кандидат иска
кредит за финансиране на проект от ИПГВР, чието осъществяване ще се случи без БФП,
към Формуляра за кандидатстване да се приложи Становище от Междинното звено
(съответната община) в уверение на това, че проектното предложение съответства
на предвиденото в ИПГВР.

19 Чл. 87, ал. 6 от ДОП: Органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на
задълженото лице или въз основа на акт на съда в 7-дневен срок от постъпването на искането или на акта. В удостоверението се отбелязва и отговорността за чужди задължения. В удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
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ii) За проекти с комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на ОПРР
С комбинирана подкрепа – БФП и кредит, могат да се реализират проекти по
Приоритетна ос 1 на ОПРР (включени в ИПГВР), когато инвестицията е свързана с
развитие и/или рехабилитация на културната инфраструктура или с подобряване на
енергийната ефективност на студентски общежития. Когато проектът предвижда
такъв тип инвестиция и планира да го реализира с комбинирана подкрепа, към Формуляра
за кандидатстване следва да представи:
-

Становище от Междинното звено (съответната община) в уверение на
това, че проектното предложение съответства на предвиденото в ИПГВР и в
Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОПРР;

-

Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, доказващ
постигането на минимум клас „С” енергопотребление от нормативно изискваните
нива на енергийна ефективност;

-

Приложение № 7: Декларация за проектна готовност. В нея се вписват данните
и длъжността на лицето, представляващо кандидата. С текстовете є се
декларират следните обстоятелства: - дали за проекта има технически/работен
проект, съгласно Закона за устройство на територията; ‑ дали за реализиране на
проекта има влязло в сила Разрешение за строеж; ‑ дали има обща ситуация на
проекта с обяснителна записка, заверени от главния архитект, ‑ дали има подробна
количествено-стойностна сметка; ‑ дали има обобщена количествено-стойностна
сметка; ‑ дали за проекта има обследване за енергийна ефективност и валиден
сертификат за потреблението на енергия; ‑ дали има обследване за установяване
на техническите характеристики и технически паспорт; ‑ и дали на проекта е
извършена оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите.
ii) За проекти по Приоритетна ос 6 на ОПРР (туризъм и културно наследство)

Когато кандидат иска кредит за проект, попадащ в обхвата на Приоритетна ос 6
и предвиждащ инвестиции в областта на туризма и културното наследство, към
Формуляра за кандидатстване следва да приложи два типа документи:
-

Документи, потвърждаващи проведено обществено обсъждане и за отчитане на
резултатите него при подготовката на предложеното инвестиционно намерение/
проектно решение – такива могат да бъдат протоколи от проведени срещи за
обществено обсъждане, справка от интернет страница, справка за постъпили и/
или отразени предложения на заинтересовани страни и пр.

-

Документи за съгласуване на предложените интервенции върху недвижима
културна ценност (или ценности) с категория „национално или световно значение”,
съгласно приложимото законодателство. Когато проект може да засегне културна
ценност с категория „национално” или „световно” значение, кандидатите следва
да се придържат към разпоредбите на Закона за културното наследство (Обн. ДВ.
бр.19 от 13.03.2009 г.).
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Описание на разходите по проекта
Към Формуляра за кандидатстване се прилага описание на разходите по проекта, но само
когато се предвижда той да се реализира с комбинирано финансиране (БФП и кредит).
Когато проектът ще се реализира само със заем от Фонда, кредитоискателите не
следва да прилагат „описание на разходите”.
Препоръчително е документът да следва логиката и да представя суми, идентични на тези
в Бизнес плана. Важно е служителите на Фонда да могат да проследят предназначението
на всички разходи, включително връзката им с предвидените дейности и формулираните
цели.
Други документи
В зависимост от естеството на проекта може да се наложи да бъдат приложени и други
документи към Формуляра за кандидатстване. Например, ако проектът ще се реализира
в партньорство с друга община, или с физически и/или юридически лица, кандидатът
следва да представи Договора за партньорство и приложенията към него, ако има такива.
Релевантни документи към проекта, които биха могли да бъдат приложени, са изследвания
или анализи, потвърждаващи аргументите за някоя от дейностите и предвидените
разходи, и други.
Формулярът за кандидатстване и Декларациите се представят в оригинал, а останалите
документи – като заверени копия, освен ако „Фонд за устойчиви градове” няма други
изисквания към тяхната форма.
c) Изготвяне на Бизнес план и изисквания към него

Бизнес планът на проекта е един от основните документи, които трябва да бъдат
представени от кредитоискателите на Фонда за устойчиви градове. С него се мотивира
необходимостта от реализация на проекта и се обосновава размера на исканото
финансиране. Основната цел на финансовия анализ в Бизнес плана е да докаже, че:
-

след изпълнение на проекта заложените дейности по него генерират достатъчно
приходи, за да покриват обичайните разходи и да подпомагат изплащането на
получения заем;

-

дейностите по проекта не генерират достатъчно приходи, за да може проектът
да бъде финансиран от пазара – за по-кратък период и при по-високи лихви.

-

получаването на заем от финансов инструмент няма да повиши прекомерно
доходността от финансираните дейности на кандидата, т.е. ще остане под
нормалното за такъв тип проекти пазарно ниво и, съответно, заемът няма да
доведе до нарушаване на конкуренцията в сектора, предоставяйки предимство на
конкретна организация.

„Фонд за устойчиви градове” е изготвил образец на Бизнес план, който кредитоискателите
следва да ползват. На заглавната страница трябва да впишат своето наименование,
наименованието на проекта, общата стойност на проекта (в лв.) и размера на искания
заем. Стойността на проекта може да е посочена със или без ДДС; важно е това да е
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уточнено. От самия Бизнес план трябва да става ясно дали ДДС е възстановим разход,
или не. Информацията в Бизнес плана е организирана в шест раздела.
1. Резюме на проекта
В Първия раздел на Бизнес плана кредитоискателят следва да представи кратко резюме
на проекта. То трябва да бъде изготвено със следната структура и съдържание.
1.1. Кратко описание на проекта
В първата подточка следва да бъде представено кратко описание на проекта, включително
проблема, който изисква намеса (или действие), целите, които общината си поставя с
реализиране на инвестицията (проекта), предвидените дейности и ресурсите за тяхното
осъществяване, очакваните резултати и как те ще допринесат за постигане на целта
и за адресиране на проблема. Важно е кандидатът да опише ползите от изпълнението на
проекта, като ги обвърже с проблема (или с проблемите), които са повод за предприемане
на действия.
1.2. Описание на кандидата
В отделна подточка следва да бъде представено описание на кандидата. Препоръчително
е да се включи информация за неговия юридически статут, дата на създаване,
организационна и управленска структура (когато кредитоискател не е общината, а нейно
дружество или структура), представляващи, основни социално икономически показатели
за общината (като площ, разположение, демография, ключови икономически дейности,
търговия и пр.). Тук се представят данни за финансовото състояние и резултатите на
кредитоискателя, например за последните три години, включително приходи и източници
на приходи, основни разходи и пр. Кандидатът следва да опише очакванията си за
бъдещото развитие (социално-икономически и други тенденции), както и опитът си в
изпълнението на сходни проекти. В случай че до момента няма реализирани аналогични
проекти, е препоръчително да бъде представен опит (ако има такъв) в изпълнението на
проекти със сходни изисквания към организацията на работа и/или отчетността.
1.3. Мотиви за реализация на проекта
Тук кредитоискателят следва да представи своите мотиви за разработване и
осъществяване на проекта (инвестицията), т.е. онова, което налага предприемане
на действия. Важно е да се опишат в детайли проблемите, които поражда сегашното
състояние, предприетите до момента стъпки за справяне с проблема, и тяхната
ефективност; в случай че предприетите стъпки не са достатъчно ефективни, е
препоръчително да се изложат допусканията за това. В тази точка кандидатът следва
да изложи своите виждания за очаквания бизнес потенциал от реализирането на проекта
(например ползватели / клиенти на ден / месец / година, приходи, печалба или загуба и пр.).
1.4. Екип за изпълнение на проекта
В тази част на Бизнес плана кандидатът следва да представи избрания от него екип
за осъществяване на проекта. Екипът може да включва Ръководител и координатор, но
цялостният състав зависи от естеството на планираните дейности. Например, екипът
може да включва счетоводител, инженер, археолог и пр. Екипът може да се състои както
Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”

