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BG16RFOP002-2.003-0001

Изпълнителна 

агенция за 

насърчаване на 

малките и средни 

предприятия

131304835 Неприложимо 19.10.2016 24 окт.2018

Като институция, която координира и изпълнява държавната политика за 

насърчаване развитието и интернационализацията на българските МСП, ИАНМСП е 

структурата, която е пряко отговорна за предоставянето на адекватна 

институционална подкрепа за българските предприятия. За да се увеличи 

количеството и стойността на българския износ са необходими целенасочени и 

продължителни усилия в логистична и финансова подкрепа за участието им в 

панаири, специализирани изложения и други прояви, на които могат да установят 

контакти с чуждестранни партньори, както и да се съизмерят със средното равнище 

за МСП в европейски и международен план. Като съотношение спрямо общия брой 

действащи МСП, делът на българските МСП, които осъществяват активни форми на 

интернационализация, е значително под равнището в страните от ЕС. Това налага 

преориентирането на дейността на МСП от широко застъпените в световен мащаб 

производства с ниска добавена стойност към заемане на пазарни ниши на основата 

на специфични конкурентни предимства и иновативни продукти с висока добавена 

стойност. Преодоляването на тези проблеми и ограничения изисква логистична и 

финансова подкрепа от страна на държавата и европейските институции. С 

реализацията на настоящия проект ще бъдат предприети конкретни мерки в посока 

осигуряване на тази необходима подкрепа. В проекта са предвидени дейности за 

подпомагане на интернационализацията на българските компании като участие в 

международни панаири и изложения в чужбина и в България, както и участие в 

международни конференции, контактни борси и форуми.

Създаване на условия за 

устойчиво развитие и 

успешно интегриране на 

българските предприятия 

на европейски и 

международни пазари, чрез 

осигуряване на подкрепа за 

участие в международни 

търговски панаири и 

конференции

България

096 Институционален 

капацитет на публичните 

администрации и публичните 

служби, 

свързани с изпълнението на 

дейността на ЕФРР

5 392 000,00 5 392 000,00 0,00 4583200,00 85%

BG16RFOP002-2.003-0002

Изпълнителна 

агенция за 

насърчаване на 

малките и средни 

предприятия

131304835 Неприложимо 19.10.2016 г. 24 окт.2018

Настоящото проектно предложение произтича от нуждата за подкрепа на 

българските МСП за подобряване на експортните им предимства и устойчивото им 

позициониране на международните пазари. ИАНМСП като структура пряко 

отговорна за предоставянето на адекватна институционална подкрепа за 

българските предприятия, е идентифицирала нуждата от специфична подкрепа за 

насърчаване на интернационализацията на българската икономика чрез 

улесняване на достъпа на българските МСП до приоритетни външни пазари. В 

изпълнение на тази цел ИАНМСП си е поставила конкретни цели, насочени към 

подпомагане на малките и средни предприятия в България, притежаващи експортни 

възможности, в установяването на преки контакти с потенциални техни 

чуждестранни партньори и създаване или разширяване на добро търговско и 

производствено сътрудничество чрез реализиране на прояви, като търговски 

мисии, бизнес форуми, двустранни срещи и други в страната и чужбина. 

Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на проекта, ще надградят 

резултатите от предишни проекти на Агенцията. Те обхващат предоставянето на 

институционална, логистична и финансова подкрепа за МСП и браншови 

организации за участието им в организираните от ИАНМСП прояви (търговски 

мисии, бизнес форуми, В2В срещи). Тези прояви са идентифицирани като едни от 

най-ефективните инструменти за установяване на преки производствени и 

търговски връзки и създаване на международни партньорства. Очакваният ефект е 

да се създаде възможност на българските предприятия за стъпване на нови и 

разширяване присъствието им на традиционни пазари, запознаване с последните 

тенденции в развитието на съответния сектор, с нови технологии, за трансфер на 

знания и адаптиране на българските продукти към световните стандарти, 

рекламиране на българската икономика и създаване на възможности за 

разширяване на експортните позиции на страната ни.

Организиране на търговски 

мисии и форуми за 

български производители и 

чуждестранни купувачи

България

096 Институционален 

капацитет на публичните 

администрации и публичните 

служби, 

свързани с изпълнението на 

дейността на ЕФРР

2 006 000,00 2 006 000,00 0,00 1705100,00 85%

Ръководител на 

Управляващия орган
Ивелина Пенева

Подпис

Дата

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


