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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за назначаване на заместник изпълнителния директор на 

Европейския фонд за стратегически инвестиции 

(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на управителния съвет на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) от 19 юли 2018 г. за преназначаването на 

заместник изпълнителния директор на ЕФСИ на поста му (C8-0424/2018), 

– като взе предвид член 7, параграф 6 от Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и 

Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти 

(ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически 

инвестиции1,  

– като взе предвид член 122а от своя правилник, 

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията 

по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за 

дейността, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети и комисията по икономически 

и парични въпроси (A8-0312/2018), 

A. като има предвид, че съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/1017 

изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор на ЕФСИ се 

назначават от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с мандат от три години, 

който може да бъде подновен еднократно, след получаване на одобрението на 

Европейския парламент и след провеждането на открит и прозрачен процес на 

подбор в съответствие с процедурите на ЕИБ, по време на който Европейският 

парламент бива надлежно и своевременно информиран за всички етапи на 

процедурата за подбор;  

Б. като има предвид, че на 19 юли 2018 г. управителният съвет на ЕФСИ прие 

предложение за преназначаването на изпълнителния директор и на заместник 

изпълнителния директор на ЕФСИ на постовете им и предаде предложението на 

Европейския парламент; 

В. като има предвид, че на 25 септември 2018 г. комисията по бюджети и комисията 

по икономически и парични въпроси проведоха изслушване на Илияна Цанова, 

предложения кандидат за длъжността заместник изпълнителен директор на 

ЕФСИ, по време на което тя направи встъпително изявление, след което отговори 

                                                 
1 ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1. 
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на въпроси на членовете на двете комисии; 

1. одобрява назначаването на Илияна Цанова за заместник изпълнителен директор 

на Европейския фонд за стратегически инвестиции; 

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, 

на Комисията, на Европейската инвестиционна банка, както и на правителствата 

на държавите членки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА ИЛИЯНА ЦАНОВА 

ПРОФИЛ  

 
 Заемана към момента длъжност – заместник изпълнителен директор на 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), гаранционен 
механизъм от 26 милиарда евро, предоставен от ЕС на групата на 
Европейската инвестиционна банка с цел подкрепа на стратегическите 
инвестиции в ЕС. Отговорности във връзка с оперативното управление на 
ЕФСИ и съпредседателстване на инвестиционния комитет на ЕФСИ.  

 Повече от 10 години опит в областта на банкирането за развитие в рамките на 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Лондон, 
Обединеното кралство. Заемани позиции – от асоцииран банкер до директор 
в областта на финансовия инженеринг и съфинансирането от ЕС. Заемани 
редица позиции без изпълнителни функции в управителните съвети в 
инфраструктурни фондове и дружества за комунални услуги.  

 През 2013 и 2014 г. заместник министър-председател, отговарящ за 
управлението на фондовете на ЕС, в две отделни служебни правителства на 
България. 

 Академична подготовка в областта на корпоративните и бизнес финансите. 
Магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство и 
сертификат за следдипломна квалификация по финансов мениджмънт от 
Университета „Джорджтаун“, Вашингтон, САЩ. Работа по независим 
изследователски проект в областта на развитието на ипотечните кредити в 
развиващите се страни със стипендия, отпусната от Университета 
„Джорджтаун“ и USAID за избрани специалисти от Централна и Източна 
Европа.  
 

ОПИТ 

Януари 
2016 г .  

до 
момента  

Заместник изпълнителен директор, Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, ЕИБ, Люксембург 
 Номинирана от управителния съвет на ЕФСИ и назначена след изслушване в 

Европейския парламент. 
 Отговаряща, заедно с изпълнителния директор, за управлението на ЕФСИ и 

съпредседател на заседанията на инвестиционния комитет на ЕФСИ. 
Инвестиционният комитет отговаря за одобряване на използването на 
гаранцията на ЕС за заеми, гаранции и капиталови инвестиции в съответствие с 
инвестиционните политики и насоки на ЕФСИ.  

