
П О К А Н А 

Уважаеми дами и господа, 

Имаме удоволствието да Ви поканим на серия от презентации на продуктитеи програмите на 

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД, Българска банка за развитие (ББР) ЕАД и 

Изпълнителна агенция за на насърчаване на МСП (ИАНМСП), в подкрепа на българския бизнес. 

Основната цел на предстоящите срещи в по-големите областни градове в България – София, Варна, 

Бургас, Пловдив, Русе и Стара Загора, е да достигнем до по-широка аудитория и да представим 

нашите най-нови застрахователни решения, да запознаем на местно ниво компаниите, които не са 

ползвали нашите услуги и да спомогнем за тези от тях, които срещат затруднение в намирането на 

решение за защита, управление или разгръщане на потенциала на своя бизнес, както и да отговорим 

на конкретни техни въпроси. 155317 

По време на мероприятията ще бъдат презентирани всички наши познати застрахователни продукти 

с обхват: търговски рискове в страната и в чужбина, търговски и политически рискове за държави 

извън ЕС и ОИСР, финансови рискове по кредити и финансирания, инвестиции и гаранции с 

проявление на територията на страната. В допълнение планираните посещения имат за цел да 

запознаят бизнеса на местно ниво: 

1. с най-новите ни застрахователни решения: 

- Застраховка на търговски сделки на микро и малки предприятия; 

- Застраховка МСП Финансови партньори, предназначена за защита на кредитни сделки на МСП за 

оборотни средства; 

2. с новия ни проект: 

- осигуряване на застрахователно покритие под формата на Гаранция на български фирми пред 

чуждестранни бенефициенти за участие в търг, изпълнение на договор, поддръжка или авансово 

плащане, като алтернатива на банковите гаранции. 

Планираните дати и локации за осъществяване на предстоящите срещи са: 

гр.Пловдив – от 10:00 до 13:00 ч. на 08.11.2022 г. - Double Tree by Hilton Plovdiv Center, зала Евмолпия 

гр.Стара Загора - от 10:00 до 13:00 ч. на 09.11.2022 г. – Best Boutique Hotel, Голяма конферентна зала 

гр.Бургас - от 10:00 до 13:00 ч. на 10.11.2022 г. – Хотел България, Зала 1 

гр.Варна - от 10:00 до 13:00 ч. на 15.11.2022 г. – Хотел Golden Tulip, Зала Golden Tulip 

гр.Русе - от 10:00 до 13:00 ч. на 16.11.2022 г. – Хотел Рига, Зала 2 

гр.София - от 10:00 до 13:00 ч. на 24.11.2022 г.* 

*Допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно след финализиране на 

програмата на мероприятията. 

С уважение: 

БАЕЗ, ББР, ИАНМСП. 


