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БАИ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С JAPANБАИ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С JAPAN
INSTITUTE FOR OVERSEAS INVESTMENTSINSTITUTE FOR OVERSEAS INVESTMENTS

По време на посещението си в Токио, Япония,
екипът  на Българска агенция за инвестиции (БАИ)
взе участие в срещи с „Marubeni Corporation“ –
японска компания с интереси в областта на
aвтомобилостроенето, енергетиката и хранително-
вкусовата промишленост, „Kyodo-PR Corporation“ –
най-голямата ПР агенция в Япония, Японско-
българския икономически комитет, Japan Institute
for Overseas Investments и др. По време на срещите
бяха представени условията и възможностите за
инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в
България. 

По време на срещата между БАИ и Japan
Institute for Overseas Investments беше
подписано споразумение за сътрудничество в
присъствието на Н.Пр. Мариета Арабаджиева,
Посланик на Република България в Япония и
Красимир Иванов, Стив Токио.

Споразумението беше подписано от г-н Богдан
Богданов, изпълнителен директор на БАИ и г-н
Тошиюки Косуги, президент на Japan Institute for
Overseas Investments.

09.09.2022
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Целта на настоящия Меморандум е да създаде
практическа рамка за развитието на по-тесни
бизнес отношения между страните и техните
бизнес организации, да определи начините за
сътрудничество с оглед на разширяване на
инвестиционните и търговски отношения между
България и Япония, както и да засили
сътрудничеството между институциите и
изграждането на капацитет чрез взаимно
сътрудничество.

Обсъдени бяха възможностите за оказване на
съдействие от японска страна за
разпространяване на информация свързана с
инвестиционни проекти в Република България.

Източник: Българска агенция за инвестиции 
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В презентацията са представени средствата
по линия на Министерството на иновациите и
растежа по Плана за възстановяване и
устойчивост /ПВУ/ и стуктурните фондове на
Европейския съюз.

По линия на структурните фондове на Европейския съюз от следващата година МИР ще
разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, научни центрове,
иновационни и високотехнологични компании. Две от програмите, които са на обща стойност 5
млрд. лв. са почти завършени и в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях
– Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3
млрд. лв. вече е изпратена в Брюксел за одобрение. Втората – „Програма за научни
изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14
млрд. лв., предстои да бъде изпратена за одобрение до 23 септември.

До края на годината се отварят и още три програми по ПВУ – за киберсигурност и ИКТ решения
в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер
на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн.
лв.ългария.

Да края на годината за микро-, малките и
средни компании има 735 млн. лв., като 600
млн. лв. от тях са по ПВУ. В момента тече
кандидатстването по първата отворена
процедура по Плана – „Технологична
модернизация“ на стойност 260 млн. лв. за
ново оборудване, техника, машини и софтуер.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПАРИТЕ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ И
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС ПО ЛИНИЯ НА МИР

Презентацията може да видите тук:  MIG_Instruments

Източник: Министерство на иновациите и растежа

20.09.2022

https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/09/mig_instruments.pdf


ЗАМ.-МИНИСТЪР САВОВ: БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ИНВЕСТИРА 7,5 МЛН. ЛВ. В
РАЗШИРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИЧНА БАЗА В С. РАДИНОВО

Заместник-министърът на иновациите и
растежа Стефан Савов и Богдан Богданов,
изпълнителен директор на Българска агенция
за инвестиции  връчиха сертификат клас „А“ по
реда на Закона за насърчаване на
инвестициите (ЗНИ) на „Интерлинк Груп“ АД.
Дружеството инвестира 7,5 млн. лв. в
разширяването на логистична база „Технолинк
парк 2“ в с. Радиново, част от Тракия
икономическа зона.

„Поздравявам „Интерлинк Груп“ АД за тяхната поредна устойчива инвестиция в региона и им
пожелавам да създават нови работни места и да бъдат лидери, както в България така и в
световен мащаб”, заяви зам.-министър Савов.

