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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 
„Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура №BG16RFOP002-

2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска агенция за инвестиции и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

ПОКАНА 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в уебинар на тема: „Релокация и 

разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни проекти“, организиран от Българска 

агенция за инвестиции, който ще се проведе на 11 май 2021г. от 11.00 ч. чрез платформата ZOOM.  

Уебинарът се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) по проект: 
  
№ BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на 

потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България 

като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
https://zoom.us/webinar/register/WN_kMUCaOHKSCWxNqi3TplQkw
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По време на уебинара ще бъдат представени следните теми: 

 

• Релокация и разширяване на бизнеса; 

• Позициониране на инвестиционни проекти; 

• Какви са предимствата при инвестиране в индустриалните зони; 

• Тенденции за промяна, породени от Ковид-19. 

ПРОГРАМА 

Модератор: г-жа Антоанета Барес, Изпълнителен директор на Национална компания 

индустриални зони 

11:00 - 11.05 
 

Официално откриване:  

г-жа Десислава Трифонова, Изпълнителен директор на Българска агенция за 

инвестиции 

11.05 – 11.10 Представяне на „Индустриална Зона Загоре“ АД – г-н Радослав Танев,  

Изпълнителен директор 

11.10 – 11.15 Представяне на Тракия икономическа зона (ТИЗ) - инж. Пламен Панчев, 

Изпълнителен директор 

11.15 – 11.20 Представяне на „Индустриален парк Шумен“ АД – г-н Николай Тончев,  

Изпълнителен директор 

11.20 – 11.25 Представяне на Индустриална Зона, гр. Перник – г-н Любомир Бонев, 

Изпълнителен директор 

11.25-11.30 Индустриален Парк София Изток, г-н Александър Гебов - Мениджър проект 

„Индустриален Парк София Изток“ 

 

11.30-11.35 

 

Обзор на целите и дейностите на направление „Дигитализация, иновации и 

икономическо развитие на Столична Община“ - г-н Генчо Керезов, Заместник -

кмет на София по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ 

11.35 – 11.40 „България като ниършоринг дестинация“- Милена Лозанова, Директор на 

дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“, Българска агенция за инвестиции 

http://www.eufunds.bg/
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11.40-11.50 

 

ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: „РЕЛОКАЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА БИЗНЕСА. 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“ 

1. Релокация и разширяване на бизнеса. 

2. Позициониране на инвестиционни проекти. 

3. Какви са предимствата при инвестиране в индустриалните зони. 

4. Тенденции за промяна, породени от Ковид-19. 

11.50- 11.55 

 

Въпроси и отговори   

11.55- 11.58  Клип на БАИ - MOVE TO BE MOVED 

11.58-12.00 Закриване на уебинара 

 

 

Можете предварително да зададете въпроси, на които да Ви се отговори по време на уебинара на 

следната електронна поща: webinars@investbg.government.bg. Телефон за контакт: 0888 351 936 - г-жа 

Розалина Николова. 

Искрено се надяваме, че предстоящото събитие представлява интерес за Вас и ще се радваме да имате 

възможност да присъствате! 

 

ЕКИП 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

http://www.eufunds.bg/
mailto:webinars@investbg.government.bg

