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КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КРАЙНИТЕ РЕЦИПИЕНТИ 
 
Крайният реципиент трябва да : 

1. е микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за МСП и Препоръка на 
Европейската комисия 2003/361/ЕС; 

2. не е „ предприятие в затруднено положение“ със значенето на Регламент № С  (2014) 
651/2014 от 17 юни 2014 определящ категориите държавна помощ, която е съвместима 
с вътрешния пазар при приложението на Членове 107 и 108 от Договора за 
функциониране на Европейския съюз; 

3. няма значителен фокус в един или няколко от изключените за финансиране сектори – 
значителен за целите на този Договор е определен на 5%; 

4. не е в просрочие по друг договор или лизинг, разрешен от МЕДЛИЙЗ АД или от друга 
финансова институция, установено в резултат на проверки, извършени в съответствие с 
вътрешните правила и политики на МЕДЛИЙЗ АД;  

5. не е регистрирано в Не-кооперативна юрисдикция; 
6. е регистриран  и да извършва дейност в България или в: 1) страна-членка на ЕС, или 2) 

всяка друга страна, участваща в Програма Cosme към датата на подписване на Договора 
по Програма КОСМЕ+; 

7. не извършва незаконни дейности съгласно приложимото законодателство в България 
и/или страната на Крайния Реципиент, включително националното и международното 
законодателство и законодателството на ЕС, както Хартата на основните права на 
Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи; 
 
 

ИЗКЛЮЧЕНИ СЕКТОРИ 
 

Изключени сектори, в които не е допустимо да се финансира по Програма КОСМЕ+: 
1. Незаконни икономически дейности 

Производство, търговия или друга дейност, която е незаконна според законите и 
регламентите съгласно националната  юрисдикция за подобно производство, търговия 
или дейност („Нелегална икономическа дейност“). 
Човешкото клониране за целите на репродукция се счита за Нелегална икономическа 

дейност.  
2. Тютюн и дестилирани алкохолни напитки 

Производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и свързани 
продукти. 

3. Производство и търговия на оръжия и боеприпаси.  
  Финансирането на производството и търговията на оръжия и боеприпаси от всякакъв 

вид (включително оръжия, военно или полицейско оборудване или инфраструктури, и 
оборудване или инфраструктура, ограничаващи личните права и свобода на хората (т.е. 
затвори, арести във всякаква форма)). Тази рестрикция не се прилага за дейности, които 
са част от или са в допълнение към изричните политики на Европейския съюз. 

4. Казина 
Казина и еквивалентни дейности.  

5. Ограничения във връзка със сектор Информационни технологии 
Изследвания, развитие или технически приложения, свързани с програми и решения с 
електронни бази данни, които: 
А) целят: 
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• поддържането на дейности, включени в забранените сектори от т.1 до т.4 по-
горе; 

• интернет залагания и онлайн казина, или 
• порнография  

или които 
Б) са предназначени да позволят нелегално: 

• влизане в мрежи с електронни данни или 
• изтегляне на електронни данни. 

6. Дейности, включващи експерименти с живи животни 
Дейности, които подкрепят или финансират изследването, развитието и техническото 
приложение, свързано с: 

• човешко клониране за изследвания или терапевтични цели; и 
• генетично модифицирани организми (ГМО) 

7. Влияния върху околната среда. Дейности, които оказват въздействие върху околната 
среда (“Влияние върху околната среда“), които до голяма степен не са облекчени и/или 
обезщетени. Преди предоставянето на подкрепа за финансиране на дейностите, които 
водят до Влияние върху околната среда, Финансовата институция - партньор на ББР 
трябва да предостави на ББР/ЕИФ подходяща подробна информация за смекчаване и/ 
обезщетяване за всяко свързано Въздействие върху околната среда, при условие че в 
случай на каквито и да било съмнения от страна на МЕДЛИЙЗ АД, то по усмотрение на 
ББР/ЕИФ e да прецени дали всички дейности ще доведат до Въздействие върху околната 
среда и/или каквито и да било Влияния върху околната среда няма да бъдат в голяма 
степен смекчени и/или обезщетени.   

8. Същински дейности, свързани с недвижими имоти. Същински дейности, свързани с 
недвижими имоти, освен, ако активът не е закупен за собствена употреба (на фирмата). 

9. Същински финансови дейности. Същински финансови дейности (например, търговия с 
финансови инструменти), освен, ако активът не е закупен за собствена употреба (на 
фирмата). 

10. Ограничения в сектор Живи организми. Сектори, считани етично или морално за 
спорни, например, както е оценено изследването на клонирането на хора. В случай на 
каквито и да било съмнения от страна на  МЕДЛИЙЗ АД, то по усмотрение на ББР/ЕИФ, 
при условие че МЕДЛИЙЗ АД се съгласи да предостави на ББР/ЕИФ цялата информация, 
която изисква ББР/ЕИФ, за да извърши оценката им.  

Други изключени сектори, публикувани на интернет страницата на Европейския 
инвестиционен фонд и ББР. 