„Инвестицията в размер на 7,5 млн. лв. вече е реализирана на 100 процента“, информира от своя
страна Здравко Линкин, председател на Съвета на директорите на „Интерлинк груп“ АД. Той
сподели, че това е трети сертификат за инвестиция клас „А“, който „Интерлинк Груп“ получава,
за различните си обекти и подчерта, че държавните насърчителни мерки подпомагат
изключително българския бизнес.

Българското дружество вече е реализирало успешно няколко инвестиционни проекта заедно с
„Профилинк“ ООД и „Технолинк инвест“ АД, които са част от една група.    „В момента
изграждаме високотехнологичен завод за алуминиеви профили за прозоречни решения и
фасади, ще строим и нови логистични паркове. В периода 2022-2023 г. ще инвестираме нови 70
млн. лв. в тези обекти с обща застроена площ от 50 000 кв. м.“, разясни мащаба на
инвеститорската дейност на дружеството Линкин.

21.09.2022
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По време на обиколката на новата логистична база заместник-министър Стефан Савов посочи
напредъка по изграждането на асфалтов път, за който са одобрени 450 000 лв. за
финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на ЗНИ, във връзка с
изпълнението на сертифицирания инвестиционен проект на „Интерлинк Груп“.

На официалното връчване присъстваха още Йордан Фиданов и Христо Джонов – членове на
Съвета на директорите на „Интерлинк Груп“ и Катя Стайкова, изпълнителен директор на
„Клъстер Тракия икономическа зона“.

Източник: Българска агенция за инвестиции 



Зам.-министър Савов подчерта, че Министерството на иновациите и растежа, чрез БАИ, работи в
посока да създаде условия за задържане на квалифицирани кадри в България и за нови
висококвалифицирани работни места.

„Амадеус София Лабс“ ще предоставя ИТ услуги в три направления, свързани с проектиране и
изграждане на продукти за разпространение на въздушна, железопътна и хотелиерска
мобилност, както и свързаните с нея туристически продукти.

„С повече добри примери като инвестицията на „Амадеус“ ще се подпомогне икономическия
растеж“, изтъкна той. Савов благодари на Оливие Гитар, управляващ директор на компанията  в
България, че са избрали за  реализиране на инвестицията си именно страната ни.

Платформата Amadeus Leisure е водеща на пазар за
организация на свободно време в Европа и оперира с 250
доставчици на данни, 800 милиарда предложения и над 100
милиона заявки на ден. Amadeus Leisure е високотехнологична
платформа лидер в туристическа индустрия, чийто клиенти
резервират повече от 8 милиона пътувания. Дружеството
проектира и изгражда продукти и решения за дистрибуция и
продажба и на железопътни билети, а негови клиенти са както
туристически агенции, така и железници.

Заместник-министърът на иновациите и
растежа Стефан Савов и Богдан Богданов,
изпълнителен директор на Българска
агенция за инвестиции (БАИ)  връчиха
сертификат клас „А“ по  реда на Закона за
насърчаване на инвестициите на „Амадеус
София Лабс“ ЕООД. Компанията инвестира
в създаването на център за информационни
технологии в гр. София. Инвестицията е за
близо половин милион лева и ще създаде
116 нови работни места в столицата. На
официалното връчване присъства и Богдан
Богданов, изпълнителен директор на
Българска агенция за инвестиции (БАИ).
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ЗАМ.-МИНИСТЪР СТЕФАН САВОВ ВРЪЧИ СЕРТИФИКАТ КЛАС А НА IT ЦЕНТЪР В
СОФИЯ С НАД 100 РАБОТНИ МЕСТА 21.09.2022

Източник: Българска агенция за инвестиции 



23.09.2022

По данни на Министерството на иновациите и
растежа /МИР/ в Българската агенция за
инвестиции в момента има 43 проекта за
инвестиционни намерения за близо 2 млрд.
лв. Те са в процес на сертифициране и се
очаква те да разкрият близо 3 300 нови
работни места. Припомняме, че на брифинга
на МИР и БАИ на 25 август т.г. заместник-
министърът на иновациите и растежа Стефан
Савов обяви, че чакащите за одобрение
инвестиционни проекти са 54 на брой.