38

само от служители на общината, така и от служители и външни, специално наети за целта
експерти. Препоръчително е в тази част да бъдат представени тяхната квалификация и
опит в реализацията на сходни проекти или дейности, както и тяхната роля или функция
за изпълнение на проекта, за който кандидатът търси финансиране от Фонда.
2. Представяне на проекта
Във втория раздел на Бизнес плана кредитоискателят следва подробно да опише всички
елементи на проекта. Той трябва да бъде изготвен със следната структура и съдържание.
2.1. Анализ на контекста и цели на проекта. Основни дейности
Тук подробно се представя проблема, към чието разрешаване е насочен проекта,
целта на самия проект и планираните дейности, с реализирането на които целта
ще бъде постигната, респ. проблемът ще бъде разрешен. Или с други думи, тук
кредитоискателят следва да опише „пазарната среда” преди и след реализацията на
проекта, предимствата, които ще се реализират, и присъщите на дейностите рискове.
В зависимост от естеството на проекта, и когато е приложимо, кандидатът следва
да опише съществуващото търсене и предлагане на подкрепяната услуга. Необходимо
е да се направи детайлно описание на планираните дейности включително проектиране,
строително-монтажни работи, доставка на оборудване, услуги и пр., като трябва да се
посочи стойността на всяка дейност.
2.2. Проектна готовност, съгласувателни процедури и срокове за реализиране
В тази част на Бизнес плана кандидатът следва да посочи на какъв етап е реализацията
на проекта, т.е. дали вече има стартирани, или извършени дейности по него. Изброяват се
необходимите разрешения от компетентните органи, които следва да бъдат получени за
стартиране / реализиране / довършване на проекта, както и на какъв етап е издаването
им (в зависимост от приложимото). Кандидатът трябва да посочи индикативните срокове
за изпълнение на проекта (по дейности и като цяло), режима за възлагане на дейностите
по проекта (вид процедура по ЗОП или ЗУСЕСИФ), както и на какъв етап са процедурите
за избор на изпълнител, когато се предвижда дейности да бъдат реализирани от външни
доставчици или строители.
2.3. Съответствие със стратегическите документи. Принос към целевите
индикатори на ОПРР
Кредитоискателят трябва да покаже дали и по какъв начин проектът отговаря и подпомага
изпълнението съответно на първата или шестата приоритетна ос на ОПРР, на ИПГВР,
и на съответния Общински план за развитие. В тази част на Бизнес плана следва да
се покаже как проектът допринася за изпълнение на конкретните целеви индикатори на
ОПРР, като за програмен период 2020-2014 г. това са:
-

при проекти за „Градска среда“ трябва да се посочи колко квадратни метра площи
ще бъдат създадени и/или рехабилитирани в съответния градски район, колко е
общата площ на рехабилитираната земя, каква е площта на обществените или
търговски сгради, които ще бъдат построени или обновени;

-

при проекти в сектор „Градски транспорт“ трябва да се уточни с колко тона
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еквивалентен СО2 ще се намали годишната емисия от парникови газове и каква е
дължината на изградените нови или на подобрените линии на градския транспорт;
-

при проекти в сектори „Спортна инфраструктура“ или „Културна инфраструктура“
трябва да се покаже каква е площта на обществените или търговските сгради,
които ще се построят или обновят в градския район;

-

при проекти в сектор „Енергийна ефективност“ кандидатът следва да уточни с
колко тона еквивалентен СО2 ще се намали годишната емисия от парникови газове
и колко домакинства ще преминат в по-горен клас на енергопотребление;

-

при проекти за „Регионален туризъм“ следва да се уточни какъв е очакваният
годишен ръст в броя посещения на подпомаганите обекти на културно или
природно наследство, или съответните туристически атракции, или какъв е броя
на разработените туристически продукти за обекти на културното наследство
от национално или световно значение.
2.4. Хоризонтални мерки

Във Втория раздел на Бизнес плана кандидатите следва да уточнят дали, в каква степен
и по какъв начин техният проект е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС.
Тоест как допринасят или изпълняват принципа за равенство на половете, как осигуряват
достъпна среда за хората в неравностойно положение, как са адресирани изискванията и
потребностите на целевите групи и пр. Важно е да се посочи, също така, как кандидатът
ще сътрудничи с организациите на различните целеви групи.
2.5. Мерки за комуникация и публичност на проекта
В тази точка следва да се опишат планираните мерки за информация и публичност с
оглед популяризиране проекта и оповестяване подкрепата от ЕФРР и тази от Фонда
за устойчиви градове. Предвидените мерки трябва да кореспондират на изискванията
и указанията, записани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата
за информация и комуникация по проекти, финансирани от ЕСИФ през програмен период
2020-2014.
3. Финансов анализ
Третият раздел на Бизнес плана изисква кредитоискателите да представят Финансов
анализ на планираните постъпления от и на разходите за реализиране на инвестицията.
Информацията следва да е организирана и систематизирана в три точки.
3.1. Инвестиционни разходи и източници на финансиране
В тази точка кандидатите следва да представят, за всяка дейност от техния проект,
планираните разходи (в лева) и източниците на финансиране. Следва да се опише
и графика за осигуряване на средствата. Препоръчително е информацията да бъде
систематизирана по източници на финансиране по следния начин:
а) Финансиране от Фонда за градско развитие (Фонд за устойчиви градове), като
следва да се уточни каква част от средствата ще се ползват за инвестиционен
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кредит, каква ‑ за оборотен кредит, каква за кредит за ДДС и др.;
б) Финансиране с безвъзмездна финансова помощ;
в) Финансиране със собствено участие;
г) Други източници на финансиране (когато е приложимо).
3.2. Описание на допусканията във финансовия модел
При разработване на проекта и при планиране на дейностите и разходите за тяхното
осъществяване, кандидатите правят допускания. Например за обема работа, за
продължителността на всяка дейност, за рисковете, които биха могли да окажат
въздействие върху реализиране на дейностите и за постигане целите на проекта и
пр. В повечето случаи тези допускания може да окажат влияние върху разходването на
средствата и върху генерирането на приходи. Затова в тази точна на Бизнес плана
кандидатите следва да опишат всички основни допускания, въз основа на които са
изготвили разчета за приходите и разходите. Допусканията следва да обхващат период
минимум равен на периода на кредитиране от Фонда. Тоест, ако разчетите предвиждат
плащанията по главницата и лихвата да приключат след 10 години, то кандидатите
следва да опишат допусканията, или благоприятните и неблагоприятни обстоятелства,
които могат да повлияят върху усвояване и обслужване на заема за целия десетгодишен
период.
Формулярът на Бизнес плана изисква кандидатите да представят обосновани
предположения за три групи счетоводни потоци.
1) Разходи: ‑ първоначални инвестиционни разходи по вид и обем, съобразно
структурирането им в т. 3.1, в т.ч. „разходи за проектиране”, „разходи за СМР”, „разходи
за доставка и монтаж на оборудване и пр.; и ‑ оперативни разходи, към които спадат
„разходи за наем”, „комунални и режийни разходи”, „разходи за възнаграждения” (по видове
персонал, с отчитане на реалния разход, който ще възникне, а не номинално начислявания),
„разходи за маркетинг” (когато е приложимо), „разходи за лицензи” и др.; и – капиталови
разходи, като „разходи за поддръжка на имоти и на други активи”, „инвестиции в нови
активи” и т.н.
2) Приходи: тук е мястото да се напомни, че ГЕНЕРИРАНЕТО НА ПРИХОДИ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ Е НЕОБХОДИМО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ
НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ. В тази връзка тук кандидатите
следва да посочат всички очаквани приходи, вкл. източниците им, единични цени за
всяка услуга или стока, очаквани количества или брой продажби на месечна или годишна
база, пазарна аргументация относно тяхната достоверност, както и всякаква друга
информация, която има отношение към генерирането на приходи от проекта.
3) Амортизация: тук се описват допусканията за амортизиране на активите,
които ще се придобият и/или използват за реализиране на проекта.
Фонд за „Устойчиви градове” изисква информацията за допусканията по тази точка да
бъде представена в табличен вид, което значително би улеснило проследяването на
паричните потоци във времето. Също така, не трябва да се забравя, че за всички приходи
и разходи по проекта следва да се предостави информация за съпътстващите фискални
задължения (данъци, такси, мита и пр.).
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По отношение на ДДС е необходимо да се изясни дали данъкът е възстановим или не,
както и неговия размер. В повечето случаи ДДС е невъзстановим разход за общините,
респ. е допустим за финансиране разход. Въпреки това, в някои случаи, в зависимост от
естеството на проекта и предвидените в него дейности, както и когато получател на
кредита е търговско дружество, в капитала на което участва общината, ДДС може да е
възстановим, съответно недопустим разход.
Важно е да се има предвид, че ФИНАНСОВИЯТ ПОСРЕДНИК МОЖЕ ДА ОТПУСНЕ ОБОРОТЕН
КРЕДИТ, САМО АКО Е ОБВЪРЗАН С ИНВЕСТИЦИОННИЯ. НЕ Е ВЪЗМОЖНО ОТПУСКАНЕТО
ЕДИНСТВЕНО НА ОБОРОТЕН ЗАЕМ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ.
3.3. Финансов модел
Финансовият модел е най-важният елемент на Бизнес плана. В тази точка, на базата на
допусканията и очакванията за приходи, разходи, източници на финансиране, описани погоре, кандидатите трябва да представят Финансовия модел за проекта.
Съгласно указанията в образеца на Бизнес план, Финансовият модел следва да покрива
периода от стартирането на проектните дейности до окончателното изплащане на
финансирането от Фонда за градско развитие. Той трябва да представя очакваните
постъпления от реализацията на проекта и присъщите разходи, като в крайна сметка
демонстрира реалния потенциал за обслужване на дълга (погасяване на финансирането
от Фонда). Финансовият модел трябва да бъде представен като паричен поток на
ниво проект и в него трябва да бъдат изолирани само приходите и разходите, присъщи
и възникващи от реализацията на проекта и неговото функциониране. Всички входящи
данни във Финансовия модел следва да отговарят на направените по-горе допускания.
КОГАТО КАНДИДАТ Е ОБЩИНА, КОЯТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА ЩЕ ИЗПОЛЗВА
КОМБИНАЦИЯ ОТ БФП И ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ, ФИНАНСОВИЯТ МОДЕЛ СЛЕДВА ДА
ОТРАЗЯВА ИНДИКАТИВЕН РАЗМЕР НА БФП И ПЛАНИРАНАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ СУМА ПОД
ФОРМАТА НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ. Освен финансирането под формата на дългосрочен
инвестиционен кредит, с финансов инструмент могат да бъдат финансирани оборотни
нужди на кандидата или да бъде предоставен кредит за възстановимо ДДС, които също
следва да са отразени във Финансовия модел.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ВЪВ ФИНАНСОВИЯ МОДЕЛ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ И ИЗЧИСЛЕНИЯ НА
НЯКОИ ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОЕКТА, СРЕД КОИТО: НЕТНА НАСТОЯЩА
СТОЙНОСТ, ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ, ФИНАНСОВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ: ФННС(И) И ФНВ(И), ФИНАНСОВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА
НАЦИОНАЛНИЯ КАПИТАЛ: ФННС(К) И ФНВ(К), ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ, КОЕФИЦИЕНТ
НА ПОКРИТИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЪЛГА (DSCR) И ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ. Финансовият
модел и аргументацията към него следва да бъдат приложени в електронен формат на MS
Excel (като приложение към Бизнес плана на хартиен носител).
4. Икономически анализ
В тази част на Бизнес плана кандидатите следва да представят икономически анализ
на ефектите / ползите от реализирането на проекта (инвестицията). Следва да се
оцени приноса към икономическото благосъстояние на общината (или на региона или
на страната като цяло), а не само ползите за кандидата. Икономическият анализ се
извършва за цялото общество, а не само за собствениците на инфраструктурата.
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Икономическият анализ обхваща ефектите на проекта, измерени чрез различни социалноикономически показатели, които зависят от естеството на инвестицията.
5. Оценка на риска
В тази част на Бизнес плана кредитоискателите следва да опишат факторите и
рисковете, които могат да възникнат и/или да окажат въздействие върху изпълнението
на проекта, както и вероятните им ефекти. Информацията се представя в две точки.
5.1. Анализ на чувствителността. Определяне на критичните променливи или
параметри на проекта
Тук кандидатите следва да извършат оценка на чувствителността на основните
фактори с икономическо и финансово влияние върху резултатите от проекта. Описват
се променливите, чиито колебания (положителни или отрицателни) оказват най-голямо
въздействие върху финансовото и/или икономическото изпълнение на проекта. Анализът
се извършва чрез промяна на един елемент в даден момент (напр. инвестиционни разходи)
и определяне на ефекта от промяната за крайните резултати по отношение на нетната
настояща стойност и вътрешната форма на възвръщаемост. Критериите за подбор на
критичните променливи ще варират в зависимост от конкретния проект и следва да
бъдат точно установени във всеки отделен случай.
5.2. Определяне на вероятността за реализиране на всяка критична променлива.
Анализ на риска
В тази точка, след като бъде установено и описано разпределението на вероятностите
за критичните променливи, кандидатите следва да изчислят разпределението на
вероятностите за вътрешната норма на възвръщаемост и нетната настояща стойност.
6. Изводи
В края на своя Бизнес план кандидатите, в рамките на до 2 страници, следва да
систематизират основните изводи от финансовия и икономическия анализ, и от оценката
на риска.
Тук следва да се спомене, че финансовият посредник допуска Бизнес планът да се променя
по време на процедурата по оценка. Оценката на проекта и на исканото финансиране ги
разглеждат като динамичен процес и са готови по всяко време да оказват техническа
подкрепа и съдействие на кредитоискателите както на етап кандидатстване, така и
при изпълнение на проекта.
d) Подаване на формуляра за кандидатстване и на приложенията към него

