
 

EN    EN 

 

 

 
EUROPEAN 
COMMISSION  

Brussels, 31.5.2016  

COM(2016) 353 final 

  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА 

ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2015 Г. 

 



 

2 

 

 

Съдържание 

1. ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................... 3 

2. ОПЕРАТИВЕН КОНТЕКСТ ............................................................................................................................. 3 

3. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ................................................................................................................................... 4 

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГФЕФСИ ПРЕЗ 2015 Г. .................................................................................................. 5 

5. ОЦЕНКА НА ТОВА ДОКОЛКО СА ПОДХОДЯЩИ ЦЕЛЕВИЯТ РАЗМЕР И РАВНИЩЕТО НА ГФЕФСИ ......... 5 



 

3 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Правното основание за този доклад е Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и 

Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции
1
 

(Регламент за ЕФСИ). Споразумението относно управлението на ЕФСИ и относно 

предоставянето на гаранцията на ЕС (Споразумение за ЕФСИ) бе подписано от 

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на 22 юли 2015 г. 

В член 16, параграф 6 от Регламента за ЕФСИ се предвижда до 31 май всяка година 

Комисията да представя на Европейския парламент, Съвета и Европейската сметна 

палата годишен доклад за управлението на Гаранционния фонд за ЕФСИ (ГФЕФСИ) 

през предходната календарна година, включително оценка на това доколко подходящи 

са целевият размер и равнището на ГФЕФСИ, както и на необходимостта от захранване 

на ГФЕФСИ. Този годишен доклад съдържа представяне на финансовото състояние на 

ГФЕФСИ към края на предходната календарна година, финансовите потоци през 

предходната календарна година, както и значимите сделки и съответната информация 

относно финансовите отчети. Докладът съдържа и информация за финансовото 

управление, резултатите и свързания с ГФЕФСИ риск към края на предходната 

календарна година. 

В член 16, параграф 2 Регламентът за ЕФСИ предвижда също, че ЕИБ трябва да 

представя, в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), когато това е 

целесъобразно, отделен годишен доклад пред Европейския парламент и пред Съвета 

относно операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от Регламента 

(операции на ЕФСИ), който се оповестява публично. До момента ЕИБ все още не е 

приела годишния доклад за 2015 г. 

2. ОПЕРАТИВЕН КОНТЕКСТ 

Гаранцията на ЕС обхваща операциите по финансиране и инвестиране, подписани от 

ЕИБ в рамките на инфраструктурния и инвестиционен прозорец и от ЕИФ в рамките на 

прозореца за МСП. Част от тези операции са покрити от гаранцията на ЕС, а за част от 

тях рискът се поема от групата на ЕИБ. 

През 2015 г. общата стойност на подписаните договори по линия на ЕФСИ възлизаше 

на 3 млрд. EUR и обхващаше 19 държави членки. От тази сума ЕИБ подписа договори 

на стойност 1,2 млрд. EUR (10 операции), а ЕИФ — договори на стойност 

1,8 млрд. EUR (83 операции). Към края на 2015 г. от тези договори 1,553 млн. EUR бяха 

обезпечени с гаранцията на ЕС (1,155 млн. EUR от ЕИБ и 398 млн. EUR от ЕИФ). 

Общият размер на остатъчната експозиция, обезпечена с гаранцията на ЕС, от гледна 

точка на плащанията, беше около 202 млн. EUR. 

ЕИБ и ЕИФ отговарят за оценяването и наблюдаването на риска на отделните 

операции. Те докладваха на Комисията и на Европейската сметна палата в съответствие 

с член 16, параграф 3 от Регламента за ЕФСИ през март 2016 г. Въз основа на това 
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докладване Комисията ще разгледа доколко подходящи са целевият размер и 

равнището на ГФЕФСИ.  

В съответствие с член 16, параграф 2 от Регламента за ЕФСИ годишният доклад на ЕИБ 

до Европейския парламент и Съвета трябва да съдържа конкретна информация за 

общия риск, свързан с операциите по финансиране и инвестиране, извършвани по 

линия на ЕФСИ, както и за исканията за изпълнение по гаранцията. 

Според член 12 от Регламента за ЕФСИ ГФЕФСИ представлява ликвиден резерв, от 

който ЕИБ получава плащане, в случай че бъде поискано изпълнение по гаранцията на 

ЕС. В съответствие със Споразумението за ЕФСИ, сключено от ЕС и ЕИБ, ГФЕФСИ 

изплаща исканията за изпълнение по гаранцията, ако техният размер надвишава 

средствата, с които разполага ЕИБ по сметката на ЕФСИ. Сметката на ЕФСИ, която се 

управлява от ЕИБ, бе създадена за целите на събирането на приходите на ЕС, 

произтичащи от гарантирани от ЕФСИ операции и възстановени суми, и до размера на 

наличността по сметката — с цел плащане на исканията за изпълнение по гаранцията 

на ЕС.  