 В гр. Стрелча инвестицията е в медико- и балнео-комплекс на стойност 10 млн. лв. с над 75 работни
места. В гр. Благоевград – за изграждане на CAN линия, сграда и допълнително оборудване на
стойност над 23 млн. лв. В гр. Пловдив – за производство на електрически велосипеди за над 38 млн.
лв. и 330 нови работни места, а в с. Гурмазово, Област София – за изграждане на логистична база за
складиране и съхранение на чужди товари на стойност над 4 млн. лв. Тези данни потвърждават
инвестиционната активност на бизнеса и дългосрочните му инвестиционни намерения в страната.

7

От началото на годината до момента по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/
Българската агенция за инвестиции е изготвила положителни становища и МИР е
сертифицирало проекти на стойност близо 300 млн. лв. Те имат потенциал да разкрият около
2 000 нови работни места. Инвестициите са предимно в секторите производство,
информационни технологии, складиране и съхраняване на товари, здравеопазване.
Сертифицираните проекти до момента предвиждат и разширяването на съществуващата
дейност в страната на вече утвърдени български и международни компании, като пет проекта
от общо сертифицираните са за разширение на съществуваща вече инвестиция.

Сертифицирани са четири нови проекта за над
75 млн. лв. и 416 нови работни места в
Стрелча, Благоевград, Пловдив и София
област.

Българска агенция за инвестиции работи усилено по привличането на нови потенциални
инвеститори, чрез провеждането на проактивна маркетингова кампания в световен мащаб.

Източник: Министерство на иновациите и растежа

https://www.mig.government.bg/2022/09/23/


Представители на организацията G42 се запознаха с възможностите за инвестиране в компании,
занимаващи се с киберсигурност, изкуствен интелект, наносателити, финтех, блокчейн, роботика и дронове.

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев се срещна с представители на водещата
технологична организация на Обединените арабски емирства (ОАЕ) – G42, които са на посещение
у нас по негова покана. С тях бяха обсъдени възможностите за ускоряване на развитието на
иновациите и инвестициите в различни сектори, сред които изкуствен интелект, облачни услуги,
обработка и съхранение на данни, съвместна развойна дейност и стратегическо партньорство в
дигиталната трансформация. Пулев коментира, че това партньорство ще насърчи
сътрудничеството във взаимноизгодни и приоритетни за България и ОАЕ сфери, свързани с
високотехнологични процеси и услуги.
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Експертите от G42 са на визита в България, за да се запознаят с възможностите за инвестиции в
български високотехнологични, иновативни компании. Организацията е лидер в региона в
развойна дейност, свързана с технологиите на бъдещето – компютърни науки, изкуствен
интелект, роботика и др.

Министър Пулев подчерта, че G42 реализира и директни, и дялови инвестиции в иновативни
стартиращи компании. „Целта на посещението е да ги свържем с наши стартъпи в технологичния
сектор, като фокусът са такива, които таргетират взаимодействие с Близкия изток. Това е силен
стимул за развитието на технологиите на бъдещето у нас“, посочи той и допълни, че очаква
конкретни резултати.

30.09.2022

Източник: Министерство на иновациите и растежа

https://www.mig.government.bg/2022/09/23/
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Министерството на иновациите и
растежа организира поредица от срещи,
на които представителите на
организацията се запознаха с дейността
на български иновативни компании от
различни сектори. Сред тях бяха
компании от Българския финтех клъстър,
фирми, занимаващи се с киберсигурност
и биометрични данни, изкуствен
интелект, наносателити, финтех,
блокчейн, роботика и дронове. 

