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Изпълнителна 

агенция за 

насърчаване на 

малките и средни 

предприятия

131304835 Неприложимо 8.12.2016 24 ноември.2018

Проектното предложение цели да повиши качеството и количеството на услугите, 

предоставяни по електронен път на българските предприятия от страна на 

ИАНМСП. Успешната му реализация ще осигури нови възможности за 

институционална подкрепа по отношение нарастването на броя МСП, които 

осъществяват експортна дейност. ИАНМСП разполага с набор от уеб базирани 

софтуерни системи, които обобщено наричаме „дигиталната платформа“(ДП), 

разработени по различни инициативи на ИАНМСП, а финансирането е осигурено 

както от проекти от СФ на ЕС,така и от бюджета на агенцията.Тук се визират 

успешно реализираните проекти в програмния период 2007-2013 г. по 

ОПАК„Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда 

и оперативна съвместимост на ИАНМСП” и ОПК - „Насърчаване на 

интернационализацията на българските предприятия“, чрез които се разработиха и 

внедриха съответно електронен регистър на МСП, и национален експортен интернет 

портал с бази данни на български предприятия. С бюджетни средства на агенцията 

се изгради уеб базирана информационна система за обслужване и вътрешна 

комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в 

чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП. С оглед бързо променящата се икономическа и 

финансова среда е необходимо да се направи надграждане и развитие във 

функционално отношение на ДП, като само така може да се отговори на 

съвременните предизвикателства и да се повиши ефективността на политиките за 

насърчаване на българския експорт. Планираното надграждане на съществуващите 

софтуерните системи ще акцентира върху предприятия с достатъчен капацитет и 

потенциал за износ. След надграждането ДП ще предостави високотехнологична 

комуникационна среда на българските МСП, изцяло насърчаваща техния експорт.  

Очаква се чрез надграждането да се постигне нарастване на обема на износа на 

стоки и услуги, реализиран от МСП, а от тук повишаване на тяхната 

производителност.

Нови технологии в 

подкрепа на 

интернационализацията

България

096 Институционален 

капацитет на публичните 

администрации и публичните 

служби, 

свързани с изпълнението на 

дейността на ЕФРР

2 381 000,00 2 381 000,00 0,00 2023850,00 85%

Ръководител на 

Управляващия орган
Ивелина Пенева

Подпис

Дата

Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII  от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета / List of operations under point 1 of Annex XII of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European 

Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006


