
  

 

Приложение към т. 1 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

за финансиране на многопрофилни болници за активно лечение със 

системно значение за регионите 
 

Цел на Програмата  Целево дългосрочно финансиране на многопрофилни болници за 

активно лечение, с разкрити  „Спешни отделения“ („Болници със 

системно значение за регионите“ или по-долу за кратко БСЗ), 

които са обект на провежданата от държавата политика за 

оздравяване и развитие на болници. 

Допустими 

кредитополучатели 

Многопрофилни болници за активно лечение с разкрити „Спешни 

отделения“ („Болници със системно значение за регионите“), 

които:  

1. Изпълняват одобрен от Министерство на здравеопазването 

„План за преструктуриране и финансово стабилизиране на 

паричните потоци“, с въведени целеви стойности и индикатори 

(наречен по-долу за кратко „Оздравителна програма“), който 

включва график за погасяване на просрочените задължения и 

план за постигане на положителен резултат от дейността; 

2. Притежават база и обучават студенти и специализанти по 

медицина;   

3. Притежават реалистичен положителен паричен поток, оценен 

от „Българска банка за развитие“ ЕАД (ББР ЕАД); 

 

и/или 

 

1. Предвиждат инвестиции в подобрение на инфраструктурата и 

медицинското си оборудване, с цел повишаване на обема и 

качеството на предоставяните медицински услуги, които 

инвестиции са включени в представена на Министъра на 

здравеопазването „Бизнес програма“, по смисъла на „Наредба № 

5 от 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, 

прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за 

болнична помощ и комплексни онкологични центрове“ (ДВ, бр. 51 

от 2019 г.); 

2. Са оценени като финансово стабилни и кредитоспособни, а 

планираната от тях инвестиция като рентабилна, в съответствие с 

вътрешните правила и процедури на ББР ЕАД; 

3. Притежават положителен собствен капитал и реалистичен 

положителен паричен поток, оценен от ББР ЕАД; 

 

 

ББР ЕАД оценява кредитополучателите и предоставя 

финансиране по Програмата на пазарен принцип, в съответствие 

с действащите към съответния момент правила за кредитна 

дейност, устава на банката и приложимото законодателство.  

 

Вид и цел на 

финансирането 

Инвестиционно и/или оборотно финансиране; 

Допустими инвестиционни разходи: бъдещи разходи за ремонтни 

дейности и придобиването на  дълготрайни материални активи 

/ДМА/, пряко свързани с дейността на БСЗ, които са включени в 

представена на Министъра на здравеопазването „Бизнес 

програма“; 

Допустими разходи, покривани от оборотното финансиране: 

разходи за разплащане с доставчици на БСЗ.  
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Срок за 

кандидатстване по 

Програмата 

До 31.08.2023 г. 

Този срок може да бъде удължен от Министерския съвет в 

зависимост от степента на изпълнение на Програмата и на 

държавната политика по оздравяване и развитие на болници.  

Първоначален бюджет 

на Програмата 
25 млн. лева 

С възможност за увеличаването му до 50 млн. лева, в случай на 

изпълнение на бюджета преди изтичане срока за кандидатстване 

по Програмата.  

 

Сума на кредита 

 

До 5 000 000  лева или равностойност в евро 

 

  

Структура на 

финансиране и базови 

условия за усвояване 

 

Средствата от кредита се усвояват при: 

- Покупка/придобиване на допустими за финансиране по 

Програмата ДМА, в това число специализирана медицинска 

техника, вкл. възможност да се правят частични и авансови 

плащания, при представяне на разходо-оправдателни документи; 

- договорени строителни и ремонтни дейности, на базата на 

представени количествени сметки, строителни договори и др. 

- признати от Кредитополучателя и документално обосновани 

разходи, погасяващи негови изискуеми задължения към 

доставчици; 

 

ББР ЕАД има право да откаже усвояване, при описани в договора 

за кредит условия, включително ако исканото усвояване е в 

противоречие с изпълняваната от БСЗ „Оздравителна програма“ 

или ако Кредитополучателят е в текущо неизпълнение на 

„Оздравителната  програма“. 

 

За обезпечаване целевото усвояване на кредитите, ББР ЕАД има 

право да иска и получава информация относно финансовото 

състояние на БСЗ от Министерство на здравеопазването. 

Министерство на здравеопазването отговаря, в рамките на своята 

компетентност, за изпълнението и контрола над „Оздравителните 

програми“, изпълнявани от стана на БСЗ. В случай, че в процеса 

по одобряване, предоставяне, усвояване и мониторинг на 

кредитните сделки ББР ЕАД установи отклонения от 

изпълняваните от болницата бизнес план и параметри за 

оздравяване на дейността, ББР ЕАД има право, освен да 

преустанови работа по искане за кредит/да спре усвояване на 

средства от вече одобрен кредит, и да подаде сигнал до 

Министерство на здравеопазването.  