Формулярът за кандидатстване, приложенията, Бизнес плана и изискуемите документи
се подават на хартиен и на електронен носител. На електронен носител се представят:
•
•

Документи, удостоверяващи проектната готовност (предпроектни проучвания,
архитектурни проекти, ОВОС, КСС, Виза за проектиране, Разрешително за строеж,
други);
Копие от годишните финансови отчети на общината за последните три години,
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предхождащи годината на кандидатстване, вкл. копие от последния междинен
счетоводен отчет.
Формулярът за кандидатстване, приложенията, Бизнес плана и останалите изискуеми
документи се подават в централния офис на „Фонд за устойчиви градове” на адрес: гр.
София 1000, ул. „-6ти септември“ № 1, етаж 3, или в клоновете на ОББ по населени места,
определени за точки за продажба (виж списъка по-долу).
Клон
Централно управление на ОББ

Адрес
1463 София, бул. "Витоша" 89Б, Милениум
Център
бул."Княгиня Мария Луиза" № 70
ул. "Алабин" № 58
бул. "Черни Връх" 1,
бул. "Тодор Александров" 137
ул. "Георги Измирлиев" № 7
ул. "Фердинандова" 2, ет. 2
ул. "Христо Ботев" № 2
ул. "Г. С. Раковски" № 34
бул. "България" № 33
пл. "Демокрация" № 1
ул. "11-ти август" № 2
пл. "Кракра" №2
ул. "Хан Кубрат" 1
бул. "Цар Освободител" № 26
бул. "България" № 5
бул. "Руски" № 50
бул. "Г. С. Раковски" № 19
пл. "Aкад. Николай Хайтов" № 3
пл. "20ти Юли" № 1
пл. "Свобода" №1
ул. "Градски площад" № 1
ул. "Търговска" № 32
пл. "Севтополис" № 14
ул. "П. Бобеков" № 1
бул. "Ал.Стамболийски" бл. 3

Клон ОББ София
Клон ОББ София
Клон ОББ София
Клон ОББ София
Клон ОББ Благоевград
Клон ОББ Бургас
Клон ОББ Хасково
Клон ОББ Ямбол
Клон ОББ Кърджали
Клон ОББ Кюстендил
Клон ОББ Пазарджик
Клон ОББ Перник
Клон ОББ Пловдив
Клон ОББ Сливен
Клон ОББ Смолян
Клон ОББ Стара Загора
Клон ОББ Димитровград
Клон ОББ Асеновград
Клон ОББ Карлово
Клон ОББ Дупница
Клон ОББ Петрич
Клон ОББ Гоце Делчев
Клон ОББ Казанлък
Клон ОББ Панагюрище
Клон ОББ Велинград
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Важно!
Във връзка с мерките за спиране разпространението на COVID19- кандидатите следва да
имат предвид, че не се провеждат срещи с крайни получатели, а експертите на Фонда са
в дистанционен режим на работа.
На телефон (10 23 988)02 кредитоискателите може да се свързват, за да им бъде
предоставен телефон за връзка с конкретен експерт на Фонда.
Регионален фонд за градско развитие (Северна България)

„Регионален фонд за градско развитие” АД (ФГР-Север) разполага с ресурс в размер на
118.2 млн. лева, който ще бъде допълван от съфинансиране, предоставено предимно от
Societe Generale Експресбанк АД, с което общият разполагам ресурс за финансиране на
проекти се окачва да достигне близо 200 млн. лева. Кредитирането от ФГР-Север се
извършва при преференциални ценови параметри и с матуритет достигащ 20 години,
което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост, които трудно биха били финансирани при традиционните банкови условия. От всеки проект
се очаква да генерира положителни нетни парични потоци, които да осигурят редовното
обслужване на кредита.
Палитрата финансови продукти, с които Фондът разполага, включва: целеви кредитни
продукти за физически лица; инвестиционни кредити, кредити за оборотни нужди (в т.ч.
за ДДС) и финансов лизинг за юридически лица. Със средства от ФГР „Север” се финансират проекти, които съответстват на допустимите дейности по Приоритетни оси 1 и
6 на ОПРР 2014-2020 г. и имат за цел да решат проблеми на градската среда и развиват
туристическия потенциал на паметниците на културата.
a) Пакет с документи за кандидатстване

