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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: „Предизвикателствата 

пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвестиция?“ организиран от 

Българска агенция за инвестиции, който ще се проведе на 12 май 2021 г. 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. 

 

По време на уебинара ще бъдат представени следните теми: 

 

• Защо да инвестираме в България?; 

• Предизвикателства пред МСП и мерки за тяхното подпомагане; 

• Предимства на индустриалните зони в инвестиционния процес; 

• Добри практики и научени уроци; 

http://www.eufunds.bg/
https://zoom.us/webinar/register/WN_71vbBCPHS36VYQtcbOMINg
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• България като инвестиционна дестинация за чуждестранните инвеститори през погледа на МСП. 

Модератор: Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Преподавател по финансово и данъчно право в 

Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

 

Програма 

11:00 - 11.05 
Официално откриване:  

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

инвестиции 

11.05 – 11.14 Защо да инвестираме в България? Възможности за получаване на сертификат 

клас инвеститор от МСП – г-жа Маджиде Ахмедова, Заместник - изпълнителен 

директор на Българска агенция за инвестиции 

 

11.14 – 11.23 

Предизвикателства пред МСП и мерки за тяхното подпомагане - д-р Бойко 

Таков, Изпълнителен Директор на Изпълнителна Агенция за насърчаване на 

Малките и Средни Предприятия 

11.23 – 11.32 Предимства на индустриалните зони в инвестиционния процес – г-жа 

Виктория Ангелова, юрисконсулт в Национална компания индустриални зони 

11.32 – 11.41 Добри практики и научени уроци – г-жа Мария Жекова, Изпълнителен директор 

на АТЕ Пласт 

11.41 – 11.50 България като инвестиционна дестинация за чуждестранните инвеститори 

през погледа на МСП – г-жа Десислава Митева, Изпълнителен директор на 

Британско-българската бизнес асоциация 

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