Визитата на представителите на G42 е в
продължение на подписания от министър Пулев
Меморандум за стратегическо партньорство в
областта на технологиите на бъдещето в Абу
Даби. Меморандумът беше подписан с водещата
технологична организация на ОАЕ преди месец
по време на ръководеното от държавния глава
Румен Радев посещение там.

G42 е водеща технологична група, която създава
иновативни технологични решения, базирани на
изкуствен интелект, за едно по-добро
ежедневие.

Организацията стартира първата програма за автономни автомобили в Близкия изток, води
дигиталната трансформация на петролната и газовата индустрия, ръководи националната
програма за геномика на ОАЕ и управлява най-мощната Cloud Computing инфраструктура в
региона.
Базираната в ОАЕ организация e подкрепена от Silverlake, водеща американска частна компания,
фокусирана в технологиите и Mubadala, държавен фонд на ОАЕ, управляващ широко портфолио в
ОАЕ и в чужбина.

На срещите присъстваха още заместник-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов и
изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции.

Източник: Министерство на иновациите и растежа
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На 04 октомври 2022 г. в гр. Дюселдорф, Германия, Българска агенция за инвестиции (БАИ)
проведе международен форум, по време на който представи условията и възможностите за
инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в Република България. 

Източник: Българска агенция за инвестиции 

Приоритетно бяха представени секторите – aвтомобилостроене и машиностроене и
информационни технологии. Форумът беше открит от изпълнителният директор на БАИ
Богдан Богданов.

„Германия, като основен икономически
партньор на България е с огромен приоритет за
нас! Германските инвеститори са от
изключително значение, защото инвестират
дългосрочно. Инвестициите са разпределени
равномерно по отрасли и региони в страната,
повече от половината от тях са “на зелено”, от
което следва да се приеме, че немските
инвеститори оценяват привлекателните
условията за бизнес в България. Сред тях са
FESTO, Würth, Ottobock SE, Liebherr, VOSS, Witte,
Lufthansa, Bosch и др.“, заяви Богдан Богданов
по време на откриването на събитието.

Бяха представени успешни примери на
реализирани инвестиции в България от
представителите на Next e.Go Bulgaria,
"Етем Гестамп", „Аутомотив Клъстер
България“ и др.
На събитието присъстваха Румен Бонев,
СТИВ-Франкфурт, Стойчо Стойчев,СТИВ-
Хамбург и Стефан Йонков, СТИВ - Мюнхен.
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Програмата включваше и запознаване с
дейността на БАИ и провеждане на
индивидуални разговори с представители на
немския бизнес, проявяващи интерес към
инвестиции в България. Участници в събитието
бяха водещи компании от секторите
автомобилостроене, машиностроене и
информационни технологии

Форумът е част от проект №  BG16RFOP002-
2.006-002 „Утвърждаване на България,като
успешна инвестиционна дестинация” с
бенефициент Българска агенция за инвестиции,
финансиран по Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност” 2014-2020,
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП”, процедура чрез
директно предоставяне - BG16RFOP002-2.006
„Позициониране на България като позната и
предпочитана дестинация за инвестиции чрез
подкрепа дейността на БАИ”

Проект № BG16RFOP002-2.006-0002-С03 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“, 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.

Източник: Българска агенция за инвестиции 



- Г-н Бохосян, ще ни разкажете ли повече за дейността на
Търговска Лига?

Вече повече от 30 години фирмената група на Търговска Лига
развива успешни бизнес проекти в страната и чужбина.
Традиционно ориентирани сме към новостите и актуалните
проблеми в национален и международен мащаб. Залагаме на
високи технологии и мотивиран персонал, постигайки
забележителен ръст и бърза възвръщаемост на инвестициите. 

- Какъв е размерът на инвестициите, които компанията е направила до този момент и
какъв е общият брой на създадените работни места?

