
 

 

Сектори, изключени от  Програмата на Паневропейския 
гаранционен фонд (ЕГФ) 

1. Производство или дейности, включващи вредни или експлоататорски форми на принудителен труд [1] / 
полагане на вреден труд от деца [2] . 

2. Производство или търговия с какъвто и да е продукт или дейност, считани за незаконни съгласно законите и 
подзаконовите актове на приемащата държава или международните конвенции и споразумения. 

3. Всяка дейност, свързана с порнография или проституция. 

4. Производство или търговия с диви животни или растения и продукти от тях, регулирани от Конвенцията 
относно международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). 

5. Производство, употреба или търговия с опасни вещества, като например радиоактивни материали (с 
изключение на медицински изотопи и материали за диагностика и лечение в здравеопазването), несвързани 
азбестови влакна и продукти, съдържащи ПХБ [3]. 

6. Трансгранична търговия с отпадъци и отпадъчни продукти, освен ако не е в съответствие с Базелската 
конвенция и съответните национални и европейски разпоредби, но за избягване на съмнения не се изключва 
използването на отпадъчни материали като гориво при централно отопление. 

7. Неустойчиви методи за риболов (т.е. риболов с плаваща мрежа, с дължина над 2,5 км., в морска среда, 
както и риболов с употреба на взривни вещества). 

8. Производство или търговия с фармацевтични продукти, пестициди/хербициди, химикали, вещества, 
нарушаващи озоновия слой [4] и други опасни вещества, предмет на международно постепенно премахване 
или забрани. 

9. Унищожаване на критични местообитания [5]. Производство и разпространение на расистки, 
антидемократични и/или неонацистки материали. 

10. Тютюн, ако той съставлява значителна част от основната финансирана дейност на Крайния получател [6] 
или значителна част от сделката на Крайния получател, финансирана по програмата на ЕГФ. 

11. Живи животни, които се използват за научни и експериментални цели, включително тяхното развъждане, 
освен ако не е в съответствие с Директива 2010/63/ЕС на Европейския съюз, изменена с Регламент (ЕС) 
2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели. 

12. Боеприпаси и оръжия, военно/полицейско оборудване, инфраструктурни съоръжения или изправителни 
центрове, затвори [7]. 

13. Хазартни игри, казина и еквивалентни на тях предприятия или хотели, на чиято територия функционират 
такива. 

 14.Търговски концесии върху естествена тропическа гора и изсичане на дървета; преобразуване на естествена 
гора в плантация. 

15. Закупуване на оборудване за дърводобив с цел използване в естествени тропически гори или гори с висока 
природна стойност във всички региони; и дейности, които водят до цялостно изсичане и/или влошаване 
състоянието на естествените тропически гори или гори с висока природна стойност.   

16. Нови плантации за добив на палмово масло. 

17. Всяка една дейност с политическа и религиозна насоченост. 

18. Производство на енергия от изкопаеми горива и свързани с това дейности 

   (i) Добив, преработка, транспорт и съхранение на въглища; 

   (ii) Проучване и производство на нефт, рафиниране, транспорт, разпространение и  съхранение; 

   (iii) Проучване и производство на природен газ, втечняване, регазификация, транспорт, разпространение и 
съхранение; или 

   (iv) Производство на електроенергия, надвишаващо Стандарта за ефективност на емисиите (т.е. 250 грама 
CO2e на kWh електроенергия), приложимо за електроцентрали и когенерационни централи, работещи с 
изкопаеми горива, геотермални и водноелектрически централи с големи резервоари. 

