
Център  
„Външноикономическо 

сътрудничество“ 

Изнесен  
търговски офис 

 Предоставя се възможност на българ-

ски малки и средни фирми да имат 

търговски офиси, без за целта да се 

налага да поддържат щатни бройки; 

 Предоставя се информация за пазара 

и пазарния достъп, ограничения и спе-

цифични особености, контактни де-

тайли на потенциални партньори в 

държави по избор, първоначална тър-

говска комуникация, консултации за 

права на индустриална собственост, 

консултации по европейски програми 

за финансиране, организиране учас-

тия в делови мисии и изложения; 

 Проследяване и актуализация на въз-

можностите за международни и мест-

ни изложения, установяване на кон-

такти и организиране на бизнес сре-

щите на клиентите; 

 Изготвят се профили (Business Coop-

eration Profile) на българските фирми, 

потребители на услугата, които се из-

пращат на потенциални партньори от 

чужбина; 

 Услугата е срещу абонамент. 

Център „Външноикономическо сътруд-

ничество“ реализира външноикономи-

ческите приоритети на Българска  

стопанска камара и подпомага фирми и 

организации в тяхната международна 

дейност.  

Центърът е партньор в Enterprise  

Europe Network – най-голямата инфор-

мационно-консултантска мрежа в подк-

репа на малките и средни предприятия 

в света.  

Експертите на направлението участват 

в работата на секторни групи по околна 

среда, женско предприемачество и сел-

ско стопанство, както и в „Хоризонт 

2020“ – Национално контактно лице 

„Достъп до рисково финансиране“, ра-

ботна група „Интернационализация“ 

към ИА МСП, Брюксел.  

За контакт: 

 

1000 София, ул. Алабин 16-20 
 

+359 2 932 09 54, +359 2 932 09 34 
 

ierc@bia-bg.com 
ierc2@bia-bg.com 
Ierc3@bia-bg.com 

 

www.ierc.bia-bg.com 



Инструментът 
IMP³rove  

 

IMP³rove е специализиран инструмент за 

оценка на иновативния капацитет на фирми 

за управлението на иновационните процеси 

чрез структуриран и ефективен подход.  

Разработен е от AT Kerney и Европейската 

комисия и е собственост на IMP³rove Acade-

my for Innovation Management.  

www.improve-innovation.eu 

Българската стопанска камара е партньор 

на Европейската академия за управление 

на иновации IMP³rove и разполага с експер-

ти, обучени и сертифицирани за работа с 

инструмента IMP³rove.  

Онлайн тест "Добър 
мениджър ли сте?"  

 

Този въпросник ще Ви отнеме само няколко 

минути, но след като го попълните, ще  

имате възможността да получите експертна 

и бърза обратна връзка и да се възползвате 

от редица безплатни комплексни услуги: 

 консултация с експерт 

 консултация за нови пазари 

 изготвяне на профил, който ще бъде 

разпространен в мрежата Enterprise Eu-

rope Network (EEN) за търсене на парт-

ньори и търговски проекти 

 оценка по IMP3rove (дава възможност 

за стратегически план за развитие на 

фирмата) 

 Тестът е предназначен за мениджъри.  

На базата на Вашите отговори ще бъдат 

изготвени препоръки за развитие, съобразе-

ни с Вашия бизнес.  

Изготвените препоръки ще получите он-

лайн, но при проявен интерес ще имате 

възможност за лична среща с експерти, кои-

то да Ви консултират и подобрят Вашите 

управленски умения и компетенции. 

Свържете се с нас! 

1000 София, 16-20 Алабин 
 

+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34 
 

ierc@bia-bg.com 
ierc2@bia-bg.com  
Ierc3@bia-bg.com 

 
www.ierc.bia-bg.com 

Оценка на управле-
нието на иновацион-
ните процеси в МСП  

 

Анализ на състоянието на фирмата с 

помощта на IMP³rove. Изготвеният  

анализ обхваща (например, но не само): 

 Външна среда; 

 Ръководство и стратегии; 

 Организация и условия за успех; 

 Иновационни процеси; 

 Резултати и инструменти за подобря-

ването им. 

Изготвяне на план за подобряване на 

констатираното в анализа:  

 Какво да направи фирмата – вътреш-

ни промени, изграждане на капацитет, 

комуникационни канали и подобни? 

 Какво да направи БСК? 

 За какво да се потърсят външни  

консултанти? 

Реализиране на плана с активното учас-

тие на фирменото ръководство. 

Фирмата може да разпространява, вкл. да 

публикува на интернет страницата на 

фирмата валидирания доклад от оценка-

та.  

Фирмата не дължи възнаграждение на 

БСК за този пакет услуги.  


