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Посока за развитие
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и действия за трансформиране
на българската икономика в
жизнеспособна, конкурентоспособна,
базирана на знание и високи
технологии и с експортен потенциал

Цели за развитие
Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика
Повишаване на създадената стойност и БВП
Развитие на иновациите, технологиите и човешкия капитал
Увеличаване на инвестициите и създаване на нови работни места
Подобряване на антикорупционните системи и практики

Преструктуриране и фокусиране на дейността към подкрепа на МСП
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консолидационна
компания

Нови
мерки за справяне
с пандемията

Българска
банка за развитие
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Насърчаване на
инвестициите

Европейска
космическа агенция

Инициатива
„Три морета“

Насърчаване
на иновациите

ОИСР

Служби по търговскоикономически въпроси

Подкрепа за
стартиращи иновативни
предприятия

Инициатива „Община
без корупция“

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Второ тримесечие, НСИ
10% е нарастването на БВП спрямо второ тримесечие на 2020 г.

4% е повишаването на инвестициите*
8% е нарастването на брутната добавена стойност
20% се увеличава износът на стоки и услуги
72% е коефициентът на икономическа активност
*показател бруто образуване на основен капитал, НСИ

Направление 1.
Повишаване на прозрачността и
преустановяване на нецелесъобразни
проекти и практики

Българска банка за развитие (ББР)
ТАВАН ДО 5 МЛН. ЛВ.
СЕГА
ПРЕДИ
1 млрд. лв.

800+ млн. лв. спрени заеми

кредити за 8 компании

400 000 лв. среден размер
90% от кредитния портфейл
за 20 компании

на новите заеми

65 млн. лв.
предсрочно погасени заеми

Над 2 млрд. лв.
съсредоточени в тези 20 компании

30-50% намалени заплатите
на новия ръководен състав

Подобряване дейността и прозрачността на ББР
Фокус върху МСП
 Одобрен е нов устав, ограничаващ размера на новите експозиции до 5 млн. лева към група
свързани лица с цел префокусиране на ББР към малки и средни предприятия, в съответствие
със Закона за ББР.
 Предсрочно погасени са около 65

млн. лева.

 Започната е документална проверка

на най-големите 20 кредитни

експозиции. До момента са идентифицирани три сделки с потенциални нарушения, като по
две от тях се подготвя сигнал до прокуратурата.
 Включване в Програма

„Възстановяване“

 Започната е независима оценка на обезпеченията и на кредитния риск. Идентифицирани
са няколко кредита със значително увеличение на кредитния риск.
 Завършен е нов

продукт за МСП, който да бъде предлаган от банката директно.

Подобряване дейността и прозрачността на ББР
Нова стратегия
 Подготвя се цялостно преструктуриране на ББР, за да изпълнява основната си мисия да
подпомага МСП

 Подновяване на стратегията и публикуване за обществено обсъждане
 Проактивен подход към привличането на клиенти
 Ускоряване на курса към дигитализация и зелени технологии

 Подобряване на процесите и моделите за оценка на риска
 Взети са мерки за намаляване

на разходите на банката

 Успешно кандидатстване по програмата InvestEU

 Предприети мерки по оптимизиране
ресурс.

на лихвените разходи по привлечения

Подобряване дейността и прозрачността на ББР
Подобряване на управлението

 Назначени са професионални и независими членове на Надзорния

съвет и

Одитния комитет.
 Назначени са нови професионални членове на Управителния

съвет.

 Намалени са заплатите на новия ръководен състав с 30-50%.
 Систематизирани са и е ускорено внедряването на препоръките на

одиторите

БНБ и

Държавна консолидационна компания (ДКК)
Ремонт на язовири

2018

2021

416 язовира се нуждаят от ремонт
588 млн. лв разходвани без

267 договори с висока

възлагане на обществени поръчки

концентрация в

3 фирми

Едва 10 язовира са завършени без разрешения за строеж, нито
един от тях приоритетен, а 50% от язовирите са невъзложени. Цялата
налична информация е подадена в прокуратурата.

