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ЕЕдна от основните ни цели е подкрепата 
за интернационализацията на българ-
ските предприятия чрез предоставяне 
на услуги, които да подпомогнат тяхното 

устойчиво развитие и успешно интегриране в 
европейската и световна икономика. Вече при-
ключиха два проекта за организиране на нацио-
нални участия в специализирани международни 
панаири и изложения, търговски мисии, форуми, 
конференции и други. През този месец очак-
ваме да бъде отворена нова процедура по ОП 
“Иновации и конкурентоспособност”, по която 
Агенцията ще финансира за период от три годи-
ни редица промоционални прояви в подкрепа 
на българския бизнес. Новото, което ще предло-
жим, е възможността за финансиране на индиви-
дуалното участие на предприятията на опреде-
лени специализирани изложби в страната.

Актуална информация, покани и условия за 
участие в организираните от нас прояви се пуб-
ликуват ежедневно на сайта на ИАНМСП. В мо-
мента са отворени две процедури за кандидат-
стване за участие в Международната изложба на 
стоки и услуги от Китай и страните от Централна 
и Източна Европа, която ще се проведе от 8 до 
12 юни 2019 г. в гр. Нинбо, Китай и в Междуна-
родния панаир за малки и средни предприятия 
(CISMEF), който ще се проведе от 24 до 27 юни в 
гр. Гуанджоу, Провинция Гуандун, Китай. На на-
ционалните щандове и на двете изложения, кои-
то ИАНМСП организира вече няколко последо-
вателни години, взимат участие най-вече произ-
водители на храни, напитки и козметика, които 
са атрактивни за китайския пазар. Изложбената 
площ със стандартно изградени щандове се пре-
доставя от партньорите от китайска страна без 
заплащане. На 1 април приключи процедурата 
за кандидатстване за участие в Ануга 2019 – най-
голямото изложение в света за хранителната 
индустрия. Постъпилите над 60 заявки  показват 
големия интерес от страна на предприятията от 
сектора. 

Нека да обясним на нашите 
читатели каква е процедурата за 
кандидатстване за участие във 
Вашите прояви. Кой може и как да 
се включи в тях?

В организираните от ИАНМСП промоционал-
ни събития могат да участват всички предприя-
тия, които са подали заявка в определените 
срокове и които отговарят на условията за 
допустимост за участие в зависимост от спе-
цификата на конкретната проява. Сроковете, 
условията и правилата се публикуват с пока-
ната за участие. За участието в международни 
изложения най-важното условие, разбира се, е 
предприятието да има дейност и продукт, които 
отговарят на профила на събитието. За да няма 

Възможности  има. 
Действайте!

Не му е лесно на съвременния мениджър. Какво по-напред да направи? Да осигуря-

ва финансиране и материално-техническото снабдяване, да намира дефицитна 

работна ръка, да разширява производството и асортимента, да внедрява иновации, 

да дигитализира дейността или да търси пазари и още ред неотложни задачи. На 

предприемачите от малките и средните предприятия им е още по-трудно, затова 

те очакват и помощ от държавата. За улеснение на нашите читатели поканихме 

да ни гостува изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия (ИАНМСП), д-р Бойко Таков. 

 Д-р Бойко Таков е 
изпълнителен директор 
на ИАНМСП от 2018 г. 
Степента доктор придобива 
в ТУ София, специалност 
„Икономика, индустриален 
инженеринг и мениджмънт”. 
Магистърската му 
специалност е „Маркетинг 
и икономика“ към УНСС. 
Има над 12-годишен трудов 
стаж в управлението 
на бизнеса и споделя, че 
работата в Агенцията е 
предизвикателство за него, защото има много 
полезни неща, които могат да се направят за 
бизнеса. Смята, че е необходимо в държавната 
администрация да влязат млади хора, с нов 
поглед към работата и проблемите.

мениджмънт
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 дублиране с финансирането по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата 
за развитие на селските райони 2014-2020, с 
участие на национален щанд могат да бъдат под-
помагани най-общо казано предприятия, които 
произвеждат готови храни. Не могат да бъдат 
подпомагани търговски компании по принцип, 
както и предприятия, производители на месо, 
риба, растителни и животински мазнини, мляко, 
захар, брашно и т.н.