 Отговорности във връзка с изпълнението и постигането на стратегическите 
цели на ЕФСИ чрез тясно сътрудничество с групата на ЕИБ и управителния 
съвет на ЕФСИ. Принос за разработването и изпълнението на стратегическите 
приоритети и цели на ЕФСИ; 

 Представител на ЕФСИ пред външни заинтересовани страни, на срещи на 
високо равнище и на прояви като оратор, както и пред медиите.  

 Политически диалог, свързан с ефективното използване на финансови 
инструменти, регулаторни и правни уредби, ефективно управление и 
стратегическа ориентация. 
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Март 2015 
–  януари 
2016 г .  

 
Директор, Съфинансиране от ЕС и финансов инженеринг, Европейска 
банка за възстановяване и развитие, Лондон, Обединеното кралство 
 
Отговорности, свързани с развитието на стратегическото сътрудничество с 
Европейската комисия (ЕК) за създаване и управление на иновативни финансови 
инструменти в областта на научните изследвания и иновациите, енергийната 
ефективност и градското развитие, околната среда и финансирането във връзка с 
изменението на климата, финансирането на МСП. Предоставяне на консултации на 
ЕК, на държавни органи, финансови институции и други клиенти на ЕБВР във 
връзка с политиките в съответната област. Отговорност за създаването и 
обезпечаването със служители на нова дирекция, разработването на стратегическите 
цели на екипа и развитието на дейността. Докладване пряко пред главния 
административен директор.  
 

Август 
2014 г . –  

ноември 
2014 г .  

Заместник министър-председател, отговарящ за управлението на 
фондовете на ЕС в служебното правителство на България, назначена от 
президента на България. 

Април 
2009 г . –  
август 
2014 г .  

Старши банкер, Европейска банка за възстановяване и развитие, екип 
за общинска и екологична инфраструктура, Лондон, Обединеното 
кралство 
 Ръководител на екип, занимаващ се с развитие на дейността, изпълнение и 

приложение на дългови и капиталови инвестиции в инфраструктура в 
Югоизточна Европа, Украйна и Русия.  

 Председател на Съвета на директорите на Фонда за развитие на общинската 
инфраструктура (SICAV) – инструмент за инвестиции в размер на 100 милиона 
евро, който осигурява поделяне на риска и дългово финансиране за 
инфраструктурни инвестиции в Западните Балкани. Водеща роля при 
концептуалното развитие и създаването на структурата на фонда, както и за 
набирането на средства.  

 Член на Съвета на директорите на фонд „ФЛАГ“ в България – иновативен 
инвестиционен механизъм, предоставящ смесено финансиране за инвестиции 
в общинска инфраструктура заедно с Кохезионния фонд и структурните 
фондове на ЕС.  

 От 2008 до 2010 г. – член на управителния съвет на „Софийска вода“, дружество 
със специално предназначение, отговарящо за осигуряването на 
водоснабдяване и канализационни услуги в София, България, в което 
мнозинството се притежава от „Юнайтед ютилитис“ (United Utilities), 
дружество от Обединеното кралство, което е котирано на борсата.  

 Отговорности за управление на отношенията и политически диалог с 
международни финансови институции, с Европейската комисия, с 
правителствата и регулаторните органи в региона, за който отговаря.  

 

Март 2013 
г. –  юни 
2013 г .  

Заместник министър-председател и министър, отговарящ за 
управлението на фондовете на ЕС в служебното правителство на 
България, назначена от президента на България.  
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Април 
2006 г . –  

април 
2009 г .  

Старши банкер, Европейска банка за възстановяване и развитие, екип 
за общинска и екологична инфраструктура, централа на ЕБВР в Лондон, 
Обединеното кралство 
 Основен географски район на дейност – България, Сърбия, Хърватия и Русия 
 Ръководство и управление на дейността на проектните екипи за структуриране, 

договаряне и осъществяване на инвестиционни проекти в областта на 
водоснабдяването и отпадъчните води, производството и доставката на 
електроенергия и топлинна енергия, обществения транспорт, управлението на 
отпадъците.  

