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Хидроенергиен проект Своге 

 

 

Държава: БЪЛГАРИЯ 

Номер на проекта: 52319 

Стопански отрасъл: Енергетика – Европа, Близък изток и Африка  

Вид на обявлението: ЧАСТНО 

Екологична категория:  

Целева дата на одобряване: 24 Март 2021 г. 

Статус: Окончателно одобрен  

Дата на оповестяване на 
резюмето на проекта (на 
английски език): 20 януари 2021 г. 

 

 

Описание на проекта 

 

Дългосрочно финансиране за настоящия клиент на банката „ВЕЦ Своге“ АД във връзка с 

придобиването на дружеството от опитен инвеститор в областта на енергията от възобновяеми 

източници. С постъпленията от заема ще бъде рефинансиран съществуващия заем от ЕБВР и ще 

бъдат осигурени допълнителни средства, позволяващи на спонсора на проекта да изгради нови 

мощности за възобновяема енергия (вятърна и соларна) в страните, където инвестира ЕБВР, на 

стойност надвишаваща или равна на заема от ЕБВР. 
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Цели на проекта 

 

С предоставения заем ЕБВР ще подкрепи спонсора на проекта – опитен международен оператор в 

областта на енергията от ВЕИ – да разшири своите дейности в България и ще създаде условия за 

развитието и финансирането на планираните мощности за енергия от ВЕИ в Централна и Източна 

Европа, които спонсорът предвижда да реализира през следващите четири години. 

 

Въздействие върху процеса на преход 

 

ETI 60 

 

Въздействието на проекта върху процеса на преход произтича от увеличаване на 

конкурентоспособността на заемополучателя посредством прилагането на нови оперативни подходи, 

които ще окажат значително влияние върху ефективността на неговите операции (качество 

„конкурентоспособност“). Транзакцията също така ще помогне на спонсора във връзка с инвестиции 

в нови проекти за енергия от възобновяеми източници (вятърна или соларна) в страните, където 

инвестира ЕБВР (качество „екологичност“). 

 

Информация за клиента 

 

„ВЕЦ СВОГЕ“ АД 

„ВЕЦ Своге“ АД е българско дружество, което притежава и експлоатира портфейл от пет малки 

водноелектрически централи (ВЕЦ) по поречието на река Искър с обща инсталирана мощност 15,5 

мегавата. 

 

Обща стойност на финансирането от ЕБВР 

 

17 600 000,00 евро 

Обезпечен заем в размер до 17,6 млн. евро, предоставен на „ВЕЦ Своге“ АД. 

 

Обща стойност на проекта 

 

54,356,000,00 евро 

Финансирането от ЕБВР ще бъде част от по-мащабен финансов пакет, съфинансиран от търговски 

заемодател на паралелна база. Размерът на общото финансиране за проекта е до 28 млн. евро, от 

които паралелният заемодател ще осигури до 10,5 млн. евро. 
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Екологично и социално въздействие – резюме 

 

Проектът е от категория „В“ (лат.) съгласно Екологичната и социална политика (ЕСП) на банката от 

2019 г.: ЕБВР е добре запозната с работата на малките ВЕЦ по времето на тяхното управление от 

заемополучателя и е възлагала на независими консултанти да извършват мониторинг върху 

проектното изпълнение и оперативните показатели на проекта, последният от които беше извършен 

през 2018 г. Докладите от мониторинга на екологичното и социалното въздействие потвърдиха, че 

мощностите се експлоатират в съответствие с изискванията за представяне (ИП) на ЕБВР. Дадени 

бяха някои несъществени препоръки, които следва да бъдат изпълнени, за да се гарантира 

спазването на изискванията по националните разрешителни режими. 

Съгласно условията на новата транзакция, изискванията за мониторинг и отчетност на проекта ще 

бъдат увеличени, за да се гарантира прилагането на добрите международни практики, както е 

посоченo в последните версии на ЕСП на ЕБВР и в съпътстващите ги насоки за водноелектрическия 

сектор. 

В допълнение към възложените от ЕБВР доклади за мониторинг, заемополучателят предостави 

доклади за мониторинг на биологичното разнообразие, в които е посочено, че мерките за 

ограничаване на въздействието върху водното биоразнообразие са имали ефект. Освен това, преди 

придобиването спонсорът е извършил техническо обследване, което е потвърдило, че мощностите 

се експлоатират съгласно условията на националните екологични и социални разрешителни, с 

препоръки за някои подобрения на екологичните и социалните аспекти на експлоатационния режим. 

Тъй като в транзакцията не са предвидени нови строителни дейности, целите за оперативна 

оптимизация и за подобряване на екологичните и социалните аспекти са постижими при наличие на 

ангажимент за засилен надзор върху тези аспекти. Разработен е План за екологични и социални 

дейности (ПЕСД), в който са включени мерки за своевременното изпълнение на дадените по-рано 

препоръки по екологичните и социалните аспекти, и за извършването на подробен анализ на 

операциите след придобиването въз основа на насоките на ЕБВР относно добри практики за малки 

ВЕЦ. 

Освен това дружеството поема ангажимент да извърши преглед на своите корпоративни политики по 

отношение на екологичните и социалните аспекти;да разработи процедури за привеждане на всички 

съществуващи мощности в съответствие с изискванията на ЕБВР и за структуриране на възможните 

бъдещи проекти така, че те да отговарят на изискванията за представяне. 

 

Техническо сътрудничество 

Не е предвидено. 
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Допълняемост 
Заемът от банката осигурява дългосрочно проектно финансиране със структура, която включва 

значителен дял приходи от свободен пазар и поради това не е обичайно налична на пазара. Проектът 

ще мобилизира също така допълнително търговско финансиране на паралелна основа от местна 

финансираща банка. 

 

Данни за контакт с дружеството 

Светлин Писленски 
pislenss@ebrd.com 

Относно въздействието върху прехода (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, трябва 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. 

mailto:pislenss@ebrd.com
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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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 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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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. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html