Пакетът с документи за кандидатстване за финансиране на проектната идея може да
бъде свален чрез Поканата за представяне на проектни предложения от интернет страницата на Регионалния фонд за градско развитие от следния адрес: http://jessicafund.bg/
bg/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/call_for_proposals.pdf. От нея се осигурява достъп до
Искането за кредит и до Бизнес плана. За общините, ползващи електронната версия на
настоящия Наръчник, документите са достъпни след кликване върху тях:
•
•

Искане за кредит
Бизнес план
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b) Искане за кредит. Попълване на Искането за кредит

Регионалният фонд за градско развитие е изготвил пакет, съдържащ Искане за кредит,
който следва да бъде попълнен и в който са изброени документите, които кредитоискателите, желаещи да получат подкрепа за своите проекти, следва да представят на
хартиен или на електронен носител. Тук е представено съдържанието и изискванията
към информацията във всеки документ, като кандидатите следва да имат предвид, че
изискванията и обстоятелствата, които трябва да бъдат декларирани, могат да бъдат
променени, в случай че настъпят изменения и/или допълнения в приложимото законодателство.
1. Искане за кредит
Искането за кредит съдържа няколко раздела, в които кандидатите следва да предоставят
информация / да опишат елементите на планираните дейности и инвестиции.
Раздел І. Идентификационни данни
1.1. Име на кредитоискателя: тук се посочва наименованието на организацията кредитоискател, и която ще изпълнява проекта (респ. ще получи финансирането и ще има
ангажимент да възстанови отпуснатия заем).
1.2. ЕИК (по БУЛСТАТ): в това поле се посочва Единния идентификационен код на
организацията – кредитоискател. С ЕИК разполагат организациите, вписани в Търговския
регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по
вписванията. Общините не са вписани в тези регистри, а в Регистър БУЛСТАТ; затова
посочват техния номер по БУЛСТАТ.
1.3. NACE код: в това поле се посочва приложимия за кредитоискателя код от
Класификацията на икономическите дейности1 (КИД2008-). NACE-кодът за общините е
84.11 „Общо функционално управление на държавата на централно и местно равнище”.
1.4. Адрес на управление и седалище: тук се посочва населеното място, в което
е седалището на общината / организацията - кредитоискател (например град / село,
община, област) и адреса на управление (улица, номер, блок, вход, етаж и пр.).
1.5. Интернет страница: в това поле следва да се впише адреса на интернет
страницата на кредитоискателя.
1.6. Лице/а представляващо/и кредитоискателя: (име и длъжност): тук следва да
се посочат трите имена на законния представител на организацията, подаваща Искането
за кредит. В общия случай това е кмета на общината, но когато кредитоискател (или
партньор по проект) е търговско дружество, законният представител може да бъде
управителя или изпълнителния директор. В това поле следва да се посочи позицията на
законния представител на кредитоискателя.
1.7. Лица за контакт: (име и длъжност, телефон, имейл): в това поле следва да
се посочат трите имена и длъжността на лицата за контакт. Препоръчително е да се
впишат имената на ръководителя на проекта (ако вече е определен такъв), или друго
лице, което е участвало в разработването на проекта и се планира да има ангажимент
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за неговото изпълнение. Тук се вписват и данните за контакт на тези лица – телефон и
имейл адрес.
Раздел ІІ. Описание на проекта
Вторият раздел на Искането съдържа текст, с който кандидатите потвърждават
желанието да получат кредит от Фонда, при определените от него условия: „Желаем
да получим кредит по финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна
България, в съответствие с общите правила за делова дейност на „Регионален фонд за
градско развитие“ АД (Фонда) и „Societe Generale Експресбанк“ АД (Банката), с които сме
запознати, за изпълнение на следния инвестиционен проект:”
2.1. Наименование на проекта: в това поле следва да се впише името на проекта,
за който се иска финансиране.
2.2. Местоположение на проекта: тук следва да бъде посочено населеното място
(включително област, община, град или село, квартал или район, ако е приложимо), където
ще се реализират инвестициите (проекта).
2.3. Цели на проекта: това поле е разделено на две секции – първата за проекти по
Приоритетна ос 1, и втората – за проекти по Приоритетна ос 6. Тук кредитоискателите
следва да посочат към постигането на коя цел е насочен техния проект и да изберат
приложимата опция.
За ПО 1 следва да се избере едно от следните: ‑ Енергийната ефективност на студентски
общежития; ‑ Развитие на устойчив градски транспорт; ‑ Подобряване качеството
на градската среда; ‑ Развитие на спортна инфраструктура; ‑ Развитие на културна
инфраструктура; ‑ Инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие.
За ПО 6 следва да се избере едно от следните : ‑ Обект с национално значение; ‑ Обект
със световно значение. Кредитоискателите следва да посочат името на обекта и
Решението на Министерския съвет, с което обектът, участващ в проекта, е обявен
за такъв с национално или със световно значение. Актуален списък с обектите на
културното наследство е публикуван на интернет страницата на Националния институт
за недвижимо културно наследство20 и на страницата на Министерството на културата21.
2.4. Кратко описание и основни дейности по проекта: тук накратко се описва
предлагания за финансиране проект, включително цели (например основна или водеща
цел, оперативни или други цели, ако е приложимо), планирани дейности (включително
индикативен период за реализирането им, необходими ресурси – технически и човешки,
за всяка дейност), приносът на съответната дейност за постигане на целите и пр.
От описанието следва да е видна връзката между очакваните резултати, действията
(дейностите), които трябва да се извършат за постигането им, и необходимите ресурси,
включително финансови.
2.5. Очаквани резултати: тук следва да се посочат какви са очакваните
резултати от изпълнението на проекта (от реализиране на инвестицията). Те трябва да
имат връзка с поставената обща (водеща цел) и с планираните дейности. Кандидатите
20 Национален институт за недвижимо културно наследство: Регистър на национални културни ценности с национално и
световно значение: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/13.
21 Министерство на културата, Актуален списък на недвижимите културни ценности с категория «национално значение»
(предоставен от НИНКН) към 2019 г.: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=244&sp=725&t=0&z=0.
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следва да посочат резултатите по начин, позволяващ тяхното количествено измерване
(например „пуснати в експлоатация 5 броя нови електробуси”).
2.6. Период за изпълнение на проекта: съобразно план-графика за реализиране
на дейностите, в това поле кредитоискателите следва да посочат планирания месец и
година на започване и за приключване на дейностите по проекта.
Раздел ІІІ. Проектна готовност
В третия раздел на Искането за кредит кандидатите следва да опишат готовността за
реализиране на проекта. Информацията се представя в три секции:
3.1. Проектна готовност: в тази секция кредитоискателите трябва да посочат
вярното твърдение (измежду „да”, „не” и „не е приложимо”) и да уточнят дали е необходима
актуализация на най-малко три документа, свързани с подготовката и реализирането на
проекта:
•
•
•

Наличие на предварително/предпроектно проучване; идеен проект; технически
проект; работен проект; количествено-стойностна сметка; разрешение за строеж
Становище на експертен съвет на одобряващата институция (НИНКН, РИОСВ/
МОСВ или друга приложима)
Проведено обществено обсъждане за реализацията на проекта:

