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Форум на Българска банка за развитие „Пътища за партньорства“ 

18 юни 2019 г., хотел „Хилтън“ 

 

О Т К Р И В А Щ А   Р Е Ч 

Уважаеми господин министър,  

Ваши превъзходителства,  

Уважаеми госпожи и господа,  

Имам удоволствието да приветствам  с „добре дошли“ на всички присъстващи на днешния 

годишен финансово-икономически форум на Българската банка за развитие. Това е 

традиционно събитие за нас, което с гордост мога да кажа, че се превръща във все по-значима 

платформа за дебат в региона на Балканите и ЕС. 

Преди всичко, искам да благодаря на министър Караниколов за високата оценка. Надявам се 

да оправдаем доверието към нас и в бъдеще банката да продължи своят възходящ растеж. 

Както вече знаете, тази година нашият форум се провежда под знака на числото 20. Освен 20-

годишния юбилей на банката, Европа се намира в навечерието на годината 2020. Тя е 

крайъгълен камък, защото в нея приключва многогодишният финансов период и се подготвя да 

встъпи следващият. Важен момент, в който ще се вземат решения, предопределящи 

финансовата политика на ЕС идните седем години. 

Ще ви върна малко на предисторията на форума на ББР. Неговото пилотно издание беше 

преди една година, когато като водещ партньор по „Плана Юнкер“ на ЕК за България аз и 

екипът ми решихме да съберем на банките за развитие от региона на Югоизточна Европа и 

Балканите. Амбицията ни беше да поставим основа за партньорство между тези институции.  

След обсъжданията на ключови проблеми на региона и финансовите механизми за тяхното 

преодоляване, положихме подписите си под Меморандум за сътрудничество. Явно успехът 

е бил с нас, защото към документа се присъединиха още държави и днес вече обединява 

единайсет национални и многостранни банки, включително от Хърватия, Унгария, Македония, 

Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения. 

Тази година искаме да надградим направеното с нова идея. Това е идеята за създаване на 

project mapping – уеб-базирана платформа, която дава възможност на банките-партньори в 

Меморандума да представят свои проекти в различни области, както и да търсят 

съфинансиране, да обменят ноу-хау и мообилизират  ресурси за тяхното осъществяване. 

Потенциалът на Югоизточна Европа е наистина голям, на някои от страните предстои 

присъединяване към ЕС и това означава възможност за ускорен икономически ръст. На ББР 

Форум 2019 ще коментираме как най-добре да използваме европейските средства и  

финансови инструменти, за да свържем икономиките си за по-силен растеж и ефект. 

Успешният пример на Плана „Юнкер“ за стимулиране на инвестициите, в периода 2021-2027 

продължава с мащабната инициатива на Европейската комисия – програмата „InvestEU“.   

Очакванията за тази програма да генерира над 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в 

целия ЕС. С участието си като прилагащи партньори в тази програма националните 

насърчителни банки могат да играят много важна роля, като финансира проекти в сектора на 

малките и средни предприятия, да помогнат за сближаване на икономиките на страните-членки.  
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ББР заявява  намерение за участие в Програмата „InvestEU” и гаранционния фонд към 

програмата. Това е уникална възможност и за българския бизнес, тъй-като Фондът ще 

предоставя  първокласна /с рейтинг три пъти „А“/ гаранция върху финансирането.  

Това означава възможност за поемане на по-висок от средния за системата риск и облекчени 

финансови условия по кредитите и по обезпеченията.   

„InvestEU“ не  изключва  публичните инвестиции и затова ББР може да подпомогне усилията на 

правителството за преодоляване на предизвикателствата във физическата, мрежовата и 

социалната инфраструктура. Така например по примера на успешната инициатива за 

енергоспестяващи мерки в българските домове, Банката е готова да структурира и финансира 

програма за „социална инфраструктура“ за изграждане на детски градини в страната. Могат да 

бъдат подкрепени и трансгранични проекти, което е важно за нашите партньори от държавите 

кандидат-членки на ЕС в региона.   

И така, вратата към 2020 година вече е отворена и е време да погледнем отвъд – към по-

далечни хоризонти. Защото за по-добро бъдеще са ни нужни големи и амбициозни цели, също 

така обаче и прагматични средства. Това е и темата днес: механизми и финансови 

инструменти през новия многогодишен финансов период.  

И затова за мен е особено удоволствие да поздравя представителите на Хърватската, 

Унгарската и Македонската банки за развитие, Ексим банк – Румъния, Банката за развитие на 

Република Сръбска – Босна и Херцеговина, Пощенска и спестовна банка – Белград, 

Международната банка за икономическо сътрудничество, Словенската банка за развитие, чието 

участие сериозно допринася за реализиране на поставените от  форума цели. 

Благодаря на всички вас като участници във форума и с удоволствие искам да поканя тук за 

специално обръщение представителя на Европейската комисия Флорентин Хопмайер, член на 

Кабинета на вицепрезидента Юрки Катайнен с ресор „Работни места, инвестиции, растеж и 

конкурентоспособност“. 

Заповядайте! 