Други важни условия за допустимост при 
финансиране на участието по проект или по 
бюджет е фирмата да няма публични задълже-
ния към държавата, да отговаря на критериите 
за микро, малко или средно предприятие. Ос-
вен това, участието в международни панаири 
представлява минимална помощ по смисъла 

на Регламент (EС) № 1407/2013 г., поради което 
участниците представят декларация за получе-
ни минимални помощи за последните три фи-
нансови години.

Най-голям брой заявки за участие постъпват 
от страна на предприятията от хранително-
вкусовата промишленост, което се обяснява и с 
големия брой експортно ориентирани предпри-
ятия в сектора. За съжаление има случаи, така 
както се очертава и сега при организиране на 
участието в Ануга 2019, когато не могат да бъдат 
удовлетворени всички кандидатури, поради 
рамките, в които работим – бюджет, размер на 
изложбените площи и др. 

 

Кои предприятия от сектора 
бихте откроил? Кои са 
най-активни и с най-добро 
представяне във Вашите прояви – 
международни изложения, бизнес 
делегации или бизнес форуми? 

Фирмите, реализирали активни и успешни 
участия през годините са много. Вече отбелязах 
големия интерес към националния щанд в рам-
ките на Ануга 2019. През февруари имахме ус-
пешно участие в друг панаир за хранително-вку-

Цифри и факти

От 2016 г. досега ИАНМСП е организирала около 
45 участия на международни изложения в чужбина и 
над 25 участия на международни изложения в България. 

За същия период са проведени над 70 прояви 
за създаване на бизнес партньорства – бизнес 
форуми, конференции, контактни борси в стра-
ната, както и секторни търговски мисии и биз-
нес делегации, съпровождащи посещения на 
официални лица в чужбина. 

Броят на българските предприятия, взе-
ли участие в тези събития, надхвърля 3 хиляди. 

На годишна база в различните промо-
ционални дейности са участвали над 1100 мал-
ки и средни предприятия и са проведени над 10 
хил. двустранни срещи. 

Между 70% и 90% от участниците под-
писват поне един договор. 

Национално участие 
на българските МСП в 
международната изложба 
за храни и напитки 
TUTTOFOOD в Милано, 
Италия

На националния щанд, организиран от 
ИАНМСП в Германия, се представят български 
био сладкарски изделия

мениджмънт
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совата промишленост от световна величина – 
Gulfood 2019 в Дубай, ОАЕ. Всички 31 български 
компании, представени на щанда, договори-
ха сделки за износ в резултат на проведените 
преговори. Анализът на анкетните карти на 
участниците показа, че около 65% от фирмите 
очакват сключване на повече от един договор. 
Общият брой на проведените срещи с потенци-
ални партньори е 1170. От фирма „Конелиано“ 
съобщиха, че имат три предложения за пред-
ставителство. Други участници, като „Вернада“ и 
„Маклер“, сключиха на място договори за износ 
с Емирствата. 

Агенцията организира и бизнес делегации в 
чужбина, съпътстващи посещения на официални 
лица. През 2018 г. бяха организирани 12 такива 
делегации в:  Армения, Македония, Сърбия, 
Израел, Турция, Иран, Виетнам, Русия, Мароко, 
Испания и Йордания. Ако дадената страна, в 
която се извършва официалното посещение, е 
целеви пазар за продуктите на ХВП, в делегаци-
ите се включват и предприятия от този важен за 
българската икономика сектор. Участието в биз-
нес делегации позволява да се установят полез-
ни контакти, които след това да се развият във 
времето. Тези събития са безплатни за фирмите, 
но всички останали разходи, свързани с учас-
тието им, се покриват от тях. Много достъпен и 
лесен начин за установяване на контакти с по-
тенциални чуждестранни партньори е участието 

на българските предприятия в бизнес форуми, 
контактни борси, конференции, които организи-
раме в страната. 

Като цяло фирмите от ХВП са изключително 
активни, както в търсенето на възможности за 
участие в предлаганите от ИАНМСП промоцио-
нални мерки, така и в установяването на делови 
партньорства, като се забелязва значителен на-
предък в тяхното професионално представяне 
на традиционни и на нови пазари.  

Какво показва Вашият 
опит – каква трябва да  
бъде подготовката на едно 
предприятие, за да постигне 
успех от участието си в 
изложение или бизнес делегация и 
да не се превърне то в обикновена 
екскурзия? 