3.2. Текущ етап на развитие на проекта: в това поле кредитоискателите следва
да уточнят етапа, на който се намира проекта: проектна идея, предпроектно проучване,
разработване на проекта, одобрен проект и пр. Ако проектът вече е стартирал,
кандидатите следва да уточнят на какъв етап от изпълнението е към момента на
подаване на Искането за кредит.
3.3. Собственик на активите по проекта: тук кредитоискателите следва да
посочат дали проектът или неговите активи са или ще станат притежание на организация,
различна от кандидата. В случай на положителен отговор, кредитоискателят следва да
поясни кой ще бъде собственик на активите. Трябва да се уточни дали и какви мерки
са предприети (например по силата на двустранни споразумения за партньорство) за
гарантиране целевото използване на финансовия ресурс, за осигуряване на устойчивост
на проекта, включително на финансова устойчивост.
Раздел ІV. Структура на финансирането
4.1. Бюджет на проекта в лева, без ДДС: в това поле кандидатите следва да
посочат размера на всички разходи по проекта, независимо от очаквания източник на
финансиране. Сумата трябва да е посочена в лева (а не в евро или в друга валута и не
следва да е окрупнена до хиляди или милиона лева), без начислен ДДС.
4.2. Бюджет на проекта в лева, без ДДС по видове дейности: освен размерът
на общия бюджет, кредитоискателите следва да посочат стойността (без ДДС)
на отделните видове дейности. Във формуляра са обособени „Строително-ремонтни
дейности”, дейности за „Оборудване и обзавеждане”, дейности за „Проектиране, надзор,
управление и други” и „Други” дейности. Към последната група се отнасят дейностите,
които не могат да се отнесат към някоя от предходните категории. В отделно поле
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кредитоискателите следва да посочат стойността на „Необходимите оборотни
средства, в т.ч. средствата за заплащане на ДДС. Сборът на сумите от петте полета
следва да е равен на сумата, посочена в предходното поле ‑ „Бюджет на проекта в лева,
без ДДС”.
4.3. Източници на финансиране в лева: тук кредитоискателите следва да посочат
структурата на финансиране на проекта. За целта трябва да посочат собствените
средства, които ще ползват за реализиране на инвестицията, дали и в какъв размер ще
получат безвъзмездна финансова помощ за целта, и на какъв заемен ресурс ще разчитат
(отделно за инвестиционни нужди и за оборотни нужди). Сумите се посочват в лева.
Раздел V. Параметри на искания кредит
В петия раздел на Искането за кредит кандидатът следва да опише неговите параметри.
Те са съобразно вижданията и плановете на общината; следва да кореспондират на
предвиденото в Бизнес плана и ще бъдат обект на преценка.
5.1. Размер на искания кредит: тук кредитоискателите следва да посочат
сумата, която искат да заемат от ФГР-Север за реализиране на техния проект.
5.2. Цел на кредита: тук следва да се посочи целта на кредита, т.е. за
реализирането на какъв тип или на коя конкретна дейност заемните средства ще се
използват.
5.3. Схема за получаване на средствата: в това поле кредитоискателите следва
да уточнят как желаят да получат заема – еднократно или на траншове, като за целта
трябва да отбележат с „Х” съответната клетка.
5.4. Срок на кредита в месеци: тук следва да се уточни в какъв срок (в месеци)
кредитоискателят ще ползва, респ. ще върне заема.
5.5. Гратисен период: в това поле следва да се уточни желаният от
кредитоискателите гратисен период на кредите, т.е. месеците, през които няма да
правят плащания за погасяване на главницата.
5.6. Обезпечение: информацията за обезпечението по кредита се представя в
таблична форма. Всеки актив (когато е приложимо), който ще се ползва за обезпечение, се
посочва на отделен ред, като трябва да се уточни неговия собственик, местонахождение
и индикативна пазарна стойност (в хиляди лева). В повечето случаи учредяването на
ипотека върху общински имот е трудно, затова често се учредява залог върху бъдещите
приходи на общината.
5.7. Поръчителство, съдлъжник или гаранция: това поле не се попълва когато
кредитоискател е община. Когато искането за кредит се подава от общинско дружество
(или друга структура на общината) тук следва да посочи коя от трите форми на гаранция
то ще ползва. Препоръчително е да се търси подкрепа от и конституиране на общината
като съдлъжник на получения заем.
5.8. Потенциален източник за погасяване на кредита: тук кредитоискателите
следва да опишат дейностите (естество, обем, ресурси, регулярност на изпълнение и пр.),
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финансовата им задлъжнялост (ако има такава). Регионалният фонд не предлага
образец на декларацията, което предполага кредитоискателят да я изготви
в свободен текст. В нея следва да се посочат свързаните с кредитоискателя
лица и тяхната финансова задлъжнялост, включително първоначален размер
на използваните кредити, отчетна стойност на задълженията по кредити към
момента на подаване на молбата за финансиране, погасителен план, срок на
погасяване лихви, такси и комисиони по действащите кредити.
6. Декларация за липса на двойно финансиране по Градския проект. Фондът не предлага
образец, което предполага кредитоискателят да изготви декларацията в свободен
текст.
7. Декларация за наличие на счетоводна система, позволяваща идентификация на
всички разходи по Градския проект. Фондът не предлага образец, което предполага
кредитоискателят да изготви декларацията в свободен текст.
8. Декларация за устойчивост на проекта в срок от минимум 5 години. С нея
кредитоискателят следва да декларира, че ще осигури устойчивост на проекта
най-малко 5 години след приключване на публичното финансиране. Фондът не
предлага образец, което предполага кредитоискателят да изготви декларацията
в свободен текст.
9. Декларация за държавна помощ. С нея се посочва вида помощ, която кандидатът
желае да получи – държавна помощ като „Регионална помощ за градско развитие”,
„помощ de minimis”, държавна помощ като „Помощи за култура и опазване на
културното наследство“ или помощ по чл. 16 или съответно чл. 53 от Регламент
(ЕС) № 2014/651). Декларират се липсващи или налични обстоятелства за
кандидата, с които отговаря (или не отговаря) на изискванията в съответния
Регламент. Фондът не предлага образец, което предполага кредитоискателят да
изготви декларацията в свободен текст.
10. Становище от общината по местонахождение на проекта, потвърждаващо
съответствие на проекта с Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на съответния град и със специалните общински планове (Общински
план за развитие, Общ устройствен план и Подробни устройствени планове) (само
за проекти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2020-2014).
11. Документи, удостоверяващи проведено от инвеститора публично обсъждане (само
за проекти по Приоритетна ос 6 на ОПРР 2020-2014).
12. Документи, удостоверяващи одобрение/съгласуване на бъдещите интервенции
върху обекта на културно наследство от национално значение - копие от
съгласуваното задание за проектиране съгласно чл. 83 от Закона за културното
наследство или писмено становище съгласно чл. 84 от същия закон, издадено от
Министерството на културата (в зависимост от проектната готовност) (само
за проекти по Приоритетна ос 6 на ОПРР 2020-2014).
Документи, удостоверяващи финансовото състояние на кредитоискателя / крайния
получател
1.

Годишни финансови отчети. Кредитоискателите, заедно с останалите документи,
следва да представят копие от Годишните финансови отчети за последните
три приключили години, предхождащи годината на кандидатстване. Освен тях,
към Формуляра за кандидатстване следва да се приложи и последния междинен
счетоводен отчет. Тези документи се прилагат на хартиен носител само при
условие, че не са публично достъпни чрез Търговския регистър и Регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел. Тоест, когато кандидатът за кредит от
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2.
3.

Фонда е община, към Формуляра за кандидатстване следва да бъдат приложени
финансовите є отчети (освен ако служителите на Фонда не дадат други указания).
Годишните финансови отчети следва да са одитирани от приемлив за Фонда
одитор. Под „приемлив за фонда одитор“ се има предвид, че Фондът има право
да поиска смята на одитора, ако загуби доверие в капацитета на общината да
управлява своите финанси.
Документ с анализ на финансовите позиции, включително с разбивка на задължения
и вземания, структура на приходите и разходите и пр.
Одиторски доклад, доклад за дейността и финансов анализ към него, ако са на
разположение.

Документи, удостоверяващи юридическия статут на кредитоискателя / крайния
получател
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учредителен документ: актуален устав (Дружествен договор) или друг акт,
удостоверяващ създаването на кредитоискателя. Такъв или подобен документ не
се представя, когато кредитоискател е община.
Съдебно решение за регистрация на кредитоискателя / крайния получател
(общините – кредитоискатели не следва да представят такъв документ).
Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на публични държавни вземания.
Документът се представя както от кредитоискателя/ крайния получател, така и
от съдлъжниците и поръчителите, ако има такива.
Решение на общинския съвет за поемане на дълг и неговото обезпечаване, както
и упълномощаване за подписване на документите по финансирането от името на
кредитоискателя.
Решение на общинския съвет за подкрепа на проекта.
Удостоверение за актуално състояние на кредитоискателя/крайния получател
(общините – кредитоискатели не следва да представят такъв документ)
Копие от документа за самоличност на лицата, представляващи кредитоискателя/
крайния получател.
Лицензи и разрешителни, свързани с дейността на кредитоискателя/крайния
получател, вкл. (когато е приложимо) документи за публична тръжна/ конкурсна
процедура, проведена в според изискванията на действащото законодателство,
или частна тръжна/конкурсна процедура, проведена по приемлив за „Регионален
фонд за градско развитие” АД и Societe Generale Експресбанк АД начин и форма.

Информация и документи, свързани с предложеното обезпечение
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Нотариални актове на недвижимите имоти, предложени за ипотека (обезпечение);
Удостоверение за липса на тежести върху активите, предлагани като обезпечение;
Оценка на справедливата пазарна стойност на активите, предлагани като
обезпечение от приемлив за Фонда оценител;
Списък и балансова/справедлива пазарна стойност на машините (описани по
серийни/инвентарни номера) и/или опис на краткотрайните материални активи,
предложени като обезпечение (за материалните запаси и информация за мястото
на съхранение, фактури, митнически декларации); за транспортни средства - копие
от регистрационни документи;
Търговски и други договори в случай на особен залог на настоящи и бъдещи вземания;
Удостоверение за данъчна оценка, включващо информация за липса на данъчни
задължения по имота (с изключение на общински имоти);
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7.

Декларация по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(Декларация за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение
задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски).