Държавна консолидационна компания
Ремонт и реконструиране на язовирни стени и съоръжения
 Анализът на изпълнението на РМС 495 от 13.07.2018 г. за отпускане на 500 млн. лв. за ремонт и реконструиране на
язовирни стени и съоръжения, на база на извършената проверка от МРГ за прозрачност и контрол сочи:


Липса на приоритизация по критичност на язовирните стени и съоръжения, довела до неефективно
изпълнение.



Неефективно разходване на финансовия ресурс, чрез възлагане на извършването на ремонта
в държавното дружество „Монтажи“ ЕАД по т.нар. процедура „in-house“, както и от страна на „Монтажи“ ЕАД
към подизпълнители по същия начин, с авансово разплащане на 100% от страна на ДКК към „Монтажи“ ЕАД
за изпълнение на ремонтните дейности.



Крайно незадоволителен резултат - към момента, 3 години по-късно, са сключени 267 договори за
ремонтни дейности на стойност 588 млн. лв. В резултат едва 10 язовира са напълно
ремонтирани и 18 в процес на предаване. Повече от половината от 416 язовира са все още невъзложени.

 ДНСК съобщи, че строежите на язовирите нямат издадени строителни книжа (одобрени проекти и разрешения за
строеж), т.е. същите са незаконни. Те подлежат на спиране и премахване по реда на ЗУТ.

Държавна консолидационна компания
Предприети действия:
 Извършена е приоритизация по критичност на язовирите с цел идентифициране на
язовирите от най-критично значение и с най-голям потенциален риск.

 Предприети са действия по прехвърляне

на Монтажи ЕАД от ДКК ЕАД

на пряко подчинение на Министерство на икономиката, с цел прозрачно и
ефективно управление на дружеството.



Сезирани са по компетентност за обстойни проверки редица
органи, в това число Дирекция Вътрешен одит, АДФИ, НАП, ДАНС, ДНСК. От
изнесените данни в медиите Прокуратурата се самосезира и извършва проверка.

Държавна консолидационна компания

ВИДЕО ТУК.

Държавна консолидационна компания

*Извадка от Доклада на Дирекцията за национален строителен контрол, МРРБ

Държавна консолидационна компания

*Извадка от Доклада на Дирекцията за национален строителен контрол, МРРБ

Държавна консолидационна компания

*Извадка от Доклада на Дирекцията за национален строителен контрол, МРРБ

Държавна консолидационна компания
Преустановяване изграждането на
Правителствен комплекс в „София Тех Парк“
Одобрено е спиране на изграждането на Правителствен комплекс в „София Тех Парк“ на стойност

189 702 248 лв. без ДДС от „Държавна консолидационна компания” ЕАД („ДКК“).
Липсата на ясна икономическа обосновка и финансови разчети, както и неспазването на принципа за
прозрачност и публичност при проектирането и договарянето на комплекса, поставят под съмнение
основателността на взетото решение от Министерски съвет за изграждане на комплекса.
Договорът за Правителствения комплекс е възложен от ДКК на Монтажи със 100% авансово плащане и
превъзложен от Монтажи на частен изпълнител, с 50% аванс. Не е спазен ЗОП за провеждане на
процедура за избор на изпълнител, а е сключен директно договор.

Преустановено е изграждането на над 24 000 кв. м. правителствен комплекс в
„София Тех Парк“ на стойност 189,7 млн. лв., за чието изграждане не е
открита съществена причина.

Подобряване дейността и прозрачността на
Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)
 След установени предпоставки за сключване на потенциално неизгодни застрахователни договори,
Министерство на икономиката предприе промени в Устава на Българска агенция за експортно
застраховане (БАЕЗ) и въведе максимален

лимит към един длъжник или група свързани лица
(за експозиции формирани от банкови и небанкови кредити и гаранции) с общ размер на
експозицията до

5 млн. лв., с цел префокусиране на БАЕЗ към малки и средни

предприятия, извършващи експортна дейност.
 Дефинирани са типовете кредити, които са допустими за застраховане от дружеството, като те се
ограничават до кредити за оборотно финансиране, отпуснати на малки и средни предприятия, кредити
за предекспортно финансиране, за които е налице сключен договор за предекспорт, както и искания
за застраховане на гаранции, издадени на малки и средни предприятия със срок на гаранцията не подълъг от 24 месеца.

