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КРАТКА ОБОСНОВКА 

С предлагания проект за регламент се създава правна рамка, регулираща възможността 

различни инвестиционни фондове да получат статут на "Европейски фонд за социално 

предприемачество" и съответния паспорт. Целта е създаването на европейски сектор за 

инвестиране в юридически лица с нестопанска цел, чиято цел е постигането на 

различни цели от социално естество. 

Проекторегламентът въвежда критериите от гледна точка на разполагаемите активи, на 

които даден фонд ще трябва да отговаря, с цел да може да получи гореспоменатите 

название и паспорт.  С него се установяват също така изискванията към управителите 

на фондове за социално предприемачество и ограниченията относно възможността за 

инвестиция при използване на активите на фонда. 

Необходимо е да се отбележи, че по отношение на инвестиционните фондове 

съществуват две директиви: Директива 2011/61/EО на Европейския парламент и на 

Съвета и Директива 2009/65/EО на Европейския парламент и на Съвета.  Същите 

съдържат правилата, регулиращи инвестиционните фондове и тяхното управление, 

както и правилата, приложими за инвеститорите в подобни фондове. Настоящото 

становище има за цел осигуряването на съответствие между предложения 

проекторегламент и съществуващите законодателни актове. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 

въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 18 a (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) За да се гарантира яснота и 

прозрачност е необходимо също така 

управителите на ЕФСП да 

съобщават на инвеститорите и на 

всички собственици своите 

евентуални връзки с партии и 

политически организации, както и 

придобития в миналото 

професионален опит и този, 

придобит в хода на управлението на 

ЕФСП. 
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Обосновка 

С оглед целите на ЕФСП е целесъобразно да се избягва възможността управлението 

му да включва механизъм за извършване на плащания, предназначени за членове на 

политически партии. Всяка евентуална връзка, която съществува между партии или 

политически организации, и управителите следва да бъде съобщавана на 

инвеститорите. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „европейски фонд за социално 

предприемачество“ (ЕФСП) означава 

предприятие за колективно 

инвестиране, което инвестира най-малко 

70 % от съвкупните си капиталови 

вноски и непоисканата част от 

ангажирания акционерен капитал в 

активи, които са квалифицирани 

инвестиции; 

а) „европейски фонд за социално 

предприемачество“ (ЕФСП) означава 

предприятие за колективно 

инвестиране, което инвестира най-малко 

70 % от съвкупните си капиталови 

вноски и непоисканата част от 

ангажирания акционерен капитал в 

активи, които са квалифицирани 

инвестиции, независимо дали 

предприятието за колективно 

инвестиране е от отворен или 

затворен тип; 

Обосновка 

Изясняване на текста, с цел да се избегне празнота в закона, която да доведе до 

субективното му тълкуване. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „европейски фонд за социално 

предприемачество“ (ЕФСП) означава 

предприятие за колективно 

инвестиране, което инвестира най-малко 

70 % от съвкупните си капиталови 

вноски и непоисканата част от 

ангажирания акционерен капитал в 

а) „европейски фонд за социално 

предприемачество“ (ЕФСП) означава 

предприятие за колективно 

инвестиране, което инвестира най-малко 

70 % от капиталовите си вноски и от 

непоисканата част от ангажирания 

акционерен капитал в активи, които са 
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активи, които са квалифицирани 

инвестиции; 

квалифицирани инвестиции; 

Обосновка 

Изменението се отнася само за българската версия. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква г – подточка ii) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) използва печалбата си за постигане 

на основната си цел, вместо да я 

разпределя, и е въвело предварително 

определени процедури и правила за 

всякакви обстоятелства, при които 

печалбата се разпределя сред 

акционерите и собствениците; 

ii) използва печалбата си предимно за 

постигане на основната си цел, чрез 

реинвестирането и в предприятието, 

без да се нарушават разпоредбите на 

следващата подточка; 

Обосновка 

Проекторегламентът цели да бъдат подпомагани чрез инвестиции предприятия, 

които имат социална насоченост и целят не основно печалба, а развитието на своята 

социална дейност. В същото време обаче е необходимо да бъдат взети предвид 

интересите на инвеститорите, за които основната мотивация е печалбата. 