Преди да Ви дам конкретен отговор, искам да отбележа, че инвестициите са грижливо
планирани и насочени към ползи за цялото общество в критични сфери на икономиката, с
национално значение, каквито например са тези в здравеопазването. 
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Таквор Бохосян

Търговска Лига е интегриран конгломерат от модерни компании
и холдинги в няколко области, с напреднал опит в
непрекъснатото изграждане и научноизследователската
разработка. 
Започнала през 1991 г. като малък вносител на фармацевтични
продукти, към 2006 г. Търговска лига – Глобален (Национален)
Aптечен Център, като широкообхватен фармацевтичен
дистрибутор, е вече безапелационен лидер в България. 

Изпълнителен директор на
„Търговска лига - Глобален

аптечен център” АД.

Днес роботизираната кардиохирургия, хибридната неврохирургия, радиоонкологията,
комплексното производство на генерични лекарства, пазарните проучвания с анализ на големи
обеми от данни, кампаниите за навлизане на нови пазари и големите клинични изпитвания,
глобалният износ на маркови лекарствени продукти, усъвършенстваната мобилна сигурност и
всички класове неживотозастрахователни продукти представляват регионалния и глобалния
отпечатък на групата в различни мащаби и измерения. Като водеща мрежа от здравни,
индустриални и застрахователни компании – със стабилен бизнес модел и здраво вградена
верига на стойността – ние използваме стратегическите си възможности и разчитаме на
желязната етика в ежедневната си работа – защото за нас пациентът и клиентът винаги са на
първо място.

От емблематичен пионер на фона на сриващото се българско здравеопазване по време на най-
дълбоките икономически кризи през 1995-1997 г., групата постигна рекордно високо увеличаване
на продължителността на живота в България с цели 2 години за периода 2007-2017г.



- Според Вас с какво Република България привлича чуждите инвеститори?

Ние сме гъвкав, консенсусен, сигурен и предвидим партньор. Изграждаме и поддържаме
дългогодишни бизнес отношения, което ни носи допълнителна стабилност. С афинитет
към новостите, разбира се, винаги сме отворени за нови партньорства.

- Как предвиждате възстановяването след пандемията във Вашата индустрия?

2022 г. зaпoчнa c нaдeждa зa ĸpaй нa пaндeмиятa oт СОVІD-19, a cвeтът изпpaти втopa пopeднa
гoдинa c пoвишeни oчaĸвaния. Πaндeмиятa oтĸpoи и пpoблeмитe в липcaтa нa пpeдвидимocт.
Зaтpyднeнo бe cнaбдявaнeтo c ocнoвни cypoвини, например aĸтивни вeщecтвa зa
фapмaцeвтичнoтo пpoизвoдcтвo, a pязĸoтo пoвишeниe в тъpceнeтo нa лeĸapcтвa пpoвoĸиpa
peгyляpни дeфицити нa цeли гpyпи пpoдyĸти в aптeчнaтa мpeжa. С далновидни стратегически
решения зa пopeднa гoдинa Чaйĸaфapмa Висококачествените Лекарства e нaй-гoлямaтa
пyбличнa ĸoмпaния нa Бългapcĸaтa фoндoвa бopca. Застрахователното дружество ДаллБогг:
Живот и Здраве е най-динамично развиващият се застраховател в страната, а скоро ще
отбележим една година от старта на ДаллБогг пенсионно осигуряване. И разбира се,
продължаваме да работим по проектите, свързани със ,Сърце и Мозък' и детско здравеопазване
– ,Мама и Аз'.

- Каква беше 2022 година за Вашата компания?
Изпълнена с предизвикателства. Но ние обичаме динамиката и съревнованията и вярваме, че
само с отдаденост, визия и постоянна работа можем и постигаме напредък, изграждаме екипи и
надграждаме бизнеса.
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Това гарантира плейотропен ефект и висока удовлетвореност. Общият размер на инвестициите
до момента надхвърля 200 млн. лв. Създадохме близо 1 300 нови работни места.
Всяка една инвестиция има допълнителен икономически принос в полза на изпълнители и
подизпълнители, необходимост от локални доставчици на услуги, съпътстващи дейността, а това
безспорно подобрява бизнес климата в съответните региони, повишава стандарта и качеството
на живот.

