
СПИСЪК НА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ФИНАНСИРАНЕТО СЕКТОРИ, ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ  

 

1. Дейности, свързани с производство или търговия на оръжия и боеприпаси, взривни вещества, оборудване 
или инфраструктура специално проектирани за военна употреба, както и оборудване или инфраструктура, 
ограничаващи личните права и свобода на хората (т.е. затвори, центрове за задържане на арестувани под 
каквато и да е форма) или нарушаващи човешките права;  

2. Дейности, свързани с производството или благоприятстващи използването на хазартни игри и свързано 
оборудване;  

3  Дейности, насочени към производство на тютюн, преработка, или специализирана дистрибуция на тютюн и 

тютюневи изделия, и дейности, благоприятстващи използването на тютюна/тютюневите изделия (например, 

„зали за пушене“); 

4. Дейности, свързани с живи животни за опитни и научни цели, които не са в съответствие с “Конвенцията на 

Съвета на Европа за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели“ 

(European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific 

Purposes), достъпна на интернет адрес: https://rm.coe.int/168007a67b 

5. Дейности, които оказват негативно въздействие върху околната среда, за което не са предприети мерки за 

отстраняване или намаляване; 

6. Дейности, които са етично или морално противоречиви и които са забранени от националните закони, 

например изследвания в областта на човешкото клониране; 

7. Покупка на „положителна репутация“, покупка на нематериални активи (примери за подобни нематериални 

активи включват права за производство и дистрибуция, например за медия или услуги, лицензи за 

таксиметрови услуги, лицензи за производство във фармацевтичната промишленост), които могат да 

доведат или да засилят пазарната позиция на Крайния Бенефициент (например увеличение с повече от 20% 

от пазарния дял на съответния пазар);  

8. Покупка на лицензи или права за добив на минерални ресурси;  

9. Дейности, свързани със същински сделки с недвижими имоти;  

10. Дейности, които са същински финансови сделки (например, покупката на акции или на друг финансов 

продукт);  

11. Дейности на финансови холдингови компании, чиято единствена дейност е да притежават или управляват 

портфейл от капиталови участия и/или инвестиции в други компании. Лизингови компании, свързани с 

определен производител.  

12. Подпроекти в чувствителни сектори, разположени в защитени територии, не отговарят на условията за 

финансиране на ЕИБ. Защитените територии включват територии по Натура 2000, определени съгласно 

законодателството на ЕС, обекти, признати по Рамсар, Берн (Мрежата на Емералд) и Бон конвенциите, и 

зони, определени или обявени от националните правителства за защитени територии. 

13. Други изключени сектори, публикувани на интернет страницата на Европейската инвестиционна банка и 

на ББР.  

 

https://rm.coe.int/168007a67b