Следователно подточка ii) трябва да бъде разделена на две, за да се установи ясно, че 

социалните предприятия следва да се стремят да реинвестират печалбата в 

дейността си, но и да гарантират печалба за извършените от тях инвестиции. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква г – подточка ii а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iia) е въвело предварително 

определени процедури и правила за 

всякакви обстоятелства, при които 

печалбата се разпределя сред 

акционерите и собствениците, за да 

бъде гарантирана печалба за 

направената от ЕФСП инвестиция, 
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по-специално чрез преференциално 

третиране при разпределянето на 

печалбата от инвестициите от 

ЕФСП;  

Обосновка 

Проекторегламентът цели да бъдат подпомагани чрез инвестиции предприятия, 

които имат социална насоченост и целят не основно печалба, а развитието на своята 

социална дейност. В същото време обаче е необходимо да бъдат взети предвид 

интересите на инвеститорите, за които основната мотивация е печалбата. 

Следователно подточка ii) да бъде разделена на две, като се установи ясно, че 

социалните предприятия следва да се стремят да реинвестират печалбата в 

дейността си, но и да гарантират печалба за извършените от тях инвестиции. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква г – подточка iii) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) се управлява по правилата на 

отчетността и прозрачността, по-

специално чрез включване в 

управлението на работници, клиенти и 

заинтересовани лица, засегнати от 

стопанската му дейност; 

iii) се управлява по правилата на 

отчетността и прозрачността, по-

специално чрез наличието на 

възможности, съдържащи се в 

законовите документи за създаването 

на предприятието, за включване в 

неговото управление на работници и 

заинтересовани лица, засегнати от 

стопанската му дейност; 

Обосновка 

Оригиналният текст цели залагането на участие от страна на лицата, пряко заети 

или засегнати от дейността на социалното предприятие, в управлението му. 

Настоящото изменение се стреми да разшири обхвата на разпоредбата и да го 

затвърди, чрез въвеждане на изискване за участието в учредителни документи на 

подобни предприятия. В същото време участието на клиентите на предприятието в 

неговото управление е неуместно. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ж) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „ангажиран капитал“ означава всяко 

задължение, съгласно което дадено лице 

се задължава да придобие дял в ЕФСП 

или да направи вноски в капитала на 

ЕФСП; 

(не се отнася до българската езикова 

редакция) 

Обосновка 

Не се отнася за българския текст. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Управителите на ЕФСП гарантират, 

че когато придобиват активи, различни 

от квалифицираните инвестиции, не 

повече от 30 процента от съвкупните 

вноски в капитала на ЕФСП и 

непоисканата част от ангажирания 

капитал се използват за придобиване на 

активи, различни от квалифицираните 

инвестиции; краткосрочните вложения в 

парични средства и парични 

еквиваленти не се вземат предвид при 

изчисляването на тази граница. 

(не се отнася до българската езикова 

редакция) 

Обосновка 

Не се отнася за българския текст. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 11 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Правилата за оценка на активите се 

залагат в законово определените 

(не се отнася до българската езикова 

редакция) 
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документи на ЕФСП. 

Обосновка 

Не се отнася за българския текст. 
 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква и а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иa) списък на предишни или 

настоящи професионални дейности 

по управление на ЕФСП, придобити 

от управителя и списък на 

тематичните области, във връзка с 

които са проведени тези дейности; 

Обосновка 

Следва прозрачността да е гарантирана в максимална степен, когато става въпрос 

за професионалните качества на управителя. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква и б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иб) евентуални връзки, членство и 

роли, настоящи или минали, свързани 

с политически партии или 

организации; 

Обосновка 

Изискванията за яснота и прозрачност налагат инвеститорът да бъде информиран 

относно евентуални връзки, които управителят поддържа с политически партии или 

организации. 
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