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Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез 

размяна на писма на 30 септември и 8 октомври 2013 г. 
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М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за ратифициране Изменението на 

Заемното споразумение (Проект за социално включване) между 

Република България и Международната банка за 

възстановяване и развитие 

 
 

Основният мотив, налагащ изменение на Заемното споразумение 

(Проект за социално включване) между Република България и 

Международната банка за възстановяване и развитие (Банката), е 

необходимостта от удължаване срока на заема и промяна на стойността  

на заема. Крайният срок на Проекта за социално включване е  

31 октомври 2013 г. Заемът е в размер 40 милиона евро (78 233 200 лв.), от 

които 71 192 212 лв. са предназначени за пряко финансиране на общини за 

предоставяне на услуги за ранно детско развитие. Финансират се проектите 

на 69 общини. За предоставянето на услугите се финансират и дейности за 

строителство, ремонт и оборудване. Всички строителни дейности по проекта 

приключват до 31 октомври 2013 г.  

Тъй като всички споразумения за финансиране с общините са с 

краен срок 31 октомври 2013 г., а срокът, необходим за  предоставяне на 

услугите за ранно детско развитие, е най-малко 12 месеца, удължаването на 

крайния срок за усвояване на средствата по заема до 30 септември 2015 г., 

т.е. с 23 месеца, ще гарантира реализирането на услугите и по този начин 

цялостното изпълнение на Проекта за социално включване и постигане в 

пълнота на заложените цели.  

За да бъдат постигнати целите на проекта и да се осигурят 

устойчиви резултати съобразно възможностите на държавния бюджет на 

Република България (при разходни тавани по ПСВ за 2014 и 2015 г., за всяка в 

размер 13 827 420 лв., определени в средносрочната бюджетна прогноза), 

другата важна промяна в заемното споразумение е свързана с намаляване 

размера на заема, така че заемните средства, които могат да се разходват 

през тези две години, да отговарят в пълна степен на прогнозните разходни 

тавани. Предложената промяна води до намаляване стойността на заема от 

40 000 000 евро на 31 391 644 евро, т.е. с 8 608 356 евро. Поради намаляването 

на стойността на заема се предлага отпадане на някои дейности по ПСВ, 

които не оказват съществено влияние върху постигането на целите на 

проекта.  
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Всички услуги за ранно детско развитие ще бъдат финансирани и 

ще се реализират през удължения срок на заема. Удължаването на срока на 

заема ще осигури и плавен преход към финансиране на тези услуги със 

средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през 

програмния период 2014-2020 г.  

Промяната в Заемното споразумение относно неговия краен срок 

няма да доведе до съществено увеличение на задълженията на страните по 

заема в рамките на споразумението. Прогнозното усвояване на оставащите 

заемни средства по години е, както следва: за 2014 г. – 7 069 847,58 евро, за 

2015 г. – 7 069 847,58 евро. Общо оставащите да бъдат усвоени заемни 

средства са в размер 14 139 695,16 евро. Удължаването на срока на Заемното 

споразумение няма да доведе и до допълнително натоварване на заема. 

Разходите за администриране на проекта няма да се увеличат, тъй като по 

този заем няма категория „Оперативни разходи“ и от заемните средства не се 

заплащат възнаграждения на екипа за изпълнение на проекта.  

Документите за изменението на Заемното споразумение са 

подписани от Банката и заемополучателя, представляван от министъра на 

финансите. 

Изменението на Заемното споразумение подлежи на ратифициране 

от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на 

Република България. 
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