Лимитът на експозициите е ограничен до 5 млн. лв. с цел префокусиране на
БАЕЗ към малки и средни предприятия, извършващи експортна дейност.

Направление 2.
Мерки за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията

Мерки за подкрепа на бизнеса
за справяне с пандемията
2,5 млрд. лв. за гаранции по новата програма „Възстановяване“

185 млн. лв. или 90% (1 339 бр.) от договорите разплатени и одобрени
за разплащане по процедурата за средни предприятия

105,6 млн. лв. допълнителен ресурс за наддоговаряне по процедурата
за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.

Covid-19

Въвеждане на нови мерки за преодоляване на
последиците за бизнеса от пандемията Програма „Възстановяване“
 През юни стартира програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса,
която предоставя облекчени условия и цели да улесни достъпа на бизнеса до
ликвидност за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките
във връзка с пандемията от Covid-19.
 Програмата поетапно цели да мобилизира

до 2,5 млрд. лева

посредством гаранции, които позволяват предприятията да получат кредит
без обезпечение при опростени и ускорени процедури. Програмата стартира с
променени условия по гаранционен продукт, администриран от ФМФИБ и ресурс от
ОПИК 2014-2020. Допълнителен ресурс към програма „Възстановяване“ бе насочен с
промяна в ОПИК 2014-2020 и с промяна в условията по гаранционната програма,
изпълнявана от ББР.
 Към август са договорени 314 кредита за 153 млн. лв. Темпът на ускоряване
одобряването на кредити показва, че договореният към момента бюджет ще бъде
изцяло ангажиран за около 3 месеца, т.е. 2 месеца по-рано от предвиденото. Това
сочи, че програмата е необходима на пазара, като инструмент за подпомагане
ликвидните нужди на малките и средни предприятия.

Covid-19

Управление на съществуващите мерки за
преодоляване на последиците за бизнеса
 Ускорено е одобряването на отчети по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за
средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“. Разплатени и одобрени за разплащане са близо 90% от договорите на
стойност 185



млн. лв. по 1 339 договора.

Започна отчитането и изплащането на средства към
фирмите по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“. Вече са сключени 1 362 бр. договора, получени са 159 бр.
отчета. Възприетата практика за опростено отчитане на разходите позволява бързото
им разглеждане – първите вече одобрени отчети ще бъдат разплатени към 20
септември. С промяна в ОПИК 2014-2020 беше заделен

допълнителен

ресурс от 105,6 млн. лв. за наддоговаряне, което ще позволи общо близо
3 700 фирми да получат безвъзмездна финансова помощ. Приоритетно ще бъдат
подкрепени секторите C, I и G (преработваща промишленост, хотелиерство и
ресторантьорство, търговия), като при тях всички одобрени проектни предложения ще
бъдат финансирани.

Направление 3.
Насърчване на инвестициите в страната

Насърчаване на инвестициите в страната
1,7 милиарда лева по Плана за възстановяване и устойчивост и
потенциал за удвояване на този ресурс от Групата на ЕИБ и ЕИФ

6 инвестиционни експортно-ориентирани проекта
352,36 млн. лв. общо

1000+ нови работни места общо

280 млн. лв. инвестиции и 350+ нови работни места
в гр. Ловеч за изграждане на завод за електромобили Next.e.Go Mobile

602 писма постъпили от чужди компании с намерение за
инвестиции и сътрудничество

6 инвестиционни
експортно- ориентирани
проекта

352,36 млн. лв.

