
ЕСИФ/ЕБВР лимит за гаранции към Райфайзенбанк 

за финансиране на водния сектор 

Страна: България 
Номер на проекта: 51201 
Стопански отрасъл: Финансови институции 
Тип на уведомлението:  Частен сектор 
Категоризация за околната среда: Рамково споразумение 
Дата на одобрение: 9 юни 2020 г. 
Статус: Одобрен 
Дата на оповестяване на резюмето на 
проекта на английски език: 

17 юли 2020 г. 
 

В съответствие с параграф 2.6, глава III от 

Политиката за достъп до информация, 

оповестяването на резюмето на проекта беше 

забавено съгласно параграф 1.4.4 от Директивата 

за достъп до информация 

 

Описание на проекта 

Лимит в размер до 40 млн. евро за споделяне на риска без финансиране към 
Райфайзенбанк (България) под гаранционния прозорец на финансовия 
инструмент за финансиране на водния сектор. 

Цели на проекта 

Основната цел на проекта е да улесни структурирането на дългосрочни банкови 
кредити за финансиране на инвестиционните програми на регионалните водни 
оператори. Крайната цел е да се преодолеят съществуващите пречки за 
финансирането на сектора за води и отпадни води, като по този начин България 
получава подкрепа за постигане на съответствие с изискванията на европейските 
директиви за питейната вода и отпадните води в населените места. 

Проектът отговаря на стратегическите приоритети на ЕБВР в страната, описани 
в стратегията за България (BDS/BU/19-01 (Rev 1)) за: (1) подкрепа на устойчиво 
развитие на инфраструктурата чрез регионална свързаност и (2) засилване на 
устойчивостта на финансовото посредничество. 

Въздействие върху развитието на пазарната 

икономика 

ETI точки: 60 
 
Одобрението на ко-финансираща институция е в съответствие с очакваните 
условия и параметри, заложени при структурирането на финансовия инструмент 
за финансиране на водния сектор. В съответствие с одобрената рамка, 



финансирането чрез търговски банки има най-голям ефект върху прехода към 
пазарна икономика.  
 

Информация за клиента 

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 
 
Райфайзенбанк (България) е ключов играч на българския банков пазар и заема 
6то място сред 24 банки с пазарен дял от 7,7% от общите активи към края на 
2019 г. Банката е сред водещите универсални банкови институции в страната и 
предлага услуги във всички клиентски сегменти – корпоративно и 
инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия и банкиране на дребно. 
Райфайзенбанк (България) е разпознаваема като проактивен, иновативен и бърз 
доставчик на продукти и услуги с най-високо качество. 
 
Райфайзенбанк Интернешънъл (РБИ) държи непряко 100% от капитала на 
Райфайзенбанк (България) чрез Райфайзен ЦИЕ Холдинг. 
 

Финансиране от ЕБВР 

40,000,000.00 евро 
 

Обща стойност на проекта 

40,000,000.00 евро 

Лимитът ще бъде финансиран със собствени средства на ЕБВР в размер на 20 
млн. евро. Останалите 20 млн. евро ще бъдат осигурени със средства от 
специалния фонд ЕБВР-ЕС. Финансовите средства в специалния фонд ЕБВР-ЕС 
се управляват от ЕБВР в съответствие с оперативно споразумение между ЕБВР и 
Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България, подписано през 
октомври 2018 г. 

 

Добавена стойност от участието на ЕБВР 

Участието на Банката в гаранционния прозорец на финансовия инструмент за 
финансиране на водния сектор ще носи добавена стойност чрез привличането на 
търговски банки, на които ЕБВР ще издава гаранции. По този начин ще се реши 
проблемът с липсата на обезпечения, които регионалните водни оператори 
могат да предоставят.  

  



Техническа подкрепа и безвъзмездно финансиране 

Няма. 

Контакти с клиента 

Ивелина Велева 
Продуктов мениджър, Проектно финансиране 
Ivelina.VELEVA@raiffeisen.bg  
+359 2 91985881 
www.rbb.bg  
бул. „Никола Вапцаров № 55 
Бизнес център ЕКСПО 2000, Фаза III, ет. 5 
София 1407 
България 

Обобщение на изпълнението 

Последна редакция на резюмето на проекта на 

английски език 

4 август 2020 г. 

Относно въздействието върху прехода към пазарна 

икономика (ETI) 

Повече информация относно подхода на ЕБВР към измерването на 
въздействието върху прехода можете да намерите тук. 

Делови възможности 

За делови възможности, доставки и поръчки, следва да се свържете с клиента. 
За делови възможности с ЕБВР (различни от доставки и поръчки), свържете се 
на: 
тел.: +44 20 7338 7168 
ел. поща: projectenquiries@ebrd.com 
 
За проекти в публичния сектор, свържете се с Доставки и поръчки на ЕБВР:  
тел.: +44 20 7338 6794 
ел. поща: procurement@ebrd.com 

Общи запитвания 

Конкретни въпроси могат да се задават чрез формуляра за запитвания към ЕБВР. 