 Структуриране и финансиране на публично-частни партньорства (ПЧП). 
Успешни резултати като ръководител на проекта за преструктуриране на 
ключов проект за ПЧП в региона като водещ преговарящ чрез управлението на 
интересите на значителен брой лица (проектно дружество, възложител, 
регулаторен орган, акционери, съфинансиращи организации). 

 Ключови отговорности за управление на отношенията и политически диалог в 
България.  

 

Февруари 
2003 г . –  
април 
2006 г .  

Асоцииран банкер, Европейска банка за възстановяване и развитие, 
София, България 
Управление и изпълнение на проекти в областта на железопътния транспорт, 
транспорта, водния сектор, летищата, включително и финансирането на концесии. 
Ключова роля при подготовката на бизнес стратегията на ЕБВР за 
инфраструктурния сектор в България. 

Август 
2001 г . –  
февруари 
2003 г .  

„Делойт“, консултации и подкрепа по дела във връзка със спорове, 
Вашингтон, САЩ, и одиторски и консултантски услуги, София, 
България 
Първоначално стажант в отдела на „Делойт“ за предоставяне на консултации във 
връзка със спорове, Вашингтон, САЩ. Впоследствие работа по предоставяне на 
одиторски и консултантски услуги в „Делойт“, България, като старши одитор. 
Работа като част от одитен екип по редица проекти, включително задължителни и 
международни одити. Опит с клиенти в следните сектори: застраховане, банково 
дело, енергетика, строителство, снабдяване с нефт и производство на текстил. 

 

Август 
1996 г .  

август 
2000 г .  

Търговска банка „Биохим“ (понастоящем „Уникредит Булбанк“), София, 
България  

В началото – акаунт мениджър, предоставящ консултации и съвети за 

корпоративни клиенти. През 1998 г. повишение в старши финансов 
анализатор, отговарящ за бюджетното планиране и изготвянето на анализи на 
разходите и ползите. Предоставяне на решения за преструктуриране и 
консолидация на клоновете. Член на основния екип, ръководещ разработването на 
продукти и създател на наръчника за продукти на „Биохим“  

АКАДЕМИЧНА ПОДГОТОВКА 

Август 
2000 г . –  
август 
2001 г . 

Гостуващ научен работник. Университет „Джорджтаун“ и университет 
„Джордж Вашингтон“. Вашингтон, САЩ 
Стипендия за гостуващ научен работник, предоставена от университета 
„Джорджтаун“ и USAID за избрани специалисти от Централна и Източна Европа. 
Следдипломни курсове по корпоративни финанси, приложимо прогнозиране и 
анализ на динамичните редове, задълбочен анализ на финансовите отчети, 
финансово управление, инвестиционен анализ и управление на портфейли. 
Независим изследователски проект в областта на развитието на ипотечното 
финансиране в страните в преход. 



 

PE628.539v02-00 8/9 RR\1165493BG.docx 

BG 

Август 
1994 г . –  
декември 
1998 г . 

Магистър по финанси. Университет за национално и световно стопанство. 
София, България 
Изучавани дисциплини – финанси, счетоводство, инвестиции, банково дело и 
право. Акцент върху корпоративните финанси.  

ДРУГИ КВАЛИФИКАЦИИ И  НАГРАДИ  

Умения  Бизнес софтуер: Microsoft Office Suite (Word, Excel)  

Награди  Стипендия за гостуващ научен работник, предоставена от USAID и университета 
„Джорджтаун“ за следдипломна квалификация и научни изследвания, Вашингтон, 
САЩ. 

Избрана за „Млад лидер в световен мащаб“ (Young Global Leader) от Световния 
икономически форум, 2015 г. 

Езици  Майчин език: български. Отлично владеене на английски език. Руски език – 
владеене на средно ниво 
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