1000+ нови работни места
4 извън София
3 високо-технологични

В рамките на мандата на служебното правителство,
политиката за насърчаване на инвестициите се фокусира
основно в подкрепа за изграждането на нови
производствени мощности, гарантиращи дългосрочен
положителен икономически ефект както на регионално,
така и на национално ниво.
Шест инвестиционни проекта са сертифицирани по
Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) от
11.05.2021 г. до момента - пет проекта клас А и един
приоритетен. Общият планиран размер на инвестициите
по проектите е 352,36 млн. лв. и планирани 1000+ нови
работни места.

Всички проекти са в преработващата промишленост и са
експортно ориентирани, четири от инвестиционните
проекти ще се реализират извън София с принос за
регионалното икономическо развитие, три от проектите са
високотехнологични производства.

Завод за
електромобили
Next.e.Go Mobile
Знаковият проект за производство на
електромобили на Next.e.GO e
сертифициран като приоритетен
инвестиционен проект, като
преговорите с инвеститора започнаха и
приключиха в рамките на служебния
кабинет.

С инвестиция от 280 млн. лв. и предвидени над 350 нови
работни места, инвестиционният проект „Изграждане и
управление на иновативен завод за производство на
електрически автомобили e.GO в гр. Ловеч“ предвижда
създаване на иновативен завод за електромобили на база
принципите на Индустрия 4.0 за разработване, инженеринг,
индустриализация, изпитване, производство, маркетинг,
дистрибуция, сервиз и продажба на четириколесни превозни
средства и части за частна и търговска употреба.
Това производство поставя България на картата на водещите
компании – производители на автомобили и то в новия
стратегически приоритет на индустрията – електромобилите.

 280 млн. лв. инвестиция
 350+ нови работни места
 гр. Ловеч
Снимка: МИ | Линк към информация: МИ (Новини)

Иновативна инициатива „Общини без корупция“

За по-добра бизнес среда и повече инвестиции на местно ниво

За да покажем добрите практики и да им дадем международна видимост
За да обединим различни институции, които да работят заедно
за създаване на работещ механизъм

Нулева корупция

Иновативна инициатива „Общини без корупция“
По предложение на Министъра на
икономиката и Министъра на правосъдието на
08.09.2021 г. правителството одобри
създаване на иновативна за България
инициатива с работно име „Общини без
корупция“ посредством допълнение на
Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията (2021 2027 г.) и Пътната карта към стратегията.
Целта на Инициативата е да стимулира
международната видимост на България
като инвестиционна дестинация, да даде
положителен сигнал към инвеститорите за
добро управление на местно ниво и да
повиши инвестициите и работните места, чрез
адресиране на една от основните пречки за
насърчаване на инвестициите – преодоляване
на риска от корупция на местно ниво.

Допълнението на Националната стратегия и
Пътната карта предвижда сформиране на
Работна група с включване на широка група
от заинтересовани страни от централната и
местната администрация, неправителствени
организации, бизнеса и други, която да
разработи критериите и методологията.
Инициативата се предвижда да бъде с
доброволен, а не задължителен характер, за
тези общини, които проявят мотивация и
желание да се сертифицират.

В резултат на инициативата, Министерство на
икономиката, съвместно с Асоциация
„Прозрачност без граници“ (българското
звено на глобалната мрежа за борба с
корупцията Transparency International), ще
предоставя сертификати за общини с нулева
корупция.

Проучване на инвестиционния интерес
към България
Проведена инициатива сред икономическите съветници в
Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ)

602 писма постъпили от чужди компании
с намерение за инвестиции и сътрудничество

129 писма с директни намерения за инвестиции

Стимулиране работата на Службите по търговскоикономическите въпроси (СТИВ)
Министерство на икономиката проведе инициатива
сред икономическите съветници в Службите по
търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на
България в цял свят. Целта беше да се очертае и
стимулира инвестиционния интерес към България
от страна на преки чуждестранни инвеститори,
които биха способствали за трансфер на ноу-хау,
създаване на нови работни места, подобряване на
бизнес средата и износа.
В резултат, за 5 седмици, в Министерството на
икономиката постъпиха 602 писма от чужди
компании с намерение за инвестиции и
сътрудничество. От тях, 129 писма са с директни
намерения за инвестиции, 218 са с интерес за
инвестиции, а 255 са за сътрудничество и
благодарности.