- Какви са вашите конкурентни предимства на международните пазари?

До скоро сякаш беше евтината работна ръка, но с подобряването на икономическите параметри
и предлагането на възможности за развитие все повече млади специалисти се завръщат и
започват работа в родината си. Например във високотехнологичната Сърце и Мозък в Бургас,
която е един от нашите проекти - инвестиция клас А. Само няколко месеца след стартиране на
работа на болницата започнаха да постъпват молби от млади български медици,
специализиращи и работещи в Австралия, Израел, Италия, Германия с желание да се върнат и да
работят тук.



https://bulgarien.ahk.de

info@ahk.bg 

+359-2-81630-10 

Интерпред – СТЦ София сграда А,
ет. 3 бул. „Драган Цанков“ 36
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Германо-Българската индустриално-търговска
камара (ГБИТК) е част от голяма международна
мрежа от германски външнотърговски камари
(AHK) с централа в Германия - Асоциацията на
германските индустриално-търговски камари
(DIHK) в Берлин.  ГБИТК е първият и основен
партньор на представителите на германската
икономика в България. 

ГБИТК е организация, базирана на членство,
която подкрепя сътрудничеството между
германски и български фирми и институции,
защитава интересите на своите членове като
играе ролята на техен глас спрямо
българската политика, държавна
администрация и общественост, подпомага
различни проекти в партньорство с български
фирми и институции.

В рамките на запазената марка за услуги
DEinternational предоставяме и
информационни разработки, консултираме
германски и български фирми с цел
подпомагане на тяхната външнотърговска
дейност, организираме и провеждаме
търсене на делови партньори, бизнес срещи,
кооперационни борси, делови пътувания,
конференции, информационни форуми и т.н.

Нашата цел е да създаваме платформа за
контакти, партньорства и обмен между
германски и български фирми, да откриваме
нови възможности за успешен бизнес, както и да
предоставяме широк спектър от услуги, с които
да отговорим на очакванията на своите
германски, български и международни членове и
клиенти. 

ГБИТК е официален представител на четири
от най-големите германски панаира за
България – Дюселдорфския, Нюрнбергския,
Мюнхенския и Лайпцигския – и подпомага
български изложители и посетители при
интерес и участие в германските изложения.
Камарата е и официален представител на
Свободна държава Бавария в България. 

Мюнхенски панаир-Expo Real 2022

Дюселдорфски панаир ProWein 2022

https://bulgarien.ahk.de/bg/
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IT индустрията несъмнено е сред най-развитите
и високоплатени сектори в България, а търсенето
на нови кадри в нея нараства все повече. IT
компаниите в страната са конкурентни на
световно ниво – както като работодатели, така и
като качество на услугите, които предлагат.

Основателите на технологичния гигант
SiteGround също отдавна са известни с факта,
че даряват на социални каузи. По-рано този
месец обявиха, че в рамките на три години ще
даряват по 100,000 лева на година на
Фондация “Заедно в час”. Фокусът на
инвестираната подкрепа ще бъде върху
обучението и развитието на учители, директори
и училищни екипи от цялата страна и
индивидуалния прогрес на всеки ученик.

Основателите на Телерик създават и
инкубатора Campus X: технологична
екосистема, която събира на едно място
иновативни стартиращи компании, инвеститори
и предприемачи.
Именно на територията на Campus X се
заражда fintech компанията Payhawk, която се
превърна и в първия еднорог на България. 

Софтуерните компании често са щедри
дарители на каузи, свързани с образованието.
По-рано този месец американската софтуерна
фирма VMware обяви, че ще направи дарение
от 1.5 млн. долара на INSAIT – новия
българския технологичен институт, който цели
да разгърне потенциала на Източна Европа
като световна дестинация за изследвания в
областта на компютърните науки и
изкуствения интелект.