ГФЕФСИ се захранва постепенно, като се взема под внимание нарастването на 

експозицията, покрита от гаранцията на ЕС. 

Ресурсите на ГФЕФСИ се управляват пряко от Комисията и се инвестират в 

съответствие с принципа на доброто финансово управление при спазване на подходящи 

пруденциални правила.  

3. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

Към 31 декември 2015 г. нямаше средства в ГФЕФСИ. По тази причина ГФЕФСИ не е 

включен в консолидираните финансови отчети на Европейския съюз за 2015 г. 

Вземане в размер на 1 399 423 EUR, съответстващо на нетните приходи на ЕС, 

произтичащи от гарантираните от ЕФСИ операции за 2015 г., бе записано във 

финансовите отчети на ЕС за 2015 г. и бе преведено по сметката на ЕФСИ през януари 

2016 г.  

Експозицията на ЕС по гаранцията във връзка с изплатените операции на ЕФСИ, по 

които средствата не са възстановени, бе в размер на 201 899 614 EUR към 31 декември 

2015 г. от общата максимална сума от 16 000 000 000 EUR, гарантирана от ЕС (член 11 

от Регламента за ЕФСИ). 201 899 614 EUR са записани като условен пасив в бележките 

към финансовите отчети на ЕС за 2015 г. 

Значими сделки  

През 2015 г. бе поето задължение за бюджетен кредит на стойност 1,35 млрд. EUR във 

връзка със захранването на ГФЕФСИ със средства през 2016 и 2017 г.  

То е оповестено в главата за неизпълнените бюджетни задължения, които все още не са 

отчетени като разход, в бележките към финансовите отчети на ЕС за 2015 г. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГФЕФСИ ПРЕЗ 2015 Г. 

На 21 януари 2016 г. Комисията прие Решение C(2016) 165, с което се одобряват 

насоките за управление на активите на гаранционния фонд на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции. 

През цялата 2015 г. нямаше средства в ГФЕФСИ. Поради това първият доклад за 

финансовото управление, резултатите и свързания с активите риск на ГФЕФСИ ще 

бъде представен през 2017 г. Той ще се отнася до 2016 година. 

5. ОЦЕНКА НА ТОВА ДОКОЛКО СА ПОДХОДЯЩИ ЦЕЛЕВИЯТ РАЗМЕР И РАВНИЩЕТО 

НА ГФЕФСИ 

Към края на 2015 г. ЕИБ подписа десет операции, обезпечени с гаранцията на ЕФСИ, 

на обща стойност 1 155 млн. EUR, от която сума са изплатени 202 млн. EUR. Ако тези 

операции доведат до загуби, тези загуби ще бъдат покрити от гаранцията на ЕС в 

съответствие с условията, предвидени в Споразумението за ЕФСИ. По-специално 

гаранцията на ЕС в рамките на инфраструктурния и иновационен прозорец се 

предоставя под формата на покритие на транш за първа загуба по портфейла за 

дълговите операции на ЕИБ и под формата на пълна гаранция за капиталовите 

операции или операциите от типа на капиталовите операции, при които ЕИБ инвестира 

на собствен риск на база pari passu същото количество ресурси.  

Подписаните през 2015 г. операции на ЕИФ с покритие от гаранцията на ЕФСИ 

възлизат на около 398 млн. EUR. Ако тези операции доведат до загуби, тези загуби ще 

бъдат покрити предимно със средства, предоставени от механизма за гарантиране за 

МСП по линия на InnovFin и механизма за гарантиране на заеми по линия на COSME. 

Според Регламента за ЕФСИ целевият размер на ГФЕФСИ е определен на 50 % от 

общите гаранционни задължения на ЕС, които понастоящем възлизат на 16 млрд. EUR. 

Поради сравнително малкия размер на подписаните договори и изплатените средства 

до края на 2015 г. няма достатъчно елементи, които да позволяват да бъде оценено, въз 

основа на реално извършените операции, доколко е подходящ целевият размер. По тази 

причина първият доклад за оценката на това доколко са подходящи целевият размер и 

равнището на ГФЕФСИ ще бъде представен до 31 май 2017 г. Той ще се отнася до 

2016 година.  

Понастоящем в бюджета на ЕС е заложено в хода на 2016 г. на ГФЕФСИ да бъдат 

изплатени приблизително 500 млн. EUR. 

Тъй като се очаква размерът на портфейла на операциите на ЕФСИ да нарасне 

значително с течение на времето, а също и поради бюджетните ограничения през 

периода на програмиране на ЕФСИ, Комисията ще направи по-подробни оценки в 

бъдеще. 
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