Линк към информация: МИ (Новини)

Национален план за възстановяване и
устойчивост (НПВУ)
1,7 милиарда лева по 2 проекта на Министерство на икономиката
1 350 млрд. лв. за

416,5 млн. лв. за Програма за

Програма за икономическа
трансформация

публична подкрепа за развитие
на индустриални зони, паркове и
сходни територии и привличане
на инвестиции

Национален план за възстановяване и устойчивост
Екипът подобри двата проекта, подготвени от Министерство на икономиката за Плана за възстановяване и
устойчивост: „Програма за икономическа трансформация“ и „Програма за публична подкрепа за развитие
на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции“.
Промяната в двата проекта цели:
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 Засилване нивото на амбиция по отношение на дигитализация, постигане на нисковъглеродна и
кръгова икономика и иновации.
 Диверсифициране формите на финансиране чрез включване на финансови инструменти, което позволява
мобилизиране на допълнителен финансов ресурс.
 Привличане на европейски финансови институции в лицето на Групата на Европейска инвестиционна
банка и Европейския инвестиционен фонд, като гаранти за конкурентност и прозрачност при
инвестирането на публичния ресурс.

Програма за икономическа трансформация
Целева подкрепа за бързо възстановяване и растеж на българските микро, малки и средни предприятия в
основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната конкурентоспособност и забавят
трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика с фокус върху
внедряването на иновации. Мерките ще бъдат изпълнени посредством комбинация от финансови
инструменти (48%) и безвъзмездна финансова помощ (50%).
1. Фонд Растеж и иновации
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 Възстановяване и растеж – Инструментите включват: гаранции (InvestEU) и дялово финансиране (с
надзор от ЕИФ) за преодоляване на последиците от кризата и растеж; фонд за безвъзмездна помощ
със самоучастие за технологична модернизация на предприятия; ваучерна схема за МСП в областта
на услуги за дигитализация и киберсигурност.
 Иновации – Финансов дялов ресурс, управляван от ЕИФ, с цел подсилване на инвестиции в човешки
капитал и технологии в областта на дигитализация и зелен преход, подсилване на възможности за
взаимодействие наука-бизнес и технологичен трансфер. Ресурсът е насочен към приоритетните
сектори в стратегията за интелигентна специализация.

Програма за икономическа трансформация
2. Фонд Зелен преход и кръгова икономика
 Декарбонизация, възобновяема енергия и енергийна ефективност – включва грантова схема за
инсталиране на собствени ВЕИ мощности със съоръжения за локално съхранение; както и
гаранционен инструмент в рамките на InvestEU за енергийна ефективност и ВЕИ.
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 Преход към кръгова икономика – Безвъзмездно финансиране със самоучастие в подкрепа на
разнообразни дейности, свързани с прехода към кръгова икономика: ресурсна ефективност,
преработка на отпадъци като ресурс и индустриална симбиоза, биоикономика, подобряване на
качество и устойчивост на продуктите. Помощта е насочена към МСП от преработващата
промишленост.
3. Фонд Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация
 Фондът е насочен към инвестиции в инфраструктурни проекти, свързани с прехода към климатична
неутралност и цифрова трансформация. Управлението е от страна на Европейския инвестиционен
фонд.

Програма за индустриални зони
Програмата цели да създаде условия за привличане на стратегически инвеститори с акцентиране върху
съвременни всисокотехнологични производства и такива с висока добавена стойност, които да допринесат за
реиндустриализацията, климатичен и дигитален преход на България.
 Планиранията финансов ресурс на програмата по МВУ е 416,5 млн. лв.
 Предвижда се, в рамките на последващи преговори и одобрение от нейните ръководни органи,
изпълнението на проекта да се управлява в сътрудничество с Групата на Европейската инвестиционна
банка и / или в сътрудничество с посредническите финансови институции с местно присъствие.
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 Финансовият механизмът, по който се предвижда е съчетание от безвъзмездни финансови средства
(МВУ) и заеми (ЕИБ и/или финансови посредници).

