
 

 

Слово на президента по време на Обществено-политически форум 
на тема „Насърчаване на конструктивния капитал в България: 

разгръщане на потенциала на регионите за развитие на 
иновациите в частния сектор“ 

 

София, 28 септември 

  
  
Уважаеми г-н Шентов, 
Ваши превъзходителства, 
Дами и господа, 
Г-н Холмс, 
  
За мен е изключително удоволствие да Ви приветствам с настоящия 
форум. Той се провежда под егидата на Инициативата „Три 
морета“.  България беше домакин на шестата Среща на върха и ние се 
радваме, че нашите приятели от Латвия поеха щафетата и догодина ще 
продължат инициативата под тяхно ръководство. 
  
Искам да кажа нещо важно, което се случи през изминалата и през 
настоящата година за развитието на тази инициатива, което има пряко 
отношение към развитието на конструктивния капитал в България. 
Терминът „конструктивен капитал“ все още не е широко разпространен в 
България, а крие огромни възможности. Той е ключът да имаме 
иновативна и конкурентоспособна икономика. Той дава още една 
възможност от всички възможности, които трябва да има една отворена 
пазарна икономика за прогрес в нейното развитие. 
  
Но обратно към „Три морета“. Както знаете, трите единствени и основни 
приоритета на инициативата до тази година бяха енергийна, транспортна 
и дигитална свързаност. Това, което предложих на Срещата на върха в 
Естония, в края на 2020 г. беше да добавим още един важен приоритет – 
образователна, научна и иновативна свързаност. В началото беше 
погледнато на този приоритет с открити резерви. Но много бързо, с 
детайлни обяснения от наша страна, нашите партньори, тези 12 страни 
членки на инициативата, нашите стратегически партньори – САЩ, 



 

 

Германия, Европейската комисия се убедиха, че всъщност това е ключът 
към бъдещето на тази инициатива. Защото ако гледаме само на хардуера, 
на инфраструктурата, на тръбите, асфалта, кабелите, ние наистина след 
20-30 години ще ги положим, но какво след това? Така че, ние отворихме 
вратата към бъдещето, което трябва да градим днес. А то е младите хора, 
научните и изследователските звена, лаборатории, иновативни 
предприятия да се обединят, да свържат своя потенциал, така че да 
имаме като резултат една много по-силна заявка за бъдещето. Повече от 
щастлив съм, че г-н Дановски, председател на Държавна агенция за 
научни изследвания и иновации, е тук. Той беше натоварен със задачата 
да комуникира със съответните партньорски организации, както е нашата 
Агенция за иновации, така че да се сключи меморандум по време на 
шестата Среща на върха в София, която да отвори нашето 
взаимодействие в тази посока. Има още много работа, но началото е 
поставено. 
  
Защото без развитие на технологиите, без иновации, ние няма да имаме 
бъдещето, което заслужаваме. Продължавам да повтарям, че каквито и 
фондове да се наливат тук, в България, за социално и икономическо 
сближаване, няма да имат ефект, докато не постигнем сближаване в 
образованието, науката и иновациите. Затова е изключително важно да 
работим за развитието на тяхната инфраструктура. 
  
По отношение на конструктивния капитал и връзката му с „Три морета“, 
всъщност, случи се нещо ново – инвестиционният фонд на инициативата, 
заедно с финансовата група Amber, разположена в Лондон, направиха 
така, че да дадат още една възможност на всички прогресивни малки и 
средни предприятия да получат достъп до финанси, но и да представят 
себе си във възможно най-добрата светлина на базата на резултати и на 
идеи. И тази програма вече работи. Това е именно засилване на връзката 
между публичното и частното партньорство. Защото фондът като капитал 
засега идва от държавата, но отива в частния сектор, който е доказал своя 
потенциал. Наред с европейските фондове, наред с механизма за 
развитие и устойчивост, ние даваме още една възможност и това отваря 
широко вратата към успехите на нашата икономика. 
  



 

 

Искам да поздравя всички Вас, радвам се, че сред нас са част от 
финалистите на Националния конкурс за иновативно предприятие на 2020 
година и мога да ви кажа, че тези инициативи са насочени именно към Вас. 
 

Искам да подчертая и че присъствието на г-н Холмс тук и интересът му 
към България, е абсолютно оправдан. Най-голямата увереност за 
потенциала, за бъдещето на България – това са нашите млади хора, с 
техните постижения. Може би г-н Шентов е споделил, защото той е един от 
радетелите, спонсорите на тези програми, но нашите млади хора, в 
средното образование вземат винаги топ 5 на всички международни, 
световни олимпиади по математика, физика, лингвистика, програмиране, 
биология. Това е един наистина огромен потенциал, малка България със 7 
млн. население мери ръст с гиганти като САЩ, Китай, Русия. Това 
означава, че инвестициите в България са обречени на успех. 
  
Благодаря ви, че сте тук, че давате кураж и надежда на нашите 
талантливи хора, на нашите малки и средни предприятия, които доказват, 
че в тази среда могат да развиват един успешен бизнес, имат невероятни 
идеи и това е и стремежът, това са и промените, които правим 
в  последните месеци със служебното правителство – да осигурим най-
важното – предсказуема среда за българския бизнес, свобода за 
разгръщане на идеите и държавата да не пречи, а да подпомага в тяхното 
развитие. Благодаря Ви! 
  
Желая успех на форума, на добър час! 
 