Екологична и социална политика (ЕСП) 

Екологичната и социална политика (ЕСП) и свързаните с нея изисквания за 
представяне (ИП) определят начините, по които ЕБВР изпълнява ангажимента си 
да насърчава „екологосъобразното и устойчиво развитие“. ЕСП и ИП включват 
конкретни разпоредби, изискващи от нашите клиенти да спазват изискванията 
на приложимото национално законодателство, отнасящи се до информирането 
на обществеността и до провеждането на консултации с обществеността. Тези 
разпоредби изискват също така клиентът да установи механизъм за получаване, 
разглеждане и решаване на сигнали и жалби от заинтересовани страни, свързани 
по-конкретно с екологичните и социалните аспекти на неговия проект. Освен 
това, пропорционално на характера и мащаба на екологичните и социални 
рискове и въздействия на конкретния проект, когато е целесъобразно ЕБВР 
изисква от клиентите си да оповестяват информация относно рисковете и 
въздействията, произтичащи от проекта или да провеждат съдържателни 
консултации със заинтересованите страни, като разглеждат и отразяват техните 
становища. 

Повече информация относно практиките на ЕБВР в това отношение се съдържа 
в ЕСП. 

Почтеност и законосъобразност 

Службата, отговаряща за спазването на законността (Office of the Chief 
Compliance Officer – ОССО) насърчава доброто управление и гарантира 
прилагането на най-високи стандарти за почтеност във всички дейности на 
Банката в съответствие с най-добрите международни практики. ЕБВР извършва 
надлежна проверка за почтеност на всички свои клиенти, за да не допусне 
проектите им да създадат неприемливи рискове за почтеността и репутацията 
на Банката. ЕБВР е убедена, че идентифицирането и решаването на проблеми на 
етапа на оценяване и одобряване на проекта е най-ефективното средство за 
гарантирането на почтеността на осъществяваните от нея транзакции. ОССО има 
първостепенно важна роля в тези превантивни усилия и също така помага за 
проследяването на рисковете за почтеността след инвестиционната фаза на 
проекта. 

ОССО отговаря също така за разследването на сигнали за злоупотреба, корупция 
и неправомерно поведение по проектите, финансирани от ЕБВР. Всеки един, 
независимо дали е служител на Банката или е външно лице, който има съмнения 
за извършени злоупотреби или корупционни действия, следва да изпрати 
писмен сигнал до директора по спазване на законността с електронно писмо до 
compliance@ebrd.com. ОССО ще вземе отношение по всички докладвани 
обстоятелства. Ще бъдат проучвани всички сигнали, включително анонимните. 
Сигнали могат да се подават на всички езици на Банката или на страните, в които 
Банката осъществява свои операции. Информацията трябва да бъде 
предоставена добросъвестно. 



Политика за достъп до информация (ПДИ) 

След влизането ѝ в сила на 1 януари 2020 г., ПДИ ще определя как ЕБВР 
оповестява информация и се консултира със заинтересованите страни, така че да 
съдейства за по-добра информираност и разбиране на нейните стратегии, 
политики и операции. Моля, посетете страницата на Политиката за достъп до 
информация , за да разберете каква информация е достъпна от уебсайта на ЕБВР. 

Конкретни искания за информация могат да се отправят чрез формуляра за 
запитвания към ЕБВР. 

Независим механизъм за отчетност на проекти 

(НМОП) 

Ако постъпките пред клиента или пред Банката за разрешаване проблеми, 
свързани с екологични и социални аспекти или с оповестяването на информация, 
не дадат резултат (например чрез обжалване по механизма, установен от 
клиента на проектно ниво или чрез пряк диалог с ръководството на Банката), 
всички физически лица и организации могат да поставят проблемите си за 
разглеждане чрез Независимия механизъм на ЕБВР за отчетност на проекти 
(НМОП). 
 
По НМОП се извършва независим преглед на проблеми, свързани с даден 
проект, за които се счита, че са причинили (или могат да причинят) вреди. Целите 
на Механизма са: да съдейства за решаването проблеми, свързани с екологични 
и социални аспекти или с оповестяването на информация, чрез диалог между 
всички заинтересовани от проекта страни; да установи дали Банката изпълнява 
своята 
Екологична и социална политика или разпоредбите на нейната Политика за 
достъп до информация за конкретните проекти и когато е приложимо – да 
отстрани съществуващи несъответствия с тези политики и да не допусне нови 
несъответствия от страна на Банката. 
 
Моля, посетете уебстраницата на Независимия механизъм за отчетност на 
проекти, за разберете как можете да подадете Искане за преглед чрез нашия 
поверителен онлайн формуляр, с имейл, с писмо по традиционната поща или по 
телефон. НМОП е на разположение, за да обсъди вашите притеснения и да 
отговори на въпроси относно подаването и разглеждането на искания, които 
съответстват на Политиката за отчетност на проекти и Насоките. При поискване 
самоличността на подалия искането ще бъде опазвана в тайна. 


