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ТЕКСТ НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ 

България принципно подкрепя предложението на ЕК за осигуряване на възможността за 
изпълнение на пилотни проекти с помощта на проектни облигации. Тази инициатива би 
могла да даде възможност за реална преценка доколко ще бъде подходящо използването 
на този инструмент в периода 2014-2020 г. и особено в контекста на Механизма за 
свързване на Европа. За формулиране на крайната ни позиция считаме, че е необходимо 
да бъде предоставена допълнителна информация относно пилотната фаза на 
инициативата.  

Следва да се уточни доколко предложените за финансиране 5-14 инфраструктурни 
проекти са пазарно ориентирани, т.е съществува интерес за пазарното им финансиране и 
на базата на каква методология са подбрани. Следва да се разясни каква част от тези 
проекти се предвижда да бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство (ПЧП) и 
каква част чрез традиционни обществени поръчки. В случаите, където няма да се 
реализира ПЧП, не е ясно кои страни се очаква да бъдат акционери в предвижданите SPV
дружества и на каква правна основа те ще емитират облигации.  
Следва да бъде изяснен и самият процес по емитирането на проектни облигации и по-
точно начинът, по който ще се избира финансовата институция поемател на 
облигационната емисия (дали това ще е ЕИБ), както и методиката за пласиране на
емисията. Не са засегнати и въпросите с управлението на риска и по-специално какви 
стъпки следва да се предприемат, в случай, че не бъдат пласирани първоначално 
плануваните облигации. 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

чл. 172, 173 (3) от ДФЕС 

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ  

квалифицирано мнозинство 

ПРОЦЕДУРА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

Обикновената законодателна процедура 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 

Предварителна кратка информация по въпроса 

Предложението за създаване на инициатива за подкрепа на европейския пазар на 
проектни облигации чрез издаване на допълнителни гаранции от страна на Европейска 
Инвестиционна Банка, финансирани със средства от бюджета на ЕС, несъмнено ще 
спомогне за преодоляване на липсата на дългосрочно и достъпно банково кредитиране и 
ще създаде нов инструмент за финансиране на инфраструктурни проекти от 
общоевропейско значение. Инициативата за проекти облигации обхваща два периода: 1) 
пилотен (2012 – 2013) където за пръв път ще се приложи концепцията, за да се видят  на 
практика възможните проблеми свързани с нея и 2) същински (2014 – 2020), където 
проектните облигации ще бъдат в основата на постигане на заложените цели в 
стратегията Европа 2020, както и ще са същинската част от предложения инструмент 
Свързана Европа. Детайлните правила свързани с инициативата за проектни облигации за 
периода 2014 – 2020 се очаква да бъдат публикувани през ноември 2011 г.  Република 
България подкрепя комуникацията на Европейската Комисия относно проектните 
облигации, както и предложените изменения в Директива No 680/2007 и Решение 
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1639/2006/ЕС.  
 
 

Становища на другите държави-членки на Европейския съюз по въпроса 

Проектът на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно промяна в 
Решение №1639/2006/EC и Регламент № 680/2007. се разглежда в рамките на РГ 
„Приятелство на председателството“ към Съвета на ЕС. Към момента държавите-членки 
не са формулирали своите официални позиции по документите. 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО/ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Съществуваща българска нормативна база и съответно - необходимост от промени в 
българската нормативна база 

За сега няма индикации за необходимост от изменение на част от съществуващите и 
приемането на нови национални нормативни актове.  

Очаквано отражение върху бизнеса и/или администрацията 

Инструментът ще има отражение върху бизнеса и администрацията, тъй като търгуването 
на дейностите по проектите, както и цялостното им управление ще се осъществява от 
страните-членки. Също така ще се търсят и възможности за привличане на частни 
капитали във финансирането на проектите  

Очаквано финансово въздействие, в т.ч. необходимост от осигуряване на 
допълнителни национални финансови ресурси за бъдещото прилагане на решението 
по въпроса 

Реализацията на инфраструктурни проекти посредством проектни облигации е 
специфичен процес, зависещ основно от финансовите параметри на конкретния проект и 
предвиждания платежен механизъм. Очакванията са финансирането на голяма част от 
тези проекти да бъде предимно на търговски принцип, което от своя страна би трябвало 
да резултира в минимални нива на самоучастие от страните-членки. За момента не е 
възможно да бъдат коментирани конкретни цифри, тъй като дискусиите свързани с 
методиката за финансово структуриране и оценяване на потенциални проекти е в начална 
фаза.   

Положителни очаквания от приемането на решението на Европейския съюз 

Създаването на условия за привличане на частни капитали за финансирането на 
инфраструктурни проекти от европейско значение ще доведе до освобождаването на 
финансов ресурс, който би могъл да се използва за реализирането на проекти, които на са 
атрактивни за търговско финансиране.  
 

Отрицателни очаквания от приемането на решението на Европейския съюз 

Съществува възможност България да не вземе активно участие в реализацията на 
инфраструктурни проекти на базата на проектните облигации, поради ограничения брой 
национални проекти, които биха атрактивни за частния инвеститор, както и поради
слабата им подготовка.  

ДАННИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ 

ВОДЕЩО ВЕДОМСТВО 

Администрация на Министерския съвет 
 
 
 


