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BG16RFOP002-2.006-0001 
Българска агенция 

за инвестиции
831910252 Неприложимо 20.1.2017 36 ян.2020

Кандидатът - Българска агенция за инвестиции е изпълнителна агенция към 

Министъра на икономиката. Тя е самостоятелно юридическо лице на бюджетна 

издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище в гр. 

София, състояща се от 27 служители.

За изпълнение на основната си цел, настоящия проект предвижда комплекс от 

мерки, които включват: Повишаване качеството и количеството на услугите, 

предоставяни на настоящите и потенциални инвеститори и да се стимулират 

инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез 

осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес 

средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за 

инвестиции. 

Специфичните цели на проектното предложение са: Създаване на инструменти, в 

т.ч. и изграждане на он-лайн платформа „Виртуален офис“, за осигуряване на 

комплексни услуги на инвеститори и предоставяне на актуална информация за 

ключови индустрии в България; Подобряване на качеството на дейностите по 

обслужване на инвестиционния процес в България и чужбина. Подпомагане 

процеса на вземането на инвестиционни решения от публични и частни институции 

чрез изработване на периодични анализи и оценки за състоянието на средно - и 

високотехнологични сектори в България.

„Повишаване качеството и 

количеството на услугите 

на потенциални 

инвеститори в България“

България

096 Институционален 

капацитет на публичните 

администрации и публичните 

служби, 

свързани с изпълнението на 

дейността на ЕФРР

2 474 022.00 2 474 022.00 0,00 2102918.70 85%

BG16RFOP002-2.006-0002 
Българска агенция 

за инвестиции
831910252 Неприложимо 20.1.2017 36 ян.2020

Кандидатът - Българска агенция за инвестиции е изпълнителна агенция към 

Министъра на икономиката. Тя е самостоятелно юридическо лице на бюджетна 

издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище в гр. 

София, състояща се от 27 служители.

За изпълнение на основната си цел, настоящия проект предвижда комплекс от 

мерки, които включват: Стимулиране привличането на инвестициите в ключови за 

България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на 

институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата и 

позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за 

инвестиции. 

Специфичните цели на проектното предложение са: Актуализиране на 

средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически 

план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви 

сектори и държави. На база на актуализираните документи ще бъдат планирани, 

организирани и проведени промоционални кампании и инвестиционни 

събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори. Избрани са 

съвременни формати за провеждане на събитията, които могат да гарантиран в най-

висока степен осъществяването на проактивен инвестиционен маркетинг за 

утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация: 

международни форуми в САЩ, Европа, Азия; инвестиционни събития (роудшоу) в 

САЩ, Европа и Азия; участието и представянето на България в световни 

инвестиционни събития в чужбина (инвестиционни форуми), които са утвърдени 

като безспорен комуникационен канал. За обезпечаване на промоционалните 

кампании е предвидено изработването на информационни, промоционални и 

рекламни материали и мултимедийни продукти.

„Утвърждаване на България 

като успешна 

инвестиционна 

дестинация“

България

096 Институционален 

капацитет на публичните 

администрации и публичните 

служби, 

свързани с изпълнението на 

дейността на ЕФРР

7 305 128.00 7 305 128.00 0,00 6209358.80 85%

Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII  от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета / List of operations under point 1 of Annex XII of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the 

European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006


