
 

Ръководство за формуляр за подаване на заявление за включване на проект в ЕПИП 

(наричан по-долу „формулярът“) 

Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) е създаден по силата на 

Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 година за 

Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по 

инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти (наричан по-долу 

„регламентът“) и Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1214 на Комисията от 22 юли 2015 година 

за създаване на Европейски портал за инвестиционни проекти (наричано по-долу „решението 

на Комисията“). 

Редът и условията за ЕПИП (наричани по-долу „Р&У“) са поместени във формуляра. Чрез 

дерогация от последното изречение от третия параграф на точка 3 от Р&У докато бъде пуснат 

онлайн формулярът, посочен в тази разпоредба, за информация, питания или въпроси може да 

се свързвате със службата за съдействие на ЕПИП на имейл адрес eipp-project@ec.europa.eu. 

Службата за съдействие на ЕПИП ще направи всичко възможно да отговори в рамките на 

3 работни дни след запитването, без обаче да е в състояние да гарантира това.  

Съгласно точка 7 от Р&У таксата за обработване на заявлението за даден проект, която се 

заплаща от организатори от частния сектор по време на периода преди пускането на портала, е 

100 евро. След като подадат своя проект, организаторите от частния сектор ще получат 

подробна информация за плащането. 

Формулярът е съвместим с безплатния софтуер Adobe Reader (версия 10 или следваща версия). 

За някои от текстовите полета във формуляра е посочен максимален брой на символите. В 

случай че това не е направено, максималният брой на символите е 100 (с някои изключения, 

напр. „пощенски код“ и „телефон“ със съответно 20 и 50 символа). 

Всички полета, отбелязани със звезда (*), са задължителни. Някои от неотбелязаните може да 

станат задължителни в зависимост от посоченото в други полета (напр. ако посочите, че имате 

номер на регистрация по ДДС, полето за него ще стане задължително).  

Държавата е вписана предварително във формуляра. Ако считате, че е необходимо да смените 

това поле, моля да изпратите искане на имейл адрес eipp-project@ec.europa.eu, като посочите 

съответната държава, и ще получите нов формуляр. 

Раздел „Идентификация на организацията“ 

Моля, попълнете името на организацията*, правната форма*, ДДС или друг национален 

идентификационен номер с официални данни за правен субект. Всички правни субекти трябва 

да имат поне един национален регистрационен номер (ДДС или друг). Изключения се допускат 

единствено за публични органи. „Неизвестна“ правна форма се попълва за публични органи и 

други форми, които не са посочени в падащото меню.  

Публичен орган означава правен субект, създаден като публичен орган от национално 

законодателство, или международна организация. „Създаден като публичен орган от 
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национално законодателство“ означава: i) учреден като публичен орган с официален акт за 

създаване или признат за публичен орган по националното законодателство и ii) 

публичноправен субект. Публичните органи може да функционират по силата на или да бъдат 

предмет на частното право за някои или повечето от дейностите си. Правен субект, който има 

обществени функции, но е създаден по силата на частното право, не се счита за публичен 

орган.  

Освен формуляра организаторите на проекти трябва да предадат следните документи: 

сканирано копие на извлечение от регистрацията за организатори от частния сектор и копие от 

акта, закона, указа или решението за създаване на организацията като публичен орган (или, 

ако такъв документ не съществува, всякакъв друг официален документ, който го доказва) за 

организатори от публичния сектор.     

Размер на дружеството е незадължително поле. Числеността (на персонала) на МСП е ≤ 250; те 

имат също годишен оборот ≤ 50 милиона евро или общ счетоводен баланс ≤ 43 милиона евро. 

Счита се, че дружествата със средна пазарна капитализация имат между 250 и 3 000 

служители. 

Данните за връзка са необходими за бъдещи контакти относно проекта. Те няма да бъдат 

публикувани в ЕПИП. Ако инвеститори или други страни се интересуват от Вашия проект, те ще 

трябва да кликнат върху бутон „Контакт“, който ще отвори онлайн формуляр за връзка. Така 

Вие ще виждате данните за връзка на отправящия запитването, но той няма да вижда Вашите. 

Това ще Ви позволи да избегнете нежелани контакти.    

Моля да се уверите, че лицето за контакт е на разположение за отговор или за координиране 

на запитвания относно проекта. В случай на промяна на данните за връзка, моля да ни 

информирате на имейл адрес eipp-project@ec.europa.eu. 

След пускането на портала лицето за контакт, посочено в този раздел, ще стане назначен 

представител на правния субект (LEAR) за организацията. То ще отговаря за управлението на 

организацията в рамките на системата ЕПИП (напр. за управлението на правата за достъп по 

проекта). На по-късен етап ще бъде поискано представянето на удостоверение за 

упълномощаването на лицето за контакт да представлява организацията.  