Други документи
В зависимост от естеството на проекта Фондът може да поиска кредитоискателят
да предостави и други документи към Искането за кредит. Например, ако проектът ще
се реализира в партньорство с друга община, или с физически и/или юридически лица,
кандидатът следва да представи Договора за партньорство и приложенията към него, ако
има такива. Релевантни документи към проекта, които биха могли да бъдат приложени,
са изследвания или анализи, потвърждаващи аргументите за някоя от дейностите и
предвидените разходи, и други.
Искането за кредит и декларациите се представят в оригинал, а останалите документи
– като заверени копия, освен ако „Регионален фонд за градско развитие” АД няма други
изисквания към тяхната форма.
c) Изготвяне на Бизнес план и изисквания към него

Бизнес планът на проекта е един от основните документи, които трябва да бъдат
представени от кредитоискателите. Регионалният фонд за градско развитие е изготвил
образец на Бизнес план, който кандидатите следва да ползват. На заглавната страница
трябва да впишат името на проекта, своето наименование, общата сума на инвестицията
с ДДС в лева (цифром и словом) и размера на исканото от Фонда финансиране, в лева
(цифром и словом). На заглавната страница се вписва дата и място на изготвяне на
Бизнес плана. Информацията в него е организирана в три раздела.
1. Резюме
В Първия раздел на Бизнес плана кандидатът следва да представи кратко резюме на
проекта. То трябва да бъде изготвено със следната структура и съдържание.
1.1. Описание на крайния получател
В първата подточка следва да бъде представено описание на крайния получател.
Препоръчително е да се включи информация за неговия юридически статут, дата
на създаване, собственост, представляващ/и, дейност до момента и очаквания за
бъдещо развитие, опит в реализацията на подобни проекти или проекти за развитие
на градската среда и др. В случай че до момента няма реализирани аналогични проекти,
е препоръчително да бъде представен опит (ако има такъв) в изпълнението на проекти
със сходни изисквания към организацията на работа и/или отчетността. Когато
кредитоискател е община или общинско предприятие следва да се представят данни за
население (брой, възрастова, образователна и друга структура), брой населени места,
териториален обхват на общината, бюджет, дейности, изпълнени значими проекти по
оперативните програми и друга релевантна за проекта информация. Тук могат да се
представят данни за финансовото състояние на общината, например за последните три
години, включително приходи и източници на приходи, основни разходи и пр.
1.2. Мотиви за реализация на бъдещата инвестиция – описание на настоящето
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състояние,

проблеми

Тук кредитоискателят следва да представи своите мотиви за разработване и
осъществяване на проекта (инвестицията), т.е. онова, което налага предприемането
на действия. Важно е да се опишат в детайли проблемите, които сегашното състояние
поражда, предприетите до момента стъпки за справяне с проблема и тяхната
ефективност; в случай че предприетите стъпки не са достатъчно ефективни, е
препоръчително да се изложат допусканията за това. В тази точка кандидатът следва
да изложи своите виждания за очаквания бизнес потенциал от реализирането на проекта
(например ползватели / клиенти на ден / месец / година, приходи, печалба или загуба и пр.).
1.3. Кратко описание на проекта, цел
В третата подточка следва да бъде представено кратко описание на проекта,
включително целите, които общината си поставя с оглед справяне с идентифицираните
проблеми или за реализиране на бизнес потенциала, предвидените за целта дейности и
ресурсите за тяхното осъществяване, очакваните резултати и как те ще допринесат за
постигане на целта и за адресиране на проблема. Важно е кандидатът да опише ползите
от изпълнението на проекта, като ги обвърже с проблема (или с проблемите), които са
повод за предприемане на действия.
2. Представяне на проекта
Във втория раздел на Бизнес плана кандидатът следва подробно да опише всички елементи
на проекта. Той трябва да бъде изготвен със следната структура и съдържание.
2.1. Детайлно описание на проекта
Тук кредитоискателят следва да представи пълно описание на проекта. Информацията
следва да съдържа най-малко видовете планирани дейности (проектиране, СМР, доставка
на оборудване, стоки, материали, услуги и пр.), продължителността на всяка дейност,
индикативния бюджет за нейното реализиране, очакваните резултати и какви мерки ще
се прилагат за визуализация на проекта. Препоръчително е тази информация да бъде
структурирана по дейности.
2.2. Ползи за градската среда, социален ефект, принос към целевите индикатори
на ОПРР 2020-2014
В тази част на Бизнес плана кредитоискателите трябва да опишат очаквания от тях
социален ефект от изпълнението на градския проект, включително колко хора ще засегне,
какви ще са ползите за общността и пр. Тук следва да се опише и какъв ще е приноса на
проекта за постигане на съответните целеви индикатори на ОПРР 2020-2014 г.
При проектите за „Градска среда” следва да бъде уточнено колко квадратни метра площ
ще бъдат създадени и/или рехабилитирани в съответния градски район, колко е общата
площ на рехабилитираната земя, каква е площта на обществените или търговски сгради,
които ще бъдат построени или обновени и пр.
-

При проекти в сектор „Градски транспорт” кредитоискателите следва да посочат
с колко тона еквивалентен СО2 ще се намали годишната емисия от парникови
газове и каква е дължината на планираните за изграждане нови или подобрени

Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”

54

-

линии на градския транспорт.
При проекти в сектори „Спортна инфраструктура” или „Културна инфраструктура”
следва да се уточни каква ще бъде площта на обществените или търговски сгради,
които ще се построят или обновят в градския район.
При проекти за „Регионален туризъм” кандидатите следва да посочат какъв ще е
очаквания годишен ръст в броя посещения на подпомаганите обекти на културно
или природно наследство или на съответните туристически атракции. Също, в
случай че е приложимо, трябва да се посочи броя на разработените туристически
продукти за обекти на културното наследство от национално или световно
значение.

2.3. Анализ на пазара
2.3.1. Общи данни за пазарната среда, предимства и рискове
В тази подточка кредитоискателите следва да опишат пазарната среда преди и
след реализацията на техния проект. Тук следва да се идентифицират и представят
предимствата и рисковете за реализиране на проекта, както и визията на кандидата за
справяне с рисковете и за засилване на предимствата. Общите данни за пазара следва
да представят потенциала за растеж на съответния сектор.
2.3.2. Анализ на предлагането и търсенето
Тук кандидатите следва да дадат своята оценка за жизнеспособността на проекта
от гледна точка на съществуващото търсене и предлагане на съответната услуга и/
или стока (обект на разработване / предлагане в изпълнение на проекта). Следва да
бъде представена информация за това как реализирането на проекта ще повлияе върху
търсенето и предлагането в краткосрочен и дългосрочен план. Кандидатите следва
да анализират конкуренцията на пазара, в т.ч. дали е налице конкурентно предлагане,
позицията на конкурентите, техните предимства и конкурентните предимства на
проекта на кредитоискателя и пр.
2.4. Срокове за реализиране, проектна готовност, съответствие с нормативни и
стратегически документи
2.4.1. Съответствие със стратегическите документи
На първо място кандидатите следва да посочат и аргументират начина, по който
техния проект отговаря и допринася за изпълнението съответно на Приоритетна
ос 1 или Приоритетна ос 6 на ОПРР 2020-2014 г. В тази точка следва да се опише
съответствието на проекта с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
(когато е приложимо) и със съответния общински план за развитие, което трябва да бъде
потвърдено с писмо от общината.
2.4.2. Нормативно съответствие и готовност
В тази подточка кредитоискателите трябва да представят информация относно
съответствието на проекта с приложимото за съответния проект законодателство
на Република България и ЕС. Тук е необходимо да се изясни дали за проекта или за част
от неговите дейности се изискват разрешения от компетентни органи, на какъв етап
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е издаването им и кои са отговорните институции. Също така трябва да се посочи
дали е необходимо провеждането на процедури за доставка на оборудване, стоки или
услуги по реда на ЗОП, както и на какъв етап са тези процедури. Посочва се, когато е
приложимо, дали има решения на собственика на капитала на дружеството за извършване
на инвестицията и др.
Освен готовността на проекта от гледна точка на нормативното съответствие трябва
да се представи информация и за готовността за набавяне на ресурс за собственото
участие в инвестицията.
2.5. Екип за изпълнение на проекта
В тази част на Бизнес плана кредитоискателите следва да представят избрания от
екип за осъществяване на проекта. Екипът може да включва Ръководител и координатор,
но цялостният състав ще зависи от естеството на планираните дейности. Например,
екипът може да включва счетоводител, инженер, археолог и пр. Допустимо е да
бъдат определени различни екипи за изпълнение и за управление на проекта съобразно
компетентностите, които следва да притежават участниците. Екипът може да се
състои както само от служители на общината, така и от служители и външни, специално
наети за целта експерти. В тази точка, в табличен вид, се представя позицията на
всеки член на екипа, неговото образование, квалификация и компетенции, както и ролята
му за изпълнение на проекта.
2.6. Финансов анализ и обосновка на проекта
2.6.1. Инвестиционни разходи (бюджет на проекта)
В тази точка кредитоискателите трябва изчерпателно да изброят всички инвестиционни
разходи за реализиране на проекта (бюджет на проекта), включително дали ДДС е дължим
данък, или не, дали ще бъде възстановяван и пр. Препоръчително е информацията да се
представи в табличен вид, с пояснения към всеки един инвестиционен разход или дейност.
Стойността на разходите се посочва с и без ДДС.
2.6.2. Източници на финансиране
В отделна точка на Бизнес плана кредитоискателите следва да опишат намеренията
им за осигуряване на финансиране за реализиране на техния проект. За всеки източник
се посочва очакван / планиран размер на средствата, срока за получаване и ползване на
сумите, делът в общия бюджет на проекта и пр. Източниците на финансиране могат да
бъдат „собствено участие”, „БФП”, „финансиране от ФГР „Север”, което трябва да бъде
стратифицирано по видове (инвестиционен кредит, оборотен кредит, кредит за ДДС
и пр.), „други източници на финансиране”. Препоръчително е тази информация да бъде
представена в табличен вид, подобно на образеца, предложен в Бизнес плана.
Не трябва да се забравя, че при проекти с комбинирано финансиране с БФП и финансов
инструмент, в тази точка кредитоискателите следва да посочат дали се нуждаят от
мостово финансиране по време на изпълнение на проекта. Когато случаят е такъв следва
да се посочат всички параметри на необходимото мостово финансиране (планирана
кредитираща организация, срокове на финансирането, начини на усвояване и др.).
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2.6.3. Приходи и разходи след приключване на инвестицията, допускания
В тази част на Бизнес плана се предоставя информация за всички ключови допускания
по отношение на приходите и разходите след изпълнение на проекта. Всички допускания
следва да бъдат за период минимум равен на периода на кредитиране от ФГР „Север”, а,
съгласно указанията в образеца на Бизнес план, кредитоискателите следва да направят
обосновани предположения за:
-