Максимален годишен 

лихвен процент 

 

3 месечен Euribor + надбавка до 6,5 % (650 б.т.) годишно, 

но не по-малко от размера на надбавката 

 

Лихвата се определя в зависимост от оценката на рисковия 

профил и предлаганите обезпечения и при съблюдаване на 

правилата за държавни помощи.1 

 

 
1 При условията на Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на 

референтните и сконтови лихвени проценти (2008/C 14/02) и в случай на промяна на основния лихвен 

процент, публикуван на https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-

and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en към датата договора със БСЗ, лихвеният 

процент може да бъде увеличен. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en
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Възможност за договаряне на гратисен период за погасяване на 

главницата – до 2 години. 

 

Такса управление 0,5 % на годишна база 

Такса ангажимент Няма 

 

Такса за разглеждане 

на кредита 

0.1% от размера на исканото финансиране 

 

Други дължими такси Съгласно действащата тарифа на Българска банка за развитие 

ЕАД  

 

Срок на кредита До  120 месеца, считано  от датата на сключване на договора за 

кредит; 

Възможност за гратисен период за главница, съгласно 

индивидуално договореното между ББР ЕАД с БСЗ; 

Допълнителни условия • Задължително съответствие с Общите условия за 

кредитиране на „Българска банка за развитие“ ЕАД; 

• Липса на публични задължения, съгласно чл. 87, ал. 6 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

• Приета „Оздравителна програма“, одобрена от 

Министерство на здравеопазването (МЗ) преди първо 

усвояване по кредита (когато е приложимо); 

• Когато „Оздравителната програма“ предвижда 

предоставяне на заем, той трябва да е отпуснат на БСЗ 

преди първото усвояване на средства от кредита по 

Програмата.  

• Представяне на писмо за подкрепа от МЗ, след 

представяне на Плана за оптимизиране на дейността и 

финансово стабилизиране на паричните потоци; 

• Право на ББР ЕАД да следи директно изпълнението на 

„Оздравителната програма“ чрез/заедно с МЗ;   

• Болницата/Кредитополучателят/представя Протокол с 

надлежно взето решение от компетентния си орган за 

искания кредит и обезпечаването му, ведно с получено 

одобрение по чл. 26, ал. 2, т. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия, преди 

подписване на договора за кредит.  

• Право на ББР ЕАД да контролира целевото използване на 

усвоените средства и да отказва усвояване в съответствие 

с предвиденото в договора за кредит. 

• Други, по преценка на Банката, включително изискване за  

самоучастие в инвестицията. 

 

Обезпечение/опции • Особен залог по реда на Закона за особените залози в 

полза на ББР ЕАД върху съвкупността от всички настоящи 

и бъдещи вземания на  болницата/кредитополучателя по 

сключени договори с Националната здравно-осигурителна 

каса. 

• Първи по ред залог по реда на ЗОЗ в полза на ББР ЕАД 

върху активи, предмет на предоставеното от банката 

финансиране, включително залог върху медицинска 

апаратура. 

• Залог по реда на Закона за договорите за финансово 

обезпечение (ЗДФО) върху вземанията/наличностите по 

всички сметки, открити в ББР ЕАД. 

• Други, по преценка на Банката, обезпечаващи до  

120-130% кредитната експозиция. 
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Допълнителни условия 

на усвояване 

• Прилагат се условия за усвояване, съгласно Общите 

условия за кредитиране на ББР ЕАД. 

• Учредяване на обезпеченията, посочени по-горе; 

• Представяне на подписани анекси към договорите с НЗОК, 

в които анекси или други споразумения, изрично е 

посочена сметката на болницата/кредитополучател в ББР 

ЕАД, по която следва да постъпват дължими суми по тези 

договори. 

• Други, по преценка на Банката. 

 

Специфични условия  

 

 

• БСЗ се задължава да насочва по сметките си в ББР ЕАД, 

всички постъпления по договорите с НЗОК . 

• При неизпълнение на условието по т.1, банката прилага 

наказателна надбавка в размер на 2 /два/ процентни 

пункта над договорения лихвен процент, до изпълнението 

на условието. 

• Други, по преценка на Банката и в зависимост от 

специфичните параметри на структурата на кредитната 

транзакция.  

 

Други  Програмата на ББР ЕАД може да подлежи на обосновано 

изменение, за което ББР ЕАД уведомява Кредитополучателите и 

Министерство на здравеопазването.    

Банката си запазва правото да процедира в най-добра защита на 

своя законен интерес в случай, че кредитоискателят представи 

неточни, неистински, неверни или подправени декларации и 

потвърждения, документи, удостоверяващи правото на 

собственост върху обезпечението/ята, удостоверения за тежести 

върху обезпечението/ята или какъвто и да е друг документ, 

информация, потвърждение и/или декларация, свързани с 

вземането на решение от страна на банката за предоставяне на 

исканото финансиране, както и в случай на промени в законови 

и/ или подзаконови нормативни актове, касаещи регулаторната 

рамка на дейността на кредитните институции или съществени 

промени в пазарните условия. 

В процеса по изпълнение на Програмата могат да бъдат 

въвлечени с експертизата и правомощията си  Министерство на 

здравеопазването и негови структури.  

 

 

 