Препоръчваме Ви да качите лого (в JPG, PNG, GIF или TIF формат) за по-добро визуално 

представяне на Вашия проект. Допустимите минимални размери са 100х100 пиксела, а 

каченият файл не трябва да надвишава 200 Kb. Можете да създадете и лого под формата на 

снимка, вж. примера. 

Европейската комисия използва надеждна система за контрол на автентичността — ECAS 

(European Commission Authentication Service), с която идентифицира всеки индивидуален 

ползвател на предлаганите от нея онлайн услуги (вкл. ЕПИП). Ако имате действаща ECAS 

регистрация (базирана на имейл), моля да го потвърдите, за да я използваме за проекта.   

Ако нямате такава регистрация, ще трябва да се регистрирате на по-късен етап, като следвате 

инструкциите, посочени на адрес http://ec.europa.eu/visits/documents/ecas-step-by-step_bg.pdf .    
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Раздел  „Описание на проекта“ 

Предвижда се кратко описание на проекта да се появява в резултати от търсене или в 

обобщени таблици. Дългото описание ще фигурира в проектния фиш под формата на резюме 

на подадената от Вас информация. Инвеститорите ще може да го използват за популяризиране 

на проекта с информационна цел.        

Освен логото Ви препоръчваме да качите и картинка на проекта (в JPG, PNG, GIF или TIF 

формат) за по-добро визуално представяне на Вашия проект. Допустимите минимални 

размери са 1 000х200 пиксела, а каченият файл не трябва да надвишава 1 Мb, вж. примера. 

Тази картинка може да съдържа (комбинация от) схема, карта или друг визуален материал с 

промоционална цел (с изключение на видеозапис). 

Основна държава от ЕС е държавата членка на ЕС, в която се очаква да бъде направена по-

голямата част от инвестицията. За трансгранични проекти моля да попълните следващите 

полета. Допускат се трансгранични проекти с държави извън ЕС, стига инвестицията и 

реализацията да са поне частично в държава членка на Съюза, като това трябва да се посочи в 

поле „Описание“.     

Съгласно Решението на Комисията прогнозните разходи по проекта трябва да бъдат поне 10 

милиона евро. Сходни по-малки проекти може да се комбинират в един проект или програма, 

стига страната, организираща проекта (координиращо звено), да подаде едно заявление за 

включване на проект в ЕПИП.   

Съгласно Решението на Комисията изпълнението на проекта би трябвало да започне в срок от 

три години от подаването на заявление за включване в ЕПИП, което ограничава възможностите 

в полето „Очаквано начало“.      

В икономическата обосновка трябва да бъде обяснено защо инвеститорите да обмислят 

инвестирането в подобен проект, вж. примера.  

Актуалният пътникопоток по влаковата линия Люксембург-Брюксел е около 100 милиона души 

годишно с доста стабилни сезонни вариации: спад в бизнес пътуванията през лятото, който се 

компенсира от увеличаване на ваканционните пътувания. Ограничена конкуренция: бавни 

съществуващи влакови услуги (2:40 – 3 часа)  и самолетни услуги, скъпи лимузини и трансфери 

за частни самолети. Свободният капацитет може да се запълни с товарни влакове, особено за 

по-скъпи товари, свързващи линията с люксембургските въздушни товарни превози, които 

заемат водещо място в ЕС. Време за изграждане на проекта: 3 години. Прогнозен период за 

възвръщане на инвестициите: 15 години. Разработени са три сценария за финансови прогнози. 

Прогнозите за възвращаемостта за инвеститорите (за предвижданите различни степени на 

финансиране, първично, вторично, равно) са на разположение при поискване.      

За Вашия проект трябва да изберете максимум 2 сектора от изброените 24 възможности. 

Съгласно Решението на Комисията проектът трябва да попада в някой от секторите, посочени в 

член 9, параграф 2 от Регламента. 

Приканваме Ви да оповестите пречките/затрудненията за осъществяването на Вашия проект. 



Мястото на осъществяване на проекта ще се вижда на интерактивна карта на проектите. За 

удобство може да използвате http://www.latlong.net/ (възможно е линкът да не работи с някои 

версии на Internet Explorer).  

Раздел „Финансиране на проекта“ Ви дава възможност да разкриете информация за вече 

подсигурено частично финансиране на Вашия проект. Тази информация не е задължителна, но 

има вероятност външните инвеститори да обърнат по-сериозно внимание на проекти, за които 

организаторите осигуряват част от средствата.  

Раздел „Допълнителна информация“ Ви дава възможност да споделите всякаква информация 

за проекта, напр. условия за изграждане, структуриране на проекта/споделяне на риска и др. 

Приканваме Ви също така да предоставите информация за съответствието на Вашия проект с 

целите на ЕС за създаване на работни места, стимулиране на икономическия растеж, постигане 

на по-интегриран общ пазар, популяризиране на цифровата икономика и пр.    
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