19. Енергоемки сектори и/или отрасли, отделящи високи емисии на въглероден двуокис (CO2)  

   (i) Производство на други основни органични химични вещества;  

   (ii) Производство на други основни неорганични химични вещества;  

   (iii) Производство на торове и азотни съединения; 

   (iv) Производство на полимери в първични форми; 

   (v) Производство на цимент; 

   (vi) Производство на чугун, стомана и феросплави; 

   (vii) Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана; 

   (viii) Студено изтегляне на пръти; 

   (ix) Студено валцуване на тесни ленти; 

   (x) Студено формуване или прегъване; 

   (xi) Студено изтегляне на тел; 



 

 

   (xii) Производство на алуминий; 

   (xiii) Производство на летателни апарати захранвани с конвенционално гориво и свързаните с тях машини; 

   (xiv) Пътнически въздушен транспорт на конвенционално гориво;           

   (xvii) Товарен въздушен транспорт на конвенционално гориво; или         

   (xviii) Спомагателни услуги, свързани с въздушния транспорт на конвенционално гориво. 

Не се финансират проекти за обезсоляване. 

 

[1] Принудителен труд означава всеки вид трудова дейност или услуга, които не са извършени доброволно, а индивидът 
изпълнява чрез заплаха за упражняване на насилие или наказание. 
[2] Полагане на вреден труд от деца означава извършване на работа от деца, която представлява икономическа експлоатация, 
или има вероятност да бъде опасна, която може да възпрепятства образованието на детето, или да е вредна за неговото 
здраве, или за неговото физическо, умствено, морално или социално развитие. Освен това всеки вид трудова дейност, която 
се извършва от лице, което все още не е навършило 15-годишна възраст, се счита за вредна, освен ако местното 
законодателство не определя задължително училищно обучение или по-висока минимална възраст за постъпване на работа; 
в тези случаи за определяне полагането на вреден труд от деца ще се прилага по-високата възраст. 
[3] Полихлорирани бифенили 
[4] Вещества, нарушаващи озоновия слой: Химични съединения, които реагират с и разрушават озоновия слой на 
стратосферата, което води до „дупки в озоновия слой“. Монреалският протокол посочва озоноразрушаващите вещества 
(ODS) и датите за тяхното целево намаляване и постепенно премахване. 
[5] Критичното местообитание е подклас както на естественото, така и на модифицираното местообитание, което заслужава 
специално внимание. Критичното местообитание включва райони с висока стойност на биологичното разнообразие, които 
отговарят на критериите на класификацията на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси 
("IUCN"), включително местообитания, необходими за оцеляването на критично застрашени или застрашени видове, както е 
определено от „Червения списък на застрашените видове на IUCN“ или съгласно всяко национално законодателство; зони 
със специално значение за ендемични видове или видове с ограничен ареал на разпространение; обекти, които са критични 
за оцеляването на мигриращите видове; области, поддържащи световно значими концентрации на видове или брой 
индивиди от видове, живеещи в общности; райони с групи от уникални видове, или които са свързани с ключови 
еволюционни процеси, или предоставят жизненоважни услуги за екосистемата; както и райони с биологично разнообразие 
със значително социално, икономическо или културно значение за местните общности. Девствени гори или гори с висока 
консервационна стойност се считат за критични местообитания. За целите на настоящия договор, екологичните и социалните 
изисквания, приложени към него, ще се разбират и приемат с цел осигуряване на разумна и задоволителна гаранция за 
избягване унищожаването на критични местообитания. 
[6] Референтен показател за ниво, определено като „значително“ е 5-10% от баланса или финансирания обем или приходите 
от продажби на клиента. 
[7] Тези дейности са напълно изключени от подпомагане по линия на ЕИБ във всички страни, които не са държави-членки на 
ЕС. В ЕС изключените дейности, свързани с отбраната, обществения ред и сигурността, са ограничени до производство (или 
изграждане) на, разпространение (или преработка) на и търговия с оръжия, боеприпаси, експлозиви, оборудване или 
инфраструктурни съоръжения, специално предназначени за военна употреба, и оборудване или инфраструктурни 
съоръжения, които водят до ограничаване на индивидуалните права и свободи на хората (т.е. затвори, центрове за 
задържане под всякаква форма), или до нарушаване на правата на човека. 