-

-

Оперативните приходи: Генерирането на приходи от инвестиционния проект е
необходимо и задължително условие за финансиране от ФГР „Север”. В този смисъл
кандидатите следва да предоставят информация за всички конкретни очаквани
приходи, с посочване на източници, единични цени за всяка услуга или стока,
очаквани количества или брой продажби на месечна или годишна база, пазарна
аргументация относно тяхната достоверност. В случай че преди реализацията
на проекта кредитоискател генерира приходи от сходна дейност, следва да се
представят финансови отчети на предприятието/дейността за изминалите 3
календарни години и да се посочи как изпълнението на проекта ще им повлияе.
Оперативните разходи: Разходи за наем, комунални и режийни разходи, разходи
за възнаграждения (по видове персонал, с отчитане на реалния разход, който ще
възникне, а не номинално начислявания), разходи за маркетинг (ако е приложимо),
разходи за лицензи и др.;
Капиталовите разходи: Разходи за поддръжка на имоти и други активи, инвестиции
в нови активи и др.
Амортизация: допускания относно амортизирането на активите, които ще се
придобият и/или използват при реализацията на проекта. Следва да се обоснове
какви са сроковете за морално и физическо амортизиране (в случай че те не
съвпадат).

Не трябва да се забравя, че за всички планирани приходи и разходи от оперирането
на проекта следва да се предостави информация относно съпътстващите фискални
задължения (данъци, такси мита и др.). По отношение на ДДС следва да се изясни дали
съществува възможност за ползване на данъчен кредит (възстановяване) и в какъв
размер.
2.6.4. Финансов модел
Въз основа на допусканията и очакванията за приходи, разходи, източници на финансиране,
кредитоискателите трябва да изготвят и представят финансов модел за проекта.
Финансовият модел се изготвя за периода от стартиране на проектните дейности до
окончателното връщане на кредита към ФГР-Север. Той трябва да представя очакваните
постъпления от реализацията на проекта и присъщите разходи, като в крайна сметка
демонстрира реалния потенциал за обслужване на дълга. Моделът трябва да бъде
изготвен и представен като паричен поток на ниво проект и в него трябва да бъдат
изолирани само приходи и разходи, присъщи и възникващи от реализацията на проекта
и неговото функциониране. Всички входящи данни във финансовия модел следва да
отговарят на направените в предходните точки на Бизнес плана допускания. В случай че
за изпълнението на проекта ще се използва комбинирано финансиране с БФП и ФИ, това
следва да е видно със съответните записи във Финансовия модел.
Препоръчително е за изготвяне на Финансовия модел кредитоискателите да ползват
образеца, даден в Бизнес плана. Моделът, заедно с аргументацията към него, трябва да
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бъдат приложени в електронен формат в MS Excel.
Не трябва да се забравя, че освен под формата на дългосрочен инвестиционен кредит, с
финансови инструменти могат да се финансират оборотни нужди или да бъде предоставен
кредит за ДДС. В случай че кандидатите предвиждат ползването на такива средства, те
също трябва да са отразени във Финансовия модел.
3.Изводи
В края на своя Бизнес план кандидатите, в рамките на до 2 страници, следва да
систематизират основните изводи за планираните инвестиции, за резултатите и за
ефектите от изпълнението на проекта.
d) Подаване на Искането за кредит и на приложенията към него

Искането за кредит, Бизнес плана и изискуемите документи могат да се подават на
хартиен и/или на електронен носител. При разглеждане на проекта Фондът може да
изиска представянето на допълнителни документи и информация.
Искането за кредит с документите към него се подават в офиса на „Регионален фонд за
градско развитие” АД (ФГР „Север”) в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ No 73,
ет. 6, или на електронен адрес office@jessicafund.bg.
Проектните предложения се разглеждат по реда на тяхното постъпване, до изчерпване
на разполагаемия финансов ресурс. Крайният срок за инвестиране на средствата на
Фонда в одобрени за финансиране проекти е 31 декември 2023 г.
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Раздел III.
Практически казуси и предизвикателства

Общините вече са с достатъчно натрупан опит в подготовката на документи за
кандидатстване с проекти, и попълването на Формуляра за кандидатстване, респ.
Искането за кредит и прилаганите към тях декларации не представлява проблем. Някои
общини дори считат, че образците са много опростени, лесно се попълват и в тях следва
да се посочи стандартна информация. На практика подготовката на апликационната
форма и приложенията към нея не е сложно. Общините, които до момента са се обръщали
за подкрепа към съответния Фонд за градско развитие не са срещнали трудности с
попълването и окомплектоването на документите. Според думите на един общински
служител „може да се очаква, че всяка община ще се справи с тези документи“.
Общините не срещат трудности и при съгласуването на проектната идея с
обществеността и със съответния общински съвет, както и с подхода за реализирането
є, включително за реализирането є със заемни средства от финансови инструменти.
Както беше споменато в предходните точки на Наръчника, при необходимост Фондът може
да предостави оферта с параметрите на кредита (при сравнително ясни параметри на
проекта), която да бъде предоставена на общинските съветници и други заинтересовани
страни за разглеждане, съгласуване и приемане.
Предизвикателство за общините е изготвянето на Бизнес плана,
особено в частта му с финансовия анализ и финансовия модел. Бизнес планът е стандартен документ, изискван от банките при отпускане на кредит. В него кредитоискателите описват инвестиционната си идея (проект), заедно с паричните потоци (входящи,
т.е. средствата, необходими за реализирането є, и изходящи, т.е.
генерираните от експлоатацията є приходи), коригирани където е
БИЗНЕС ПЛАН И необходимо с дисконтов фактор.
ФИНАНСОВ
Изготвянето на Бизнес плана е свързано с изчисляване на показатели като нетна настояща стойност (NPV от Net Present Value),
МОДЕЛ
вътрешна норма на възвръщаемост (IRR от Internal Rate of Return),
финансова възвръщаемост на инвестиционните разходи (ROI от
Return on investment), финансова възвръщаемост на националния капитал - ФННС(К) и ФНВ(К), финансова устойчивост, коефициент
на покритие на разходите по дълга (DSCR от Debt-Service Coverage
Ratio) и други, в зависимост от естеството на проекта и изискванията на Фонда.
Друго предизвикателство, свързано с изготвянето на Бизнес плана
е когато в процедурата по ОПРР има изискване за постигане на определено съотношение между финансовия инструмент и исканата
безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проекта. КогаСЪОТНОШЕНИЕ то изчисленията покажат, че проектът не може да се реализира
с полученото съотношение между финансовия инструмент и БФП
ФИ / БФП
(например, поради това че подкрепяната с проекта дейност не генерира достатъчно приходи за обслужване на заема), е препоръчително общината да обсъди въпроса с Управляващия орган. Много е
възможно, след като Министерството се запознае със съответния
казус, да се намери приемливо за всички засегнати страни решение.
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ВЪЗЛАГАНЕ
ИЗГОТВЯНЕ НА
БП НА ВЪНШЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ

Друг аспект на това предизвикателство е разбирането на повечето потенциални крайни получатели на подкрепа, че проектът трябва да се реализира с максимално допустимият размер безвъзмездна
финансова помощ. Таванът за нея е 85%. Някои кредитоискатели
считат, че по принцип такъв е делът на безвъзмездната помощ,
която априори ще получат за покриване на разходите по проекта, а
останалите 15% ще обезпечат със заем от Фонда за градско развитие. Те съставят Бизнес плана въз основа на това първоначално
допускане или нагласа. Този подход е неправилен.
Изчисляването на съотношението следва точно обратната логика.
Първо се определят дейностите по проекта; след това се остойностяват; после се изчислява потенциала на проекта да генерира
приходи, както и техния размер. Получените стойности се ползват
за проиграване на сценарии за реализиране на проекта с кредит
при едни или други условия, в комбинация със или без безвъзмездна
помощ, и се избира най-реалистичния.
Съотношението „финансов инструмент“ : „безвъзмездна финансова
помощ“ трябва да се определи въз основа на калкулациите в Бизнес
плана, а не от нагласата, че 85% от разходите ще се покрият с
безвъзмездни средства. В някои случаи съотношението може да е
равно (50% : 50%), в други в полза на кредита (60% : 40%), а в трети
в полза на безвъзмездната помощ. Приходо-генериращите проекти
следва да разглеждат финансовия инструмент като основно финансиране, а безвъзмездните средства като допълващо, а не обратно.
Много е важно при определяне на съотношението и/или на размера
на искания кредит да се има предвид, че отпуснатата сума е максимално допустимата. Тоест кредитополучателят може да не усвои
на 100% заложената в Договора за заем сума (т.е. може да предвиди
малък финансов буфер), но ако по време на изпълнение на проекта
установи, че има нужда от допълнителни средства, няма да може
да ги получи от финансовия посредник. Това е така, защото ако
възникне необходимост от допълнително финансиране, кредитополучателят ще трябва да мине през същата процедура: изготвяне
и подаване на апликационна форма (Формуляр за кандидатстване
или Искане за кредит, в зависимост от това пред кой финансов
посредник се подават документите), Бизнес план и приложимите
документи, преглед, анализ и оценка на проекта, и евентуално одобрение и вземане на решение за отпускане на нов заем. Практиката
до момента показва, че в инженеринговите проекти е приемливо да
се заложи 2% до 3% финансов буфер, а за останалите – до 10% от
общата сума на искания кредит.
Практиката до момента показва, че най-голямото предизвикателство в подготовката на документите, с които се иска подкрепа
от Фонд за градско развитие, е изготвянето на Бизнес плана. Не
всички общини имат опит с извършването на финансов анализ и
с изчисленията на различните видове показатели. В някои общини
част от служителите вече са били част от екип за реализиране на
инвестиционни проекти, финансирани с кредит от
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СИГУРНИ И НАЛИЧНИ
„ВХОДНИ”
ДАННИ

КАЗУС:
ФИНАНСОВ
АНАЛИЗ И
АНАЛИЗ
„РАЗХОДИ ПОЛЗИ”

търговска банка или от друг частен източник. Тези общини много
е възможно да са натрупали опит в изготвянето на Бизнес план
и в свързаните с него калкулации. Други общини, обаче, особено
по-малките, които не са изпълнявали интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, вероятно ще срещнат трудности,
когато за първи път трябва да съставят Бизнес план. Този проблем
(или предизвикателство) някои общини са решили с възлагане изготвянето на Бизнес плана (или на всички, свързани с искането на
подкрепа от Фонда документи) на външен изпълнител при спазване
на условията и реда, предвидени в Закона за обществените поръчки
(Обн. ДВ. бр.13 от 16.02.2016 г.). Важно е обаче избраният външен
изпълнител (консултант) да работи съвместно с общината при
съставянето на финансовия анализ на проекта и при изготвянето
на Бизнес плана. Целта на тази съвместна работа е общинските
служители постепенно да натрупат знания, умения и опит в извършването на финансови анализи и в подготовката на Бизнес план.
Макар да не е регистрирано като проблем до момента, следва да
се обърне внимание на това, че за изготвяне на Бизнес плана и на
включения в него Финансов модел са необходими множество финансови данни. Те се извличат от финансово-счетоводната система и
от финансово-отчетните документи на общината. Препоръчително е, когато екипът на общината, разработващ документацията
на проекта, има вече яснота за неговите параметри, да обсъди с
финансово-счетоводния отдел какви данни ще бъдат необходими за
изготвяне на Бизнес плана и в какъв формат. Също така, не трябва
да се забравя Бизнес планът да съдържа информация за всички получени до момента от общината кредити и условията, при които
са им отпуснати, задълженията за погасяване и пр. (например срок,
начин на усвояване, лихва, гратисен период, погасителен план, такси и пр.).
От образеца на Бизнес план на единия от финансовите посредници
(достъпен на интернет страницата му в края на юни 2020 г.) не
става ясно какво точно се има предвид под „финансов анализ“. От
поясненията в документа може да се заключи че се очаква изготвянето на финансов анализ с елементи на Анализ „Разходи-Ползи“. Това
са два различни анализа, които имат своето място в изготвянето
на Бизнес план, но въпреки това, когато няма ясни указания, може
да възникне объркване. За опитните финансисти и специализиралите в областта консултанти изготвянето и на единия, и на другия вид анализ не представлява трудност, но неясните изисквания
може да доведат до объркване. Например, Анализът „Разходи-Ползи“
предполага изчисляване на финансовите потоци и след реализиране
на инвестицията (включително сценарии със или без осъществяване на проекта), докато финансовия анализ представя разходите и
постъпленията на самия проект, за срока му на реализиране. Това
предизвикателство може да се преодолее чрез изготвяне на двата
анализа, което най-вероятно ще предотврати отхвърлянето на искането за кредит. По този начин кредитоискателят ще отговори
на изискванията на финансовия посредник за представяне на финансов анализ, съдържащ Анализ на разходите и ползите, който
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който представя паричните потоци по време на и след реализиране
на инвестицията и след възстановяване на отпуснатия заем. Друго
решение, което е и силно препоръчително, за да се спести време и
усилие, е изготвящите Бизнес плана експерти (или външни консултанти) да се свържат с представители на финансовия посредник
и да обсъдят каква точно информация и под каква форма следва да
представят в документа, като се имат предвид параметрите на
съответния проект.
Практиката до момента показва, че наред с изготвянето на Бизнес
плана, спазването на правилата за държавните помощи е другото
сериозно предизвикателство пред общините, когато подготвят
документите, с които искат подкрепа от Фонда за градско развитие. При разписване на проекта и при изготвяне на Бизнес плана общините трябва да са наясно дали до момента са получавали
държавна помощ; ако са получавали такава – в кой период, от какъв
ДЪРЖАВНИ
вид и в какъв размер; следва да са наясно, също така, дали искания
ПОМОЩИ
кредит от Фонда за градско развитие представлява държавна помощ по смисъла на приложимото законодателство и дали същата
е допустима за техния проект. При възникване на казус, свързан
с определяне на приложимия режим държавни помощи, е силно препоръчително експертите, ангажирани с подготовката на документите и/или на Бизнес плана да се свържат с представители на
съответния финансов посредник, за да изяснят спорните моменти.
В практиката се е случвало към финансовите посредници да се подаде заявление (Формуляр за кандидатстване и Искане за кредит,
съответно), от което да не става ясно кой е кредитоискателят
– самата община или нейна структура (например общинско предприятие). Затова е важно, когато се подготвят документите, в
тях ясно да е посочено кой е кредитоискателят, т.е. по чия банкова
сметка ще постъпват средствата и кой ще е отговорен за тяхноКАЗУС:
то връщане. Понякога има неясно и как точно да се управлява проКОЙ Е
екта. Например, самата община да го прави (т.е. тя да е отговорна
КАНДИДАТА?
сформиране на екипа, за избор на изпълнители, за реализиране на
(КРЕДИТОИСКА- за
дейностите,
за получаване на плащанията, за изготвяне на отчетТЕЛЯ)
ните документи и т.н.) или да отдаде част или всички дейности
под наем. Пример за отдаване на дейност под наем е управлението
на ресторант (или друг вид търговски обект) в обект или в близост до него тип „туристическа атракция“. Защото извършването
на такъв тип дейност не е присъщо на общинската администрация, но пък същата би била източник на приходи по проекта, с които общината ще обслужва получения за неговото реализиране заем.
Много често проектът предвижда част от разходите за строителство да се покриват със заем, а останалите – с безвъзмездна
финансова помощ. В такива случаи кредитоискателите трябва да
сметка по източници на фиРАЗДЕЛЯНЕ НА разделят количествено-стойностната
или същите следва да са ясно указани в нея. От начина
КСС ПО ИЗТОЧ- нансиране,
- на изготвяне обаче трябва по недвусмислен начин да се вижда кои
НИЦИ НА ФИразходи ще бъдат покрити със средства от кредита, и кои ‑ с безНАНСИРАНЕ
възмездна финансова помощ. Много е важно да няма дублиране на
източниците на финансиране, защото противното би означавало
двойно финансиране, което, ако не се коригира своевременно, може
да направи дейността или проекта недопустим за подкрепа.
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