
Посещение на президента на Европейска инвестиционна банка г-н Вернер Хойер в 
България 

На 9 ноември 2012 г., по покана на заместник министър-председателя и министър 
на финансите Симеон Дянков, на еднодневно посещение в България, беше президентът на 
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) Вернер Хойер. Той бе придружен от 
вицепрезидента на В. Молтерер, генералния секретар на ЕИБ А. Керехета и експерти на 
Банката.  

Вернер Хойер е седмият президент на ЕИБ от нейното създаване през 1958 г. и 
това е неговата първа визита в България като президент на Банката. Преди това е бил 
държавен министър в Министерството на външните работи на Федерална република 
Германия, отговарящ за европейската политика и член на германския парламент 
(Бундестаг). 

В рамките на визитата Вернер Хойер проведе срещи с министър-председателя на 
Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя и министър на 
финансите Симеон Дянков, министъра по управление на средствата от Европейския съюз 
Томислав Дончев и представители на министерството на външните работи. 

В хода на срещите бяха обсъдени приоритетите на бъдещото сътрудничество, 
напредъка в изпълнението на проектите, съфинансирани от ЕИБ, както и въпроси, 
свързани с ролята на ЕИБ за изпълнението на Стратегия 2020. В резултат на дискусиите 
двете страни се споразумяха да задълбочат сътрудничеството си при изпълнението на 
проекти по Инициативите JASPERS, JEREMIE и JESSICA. Предвид водещата роля на 
ЕИБ при изпълнението на многогодишната финансова рамка на ЕС 2014 – 2020 г., в която 
е залегнало използването на иновативни финансови инструменти, ще бъде използван 
опитът и експертизата на Банката при въвеждането и прилагането им в България през 
новия програмен период.  

ЕИБ ще продължи да подпомага изпълнението на инфраструктурни проекти в 
София и в други градове на страната, като банката се ангажира с предоставянето на 
техническа помощ на компании, които усвояват еврофондове. През 2013 г. ЕИБ ще 
продължи да подпомага конкурентоспособността на малките и на средните предприятия в 
България чрез предоставяне на кредитни линии на банки-посредници и ще се задълбочи 
сътрудничеството с ЕИБ в банковия сектор у нас. 

С цел пълноценно усвояване на средствата по Кредитното споразумение за 
структурен програмен заем (България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013) 
между Република България и ЕИБ ще се търсят възможности за използване на 
неразпределените средства от Кредитното споразумение за финансиране през 2013 г. на 
важни и неотложни общински проекти. Те са свързани с изпълнението на целите на 
Оперативните програми, за които общините не са успели да кандидатстват поради 
изчерпване на средствата в настоящата финансова перспектива. 