Източник: DEV.bg

Като част от една от най-развитите и успешни
индустрии в страната, професионалистите в IT
сектора разбират своята отговорност да
допринесат за промяната към по-добро.

https://dev.bg/digest/how-does-the-it-industry-change-bulgaria-for-the-better-dc01/
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Плевен е седмият по големина град в България. Той е административен и стопански център на
Област Плевен, Община Плевен и е част от Северозападния район за икономическо планиране.

Плевенска община е разположена в сърцето на Северна България, което определя значението й
като важен административен, икономически, транспортен, газоразпределителен, политически и
културен център.

Плевен е земеделски, индустриален и търговски център с диверсифицирана икономика,
включваща големи производствени предприятия в областта на тежката промишленост и
големи, малки и средни предприятия от леката промишленост. 

В Плевен работят машиностроителните заводи на „Вапцаров холдинг” АД с предмет на дейност   
производството на хидроенергия и металообработващо оборудване. Успешна е дейността на
„Рубин Трейдинг” ЕАД. Дружеството е с доказан опит от над половин век в производството на
стъклен амбалаж, което неотдавна разшири с нови инвестиции.
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Сред големите плевенски инвеститори е
„Димитров” ООД – едно от най-големите в
страната предприятия за производство на
облекла и обувки с регистрирана собствена
марка. Преди няколко години фирмата
реализира мащабни инвестиции в
производствената база, социалната и спортна
инфраструктура на предприятието. Модерният
комплекс включва нови три сгради, разкрити
бяха още 760 работни места към
съществуващите 1500.  

Мащабни са инвестициите в УМБАЛ „Света
Марина”, МБАЛ„Св. Панталеймон” и МБАЛ „Сърце и
мозък”. Сред предприятията с основно
чуждестранно участие са „Метекно България” АД –
лидер за Югоизточна Европа в производството на
сандвич панели, италианска инвестиция; „Малтери
Суфле България” – най-големият производител на
малц у нас, които построиха нов завод и увеличиха
с повече от 50 % производствения си капацитет,
френска инвестиция

„Сартен България ” – производител на
метални опаковки за хранителната и
химическата промишленост, турска
инвестиция; заводът за плетива „KHM
текстил”, испанска инвестиция.  
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Гордост за Плевен е новият завод на
немския концерн „Леони България” -
глобален доставчик на продукти, решения и
услуги за управление на енергия и данни в
автомобилния сектор. Концернът избра
Плевен в сериозна конкуренция с още
няколко града в България. Капацитетът му е
над 2000 работни места. Неотдавна
инвестиционен интерес заяви и френската
компания „ACVEL“ С.А. – производител на
компоненти за автомобилната индустрия,
чрез дъщерното й българско търговско
дружество „Аквел Видин (България)“ ЕООД.

Георг Спартански, 
Кмет на Община Плевен
Всеки инвеститор е добре дошъл в Плевен
Никога не съм делил инвеститорите на малки
и големи, български и чуждестранни, всеки е
добре дошъл в Плевен, защото тук ще открие
ясни и прозрачни правила, бързи и облекчени
административни услуги, пълно съдействие
за начинанията.  Ролята на местната власт е
да създава условия за бизнеса и въпреки
недостатъчния финансов ресурс, с който
разполагаме, ще продължаваме да полагаме
усилия в тази посока. 

 Но нека не забравяме и че
равнопоставеността между Южна и Северна
България като резултат от направени
инвестиции, главно в инфраструктура от
страна на държавата, е един от важните
ключове за развитие на местния бизнес.
За привличането на нови инвеститори
Община Плевен възнамерява и вече работи в
посока изграждането на голям индустриален
парк в близост до града.