Първото и най-важно условие за постигане 
на конкретни резултати от участието е фирмата 
да има продукт, който може да изнася. Също така 
трябва да може да осигури необходимия за из-
нос капацитет и постоянно качество. Не трябва 
да забравяме, че участието в търговска изложба 
е само част от комуникационната стратегия на 
предприятието и трябва да се съчетава умело 
с други маркетингови инструменти като рекла-

мениджмънт
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Над 40 години успешен опит,  реализирани обекти и доволни 
клиенти по целия свят

ЕнвироХеми България ЕООД, бул. Евлоги Георгиев № 100, София 1505, тел: +359 2 846 3065, факс +359 2 846 3066
info@envirochemie-bg.com; www.envirochemie.bg

ЕнвироХеми – водоподготовка 
и пречистване на отпадни води 

от хранително-вкусовата промишленост
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ма, директни продажби, директен маркетинг, 
връзки с обществеността и т.н. Много важни са 
подборът и подходящата презентация на излож-
бените експонати в зависимост от поставените 
цели. На сайта на Агенцията са публикувани пра-
вила за поведение при участие на представите-
ли на български предприятия в специализирани 
международни панаири, изложения, конферен-
ции, контактни борси, форуми и събития в стра-
ната и в чужбина. Наши експерти изготвиха кра-
тък списък с най-важните стъпки, които може 
да следвате при организацията и провеждането 
на участието си и той е публикуван на интернет 
страницата ни. Преките ми наблюдения са, че 
фирмите от сектора на ХВП са много подготвени 
и мотивирани за участие в проявите ни. От друга 
страна, има и финансово самоучастие на пред-
приятията, което ги мотивира допълнително 
да се подготвят добре, за да постигнат реален 
успех.

Сега за българския бизнес има много въз-
можности за развитие – чрез оперативните про-
грами, Българска банка за развитие, ЕБВР, тър-
говските банки. Предизвикателствата пред МСП 
са големи, но и ресурси има. Аз съм убеден, че 
успехът на едно предприятие зависи най-вече от 
правилния му и добър мениджмънт. 

Интервюто взе 

д-р Правда ДобреваБългарският национален щанд на Международната 
изложба за храни и напитки SIAL China в Шанхай, Китай

Добрите практики

През 2018г. е извършено проучване за оценка на въздействието сред МСП, участвали в промоционалните 
прояви на ИАНМСП, на база на анкетни и информационни карти, попълнени от участниците. Първите и кон-
кретни резултати от участието на фирмите в международни прояви е създаването на контакти с чуждестран-
ни партньори. 
Над 80% от фирмите заявяват, че поддържат кореспонденция с партньори, с които са установили връз-

ка по време на международна промоционална проява. 
Близо 77% от всички фирми очакват дългосрочно партньорство с установените контакти.
73% очакват и сключване сделки. 
Всички тези показатели са в пряка зависимост от броя на участията на фирмите. Данните показват, че ком-

паниите с едно или с две участия много по-трудно успяват да установят необходимите трайни партньорства. 
Ползите от участието на фирмите се изразяват и във финансовите им резултати. Близо 57% от тях са осъщест-
вили износ вследствие на участието си, като отново е видна връзката между броя на участията и осъществя-
ването на износ.

Навлизането на нов пазар е от изключителна важност за всички МСП, участвали в промоционални прояви. 
Така например, 76,5% от фирмите, декларирали износ, са успели да постигнат именно навлизане на нов пазар. 

Разширяването на пазарите води и до разширяване на производството, като 54,1% от осъществилите 
износ са инвестирали в закупуване на машини, оборудване, ноу-хау и т.н., а над една трета са разкрили нови 
постоянни работни места. Над половината от фирмите, които са направили инвестиции в производството си, 
са допринесли и за увеличаване на заетостта.

Отчитайки финансовите потоци, почти две трети от всички фирми с реализиран износ (66,4%) са сключили 
договори на обща стойност до 100 хил. лв., а 16,3% – над 300 хил. лв. В зависимост от възможностите на всяка 
фирма, тези приходи дават различно отражение върху ръста на износа. Малко над 75% от всички фирми де-
кларират, че са реализирали ръст до 25%.

Не всички ползи за фирмите могат да бъдат измерени, но в повечето случаи липсата на сделки не означава 
и липса на ползи от участието. Организираните от ИАНМСП мероприятия дават възможност за събиране на 
важна информация относно позиционирането спрямо конкурентите в световен мащаб, запознаване с ново-
стите и конюнктурата в сектора, както и с потребителското поведение и очаквания.
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