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София Мед – устойчиво разширяване на дейността  
 

Държава: БЪЛГАРИЯ 

Номер на проекта: 53076 

Стопански отрасъл: Производство и услуги  

Вид на обявлението: ЧАСТЕН СЕКТОР 

Екологична категория: В 

Планирана дата на 

одобряване: 10 ноември 2021 г. 

Статус: Извършен преглед на концепцията 

Дата на оповестяване на 

резюмето на проекта (на 

английски език): 6 октомври 2021 г. 
  

 

Описание на проекта 

 

Първостепенен обезпечен заем в размер до 20 млн. евро за София Мед АД. 

 

Цели на проекта 

 

Постъпленията от заема ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната 

програма на дружеството за периода 2020–2022 г., която е насочена към увеличаване на 

капацитета за производство на ленти от мед и медни сплави. Основната цел е да се 

отговори на повишеното търсене на медни изделия за екологични („зелени“) приложения. 
 

Въздействие върху процеса на преход 

 

ETI 60. 

 

Екологичност – проектът включва увеличаване на капацитета за производство на ленти от 

мед и медни сплави, предназначени за използване в областта на електрическата 

мобилност и възобновяемата енергия. Проектът отговаря на изискванията съгласно 

Рамката на ЕБВР за преход към зелена икономика (Green Economy Transition – GET) и по-
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специално на тези за категория „Металургия за действия в областта на климата“ от новата 

обща методика на многостранните банки за развитие (МБР). 

 

Информация за клиента 

 

СОФИЯ МЕД АД 

 

София Мед АД („Заемополучателят“ или „Дружеството“) е акционерно дружество, 

регистрирано в България, чиято основна дейност е производство на валцовани и 

екструдирани изделия от мед и медни сплави за редица сектори. 
 

 

Обща стойност на финансирането от ЕБВР 

 

20 000 000.00 евро 

 

Първостепенен обезпечен заем със срок на погасяване до 7 години. 

 

Обща стойност на проекта 

 

27 000 000.00 евро 
 

 

Резюме на екологичните и социалните аспекти 

 

Проектът е поставен в категория „В“ (лат.) съгласно Екологичната и социална политика 

от 2019 г. Дружеството е съществуващ клиент на Банката и досега е показало солиден 

подход към екологичните и социалните аспекти. Проектът е свързан със значителни 

капиталови инвестиции, включително две нови пещи за отгряване (bell annealing furnaces), 

с които капацитетът за отгряване ще бъде увеличен от 68 хил. тона на 98 хил. тона 

годишно, както и увеличаване на капацитета за студено валцоване от 100 хил. тона на 

170 хил. тона годишно чрез инсталиране на нова линия. Екологичните и социалните 

рискове и въздействия произтичат от изграждането и експлоатацията на новите 

съоръжения, и са свързани със здравословните и безопасни условия на труд, 

атмосферните емисии, управлението на водите, енергийната ефективност и шума. Тези 

въздействия са сходни с въздействията от сегашните дейности и могат лесно да бъдат 

овладени чрез мерки за смекчаване и сегашните процедури за управление на 

екологичните и социалните аспекти. Предишният План за екологични и социални 

дейности (ПЕСД), който беше договорен с ЕБВР, е изпълнен изцяло. Независимо от това, 

при извършената надлежна екологична и социална оценка (НЕСО) бяха установени някои 

области, на които Дружеството следва да обърне повишено внимание. За тази цел е 

изготвен съкратен вариант на ПЕСД, който ще бъде договорен преди одобрението от 

Съвета на Директорите на Банката. Основните действия включват поддържане на система 

за управление на веригата на доставки в съответствие с изискванията на ЕБВР, прилагане 
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на вътрешен и външен механизъм за подаване разглеждане на жалби, както и подобряване 

на политиките на Дружеството по отношение на насилието и тормоза по полов признак 

(НТПП). Дружеството ще продължи да представя на Банката ежегодни доклади по 

екологичните и социалните аспекти. 