 Потенциални бенефициенти могат да бъдат:
 Индустриални инвеститори (чуждестранни и местни, както и партньорства между тях)
 Съществуващи и новообособени индустриални зони, паркове и сходни територии - частни, държавни,
общински или със смесено участие, както и техни оператори
 Други

Програма за индустриални зони
Неизчерпателен списък на примерните дейности е описан по-долу, като следва да се има предвид, че
обхватът се определя от конкретните необходимости на инвестиционни проекти, индустриалните зони,
паркове, сходни територии и няма задължителен характер:
 Изграждане на инфраструктура
 Довеждаща инфраструктура
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 Зелена и иновативна инфраструктура
 Специализирана инфраструктура
 Социална инфраструктура
 Скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация
 Подготовка на терени за инвестиция или прилежащи терени за достъп до площадката
 Индустриални инвестиционни проекти, свързани с дейности по опазване на околната среда, ВЕИ и
дигитализация, приоритет на МВУ, които са необходими за изпълнението на проекта, но имат ниска или
никаква финансова възвръщаемост

Присъединяване към Организация за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Проведени преговори със Секретариата на ОИСР

Създадена Национална контактна точка за отговорно бизнес поведение
Приета концепция на обществено обсъждане без забележки

ОИСР

OECD

 Министерство на икономиката предприе
необходимите стъпки за създаване на Национална
контактна точка (НКТ) за прилагане на Насоките за
мултинационалните предприятия (OECD Guidelines
for Multinational Enterprises) – необходимо

условие в процеса на присъединяване
на България към Инвестиционния
комитет на организацията.
 В Министерството на икономиката беше проведена
публична консултация относно бъдещата структура и
функции на българската Национална контактна точка
(НКТ).
 НКТ има за цел да осигури диалог между
правителството, бизнеса, синдикатите и
неправителствения сектор за успешното прилагане
на международно утвърдените стандарти на ОИСР за
отговорно бизнес поведение (Responsible Business
Conduct).
Линк към информация: МИ (Новини), ИАНМСП

Направление 4.
Насърчаване на иновациите
в българската икономика

Стратегия
Приети спешни мерки за подобряване на иновационната среда

Министърът на икономиката ще координира политиката в областта на
иновациите

Министърът на икономиката и Министърът на образованието и науката
съвместно координират създаването на политики за развитието на
иновационната среда
Националният иновационен фонд преминава под управлението на
Министерството на икономиката

Стратегическа рамка за насърчаване на
иновациите в българската икономика
 Междуведомствена работна група с участието на Министерството на икономиката, Министерството на
образованието и науката и Държавната агенция за научни изследвания и иновации изготви анализ на
иновационната екосистема в България, с оглед нейната ефективност, и с цел формулиране на предложения и
области за подобрение за трансформиране на България в икономика, базирана на знанието и иновациите.
 Докладът от анализа очертава, от една страна, наличие на необходимите фактори за развитие на иновационната
екосистема, а от друга страна, фрагментация и недостатъчна координация, които обуславят, до голяма степен,
ниските нива на иновации и добавена стойност на икономиката и ориентация към местния пазар.

 Най-значимите области за развитие на иновационната екосистема включват:
 Създаване на модел на неразривна координация между Министерството на икономиката и Министерството
на образованието и науката, при изграждане на необходимите условия и предпоставки за стимулиране на
иновациите
 Политиката в сферата на иновациите да се фокусира върху малките и средните предприятия и
иновациите, а Министерство на икономиката да се преобразува в Министерство на икономиката,
технологиите и иновациите
 Министерство на икономиката да възприеме водещата роля за стимулиране на иновациите, като обедини,
интегрира и концентрира механизмите за насърчаване и изпълнение на иновациите (включително
Изпълнителна агенция за приложни изследвания, иновации и технологии, Изпълнителната агенция за
насърчаване на малки и средни предприятия, Национален иновационен фонд, Българска агенция за
иновации, Българска банка за развитие, Българска агенция за експортно застраховане, София Тех Парк)

