
Финансиране на проекти за Справедлив 
преход



Еврипейска инвестиционна банка - банката на Европейския съюз

Подобряване на качеството на живот в Европа и отвъд
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Най-големият многостранен заемодател в света

Водещ доставчик на финанси за климата

Управляван от държавите-членки на ЕС

Кредитиращото звено на 

Европейския съюз от 1958 г.



Нашите приоритети
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ИНОВАЦИИ

€ 14.44
милярда

ОКОЛНА СРЕДА

€ 16.52
милярда

ИНФРАСТРУКТУРА

€ 15.74
милярда

МАЛКИ И СРЕДНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

€ 25.52
милярда



Бъдеща роля на ЕИБ във финансирането на Справедливия преход
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Ст
ъл

б 
1

• Фонд за 
Справедлив преход 
(ФСП)

• Безвъзмездни 
средства от ЕС

• Правила на ESIF
• МСП, RDI, EE, RE, 

чиста енергия, 
намаляване на 
емисиите, 
цифровизация, 
обеззаразяване, 
възстановяване на 
земя, повишаване / 
преквалификация, 
обучение, търсене 
на работа 

Ст
ъл

б 
2 • InvestEU

• EIB заеми
• InvestEU правила 

Ст
ъл

б 
3 • Механизъм за 

заеми от 
публичния 
сектор

• Заеми от ЕИБ
• Допустимост на 

ЕИБ 

JT територии (NUTS3) да се възползват от инвестициите

SPL IL FL

Насочен 
пакет от 
25M EUR



ЕИБ допустимост

Селектирани енергийни проекти
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PARIS
ALIGNMENT

• Производство на енергия EPS 250gCO2 / 
kWhe

• Електроцентрали, работещи с газ, при 
контакт с EPS през икономическия цикъл 
и отдават нисковъглероден газ

• Отпадъците от енергия отговарят на EPS 
и прилагат йерархията на отпадъците

• Мрежата за топлоотдаване отговаря на 
критериите за ефективност на 
Директивата за ЕЕ или съществува 
жизнеспособен план за декарбонизация 
и проектът не увеличава емисиите на 
парникови газове на годишна база 



ЕИБ Допустимост

Селектирани транспортни проекти

6

PARIS
ALIGNMENT

•

•

Движимо имущество за 
транспортни услуги: 50 g CO2 / 
пътнически км
Рехабилитация на пътища, пътна 
безопасност, регионални пътища 
(до 25 милиона евро)

• Стратегически пътища, ако 
отговарят на икономически тест, в 
съответствие с планирането и 
инфраструктурата за алтернативни 
горива

• Железопътна и друга 
инфраструктура на обществения 
транспорт

• Пристанищна инфраструктура
• Подобряване на съществуващия 

капацитет на летищата, но без нов 
капацитет 



Път напред
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Промяна в управлението

Териториален подход

Лидерство

Редица едновременни преходи

Стратегически избор

Инвестиционна програма



Благодаря!

8

Повече информация: www.eib.org 
info@eib.org



ЕИБ Проектен цикъл
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Стъпка 1
Проектно 

предложение

Стъпка 2 
Оценка

Стъпка 3 
Одобрение

Стъпка 4
Подписване

Стъпка 5 
Изплащане

Стъпка 6 
Мониторинг 

и отчет

Стъпка 7 
Погасяване

• Финансова

• Икономическа

• Социална

• Екологична

• Техническа 

• Управителен 
комитет на ЕИБ

•  Инвестиционен 
комитет (EFSI)

• Съвет на 
директорите на 
ЕИБ 
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