 

Надлежна екологична и социална оценка (НЕСО) беше извършена от отдел „Околна среда 

и устойчивост“ на ЕБВР и се състоеше от преглед на предишната оценка на ЕБВР и на 

докладите на Дружеството по екологичните и социалните аспекти, както и от 

допълнителни въпроси, свързани с Екологичната и социална политика на ЕБВР от 2019 г., 

включително управлението на риска във веригата на доставки и НТПП. Дружеството 

прилага сертифицирани системи за управление на рисковете, свързани с околната среда, 

здравето и безопасността. Уредбата на трудовите отношения отговаря на показател за 

изпълнение 2 (ПИ2) и обхваща редица политики и процедури по отношение на човешките 

ресурси, включително разпоредби относно тормоза на работното място, за равни 

възможности и недопустимост на дискриминацията, кодекс за поведение на служителите, 

система за обучение на служителите и механизъм за подаване и разглеждане на жалби. Не 

се е налагало преструктуриране на работната сила вследствие на КОВИД-19. В 

Дружеството функционират три цеха – за леене, валцоване и екструдиране. Те са 

получили съответните разрешения и съответстват на изискванията по приложение 1 към 

Директивата на ЕС за емисиите от промишлеността, и са съобразени с най-добрите 

налични техники и с референтните документи за най-добри налични техники 

(BAT/BREF), приложими за предприятията от сектора на цветната металургия. Проектът 

също така ще трябва да съответства изцяло на изискванията на Директивата за емисиите 

от промишлеността, като Дружеството ще трябва да изменя своите разрешения на всеки 

етап от изпълнението на проекта. Освен това Дружеството е осъществило редица 

инвестиции в енергийна ефективност с цел да намали потреблението на енергия. 

Производствените съоръжения на Дружеството и предвижданият проект (на същата 

площадка) се намират в един от индустриалните райони на София и са отдалечени от 

други квартали. За проекта няма да е необходимо отчуждаване на земи. В близост до 

производствените съоръжения тече река Искър, но тя не създава съществени рискове от 

наводнения, понеже досега не са регистрирани разливи, а водите на реката се регулират от 

язовир „Искър“, намиращ се на 50 километра нагоре по течението. 

 

Разпоредбите за безопасни и здравословни условия на труд и представянето на 

Дружеството в тази област съответстват на изискванията на ЕБВР. Тези разпоредби 

обхващат също автомобилния транспорт на неговите продукти. Дружеството е въвело 

подходящи мерки за контрол и управление на рисковете, свързани с КОВИД-19. 

Проектът не е свързан с въздействия върху биоразнообразието или върху обекти на 

културното наследство. Дружеството е въвело план за взаимодействие със 

заинтересованите страни, включително механизъм за подаване и разглеждане на жалби. 

 
 

Техническо сътрудничество 
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Като част от този ангажимент ЕБВР ще предостави на Дружеството техническа помощ за 

разработването и прилагането на нисковъглероден план (Low-Carbon Pathway – LCP), с 

който да приведе операциите си в съответствие с целите по отношение на изменението на 

климата, определени в Парижкото споразумение. 

 

 

Допълняемост 

 

Ефектите на финансирането от ЕБВР включват ограничаване на рисковете и определяне 

на стандарти, по-специално чрез оказване на съдействие по отношение на специфичните 

проекти и клиенти за смекчаване на рисковете и за предприемане на действия в областта 

на климата с цел да подобрят своето корпоративно управление в частта му за овладяване 

на свързаните с климата рискове. 

 

 

Данни за контакт с Дружеството 

 

Сергей Влайков 

info@sofiamed.com  

www.sofiamed.com 

ул. „Димитър Пешев“ № 4, 1528 София, БЪЛГАРИЯ 

 

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) 

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
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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. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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
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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. 

 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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/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
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