№
Сертификат 

№
Инвеститор Инвестиционен проект 

Инвестиция  
 (млн. лева)

Нови работни
места (брой)

Сектор

1
Б-38/18.03.202

2
Смарт

Органик АД
Производствено-складова база за

био храни
5 15

Производство на
сладкарски

изделия

2
А-229/24.03.2

022

Марели
Системс

ЕООД

Увеличаване на обема на
производство на камини

разширяване на производствената
гама на Марели Системс ЕООД чрез

започване производство на
Термопомпи въздух-вода за

отопление и охлаждане и
Конвектори за отопление и

охлаждане

5,059 115 Производство

3
Б-39/01.04.202

2 Шипка 99 АД

Модернизиране на предприятието
на Шипка 99 АД чрез инвестиции в

оборудване за пакетиране и
опаковка на произвежданите

продукти и допълнително
производствено оборудване

2,172 10 Производство

4
А-230/01.04.2

022
Ролпласт
Груп АД

Разширяване на производствената
база 2021-2022

18,2 30

Производство на
дограма и други

изделия от
пластмаси За

строителството

5
А-231/09.05.2

022

Пиерер и
Макском
Мобилити

ООД

"Производствена и складова база
за двуколесни превозни средства"

85 1000
Производство на

електрически
велосипеди

6
А-232/16.05.2

022
Амадеус

София Лабс
Създаване на център за

информационни технологии /ИТ/
0,495 116 ИТ

7
А-233/16.05.2

022

Ейч-Ритейл
Аутомейшън

България
ЕООД

Проект за производствена база на
метални части за обзавеждане и

автоматизация, с. Куклен
11,098 54 Производство

8
Б-40/02.06.20

22

Кридо ООД и
Хоспис

Света Анна
ЕООД

Хоспис за възрастни хора 1,57 25 Здравеопазване

19

От началото на 2022 г. до края на месец октомври 2022 г. по Закона за насърчаване на
инвестициите (ЗНИ)* БАИ е изготвила положителни становища и Министерство на иновациите и
растежа (МИР) е сертифицирало 18 проекта на обща стойност 329,715 млн. лв., като те имат
потенциал да разкрият 2128 нови работни места. 



№
Сертификат 

 №
Инвеститор Инвестиционен проект 

Инвестиция  
 (млн. лева)

Нови
работни

места (брой)
Сектор

9
А-234/24.06.20

22
ПОС Фарма АД

Многофункционален
център за разработка на
софтуеърни решения и

контакти с клиенти ПОС
Фарма

3 25 Услуги

10
А-235/08.07.20

22
Уеърхаузинг енд
логистикс ЕООД

Разширяване на
складова база Равно

поле
15,484 15

Складиране и
съхраняване на

товари

11
П-11/12.07.202

2

Интуитив
Сърджикал

България ЕООД
Проект София 84 107 Производство

12
A-

236/14.09.202
2

Атика Холидейс
ООД

Медикъл и балнео
комплекс - Стрелча

10 75 Балнеология

13
А-237/14.09.20

22
Е-Велокс ООД

Предприятие за
производство на

електрически велосипеди
28,277 330 Производство

14
А-238/14.09.20

22
Карлсберг

България АД

Изграждане на CAN
Линия сграда и
допълнително

оборудване

23,21 9 Производство

15
A-

239/14.09.202
2

Стефи ЕООД
Стефи ЕООД - Логистична

база Божурище
4,25 2

Складиране и
съхраняване на

товари

16
А-240/26.09.20

22

Търговска лига -
Глобален аптечен

център АД

МБАЛ Сърце и мозък -
крило "Мама и аз", гр.

Плевен
12,9 200 Здравеопазване

17
А-241/6.10.202

2

"Кей Би Си
Глобал Сървисис

Н.В. - Клон
България" КЧТ

Разрастване на
дейността на"Кей Би Си
Глобал Сървисис Н.В. -

Клон България" КЧТ

1,5 312 Услуги/ ИТ

18
А-242/12.10.20

22
Бултекс 99 ЕООД

Изграждане на нова
складово-логистична

база на Бултекс 99 ЕООД-
първи етап

18,5 5 Складиране

20
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