Подкрепа за стартъпи

Създаден проект за „Стартъп виза“ за привличане на иновации

Стартиран „Стандарт на ЕС за върхови постижения на нациите на
стартиращите предприятия“

Подкрепа за стартиращи иновативни предприятия
Стартъп стандарт на ЕС
Министър Петков подписа Декларацията
относно въвеждането на „Стандарт на
за върхови постижения на нациите на
стартиращите предприятия“, която цели
създаване на по-благоприятни условия за
стартиращите фирми.

Стартъп Виза
ЕС

България се присъедини
към 24 европейски държави, които са
По този начин

се ангажирали с прилагане на политиките в
документа. Наличието на такава бизнес среда е
от основно значение за прехода на ЕС към
устойчива, отворена и дигитална икономика,
която разгръща огромния си потенциал за
иновации и растеж на стартиращите
предприятия.

Линк към информация: МИ (Новини)

Министерство на икономиката публикува за
обществено обсъждане и Проект на Наредба за
условията и реда за издаване, удължаване и
отнемане на удостоверение за
високотехнологичен и/или иновативен проект,
наречен "Стартъп виза" съгласно чл. 24п, ал. 3 от
Закона за чужденците в Република България
(ЗЧРБ).
Основната цел на Стартъп визата е

привличане на стартиращи компании,
които са иновативни и/или
високотехнологични, които имат собствено
ноу-хау, добавят стойност в своята индустрия и
сектор, базирани са на знание високи постижения и
притежават висок потенциал за реализация и
растеж.

Шеста среща на върха и бизнес форум по
Инициативата „Три морета“ в България
14 президента и представители на високо ниво и 555 посетители от
18 страни
Предложено създаването на специален
в рамките на инициативата „Три морета“

иновационен фонд

Предложено създаването на Биотехнологичен хъб в
с използването на българския суперкомпютър “Discoverer”

София

Проведени срещи на тема възможности за България с представители на
високо ниво на EIB, DFC, 3SIIF и компаниите Google и Amazon

Снимка: МИ | Линк към информация: МИ (Новини), ББР

В рамките на домакинството на Република България, на 8 и 9 юли се
проведе Шестата среща на върха на Инициативата „Три морета", като
министърът на икономиката бе национален координатор. Проведен бе
успешен и ориентиран към резултати Бизнес форум, който очерта
значими трансгранични проекти в региона и постави началото на
разговор за въвличане на частни капитали за тяхното финансиране.

По време на събитието Министърът на икономиката Кирил Петков
предложи създаване на специален иновационен фонд в
обхвата на инициативата „Три морета“, в рамките на който да бъдат
обединени водещи световни и иновативни стартиращи компании, които
да подкрепят дигитализацията на индустрии на бъдещето чрез
наличната българска и регионална инфраструктура и експерти в
областта.
Бяха проведени срещи с представители на технологичните компании
Google и Amazon, с фокус върху възможностите за съвместни проекти и
инициативи в областта на дигитализация на бизнеси, подкрепа за
стартиращи предприятия, високотехнологични производства и
изследвания, образование.

ESA

Ускорено преминаване
към Асоциирано членство
в Европейска космическа
агенция (ЕКА)
 Проведен е втори

кръг преговори за
ускорено преминаване към
Асоциирано членство в ЕКА с цел
разширяване на сътрудничеството и подобряване
на условията за българските фирми и
изследователски организации.

 Планирано е посещение в България на ЕКА през
октомври 2021 г. с цел представяне на
възможностите на българската индустрия.

Снимка: Европейска космическа агенция

„Когато имаш свободен и честен
отбор с ясен план, който не го е
страх, много може да се постигне
дори за 4 месеца. Заедно
започнахме промяната и тя
трябва да продължи!“
Кирил Петков

