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Относно : Първа конференция на тема Bulgaria As а New Top Nearshoring
Destination, 30 юли 2020 г.
Уважаеми господин Министър,
Уважаеми господин Заместник-министър,
Уважаема госпожо Изпълняваща длъжността Изпълнителен директор на
Българската агенция за инвестиции,
Имаме честта и удоволствието да Ви благодарим и да се поздравим с първия резултат от
съвместния проект, който създадохме заедно, с общи усилия, съвместен труд и благодарение на
импулса, който дадохте Вие.
Едва ли дори на европейско ниво е лесно да открием подобен пример за
междуинституционално сътрудничество, обединяващо толкова на брой партньори от
държавната администрация и бизнеса, вгледани в една посока.
Бихме искали да изразим сърдечни благодарности и на Вашия екип, който всеотдайно и
професионално подходи към самия проект, както към нас, а по-специално на госпожа Милена
Лозанова.
Конференцията бе посетена от 200 участници, представители на компании присъстващи
в България, заинтересовани предприятия с намерения за инвестиция в България, журналисти.
Основните изводи от дискусията и 13те примера за стратегия и подход в процеса по избор на
инвестиционна територия ни насочват към приоритетните области за бъдеща работа:
•
•
•

Необходимостта от непрестанно изграждане и поддържане репутацията на
България като дестинация за инвестиции и Ниършоринг, включително въз
основата на нови успешни примери.
Необходимостта от все по-пълна и подробна информация за
макроикономическите и икономическите индикатори на България.
Необходимостта от съвместна работа в контактите с предприятията, които
проявяват интерес към инвестиции в България, с оглед сложността на дейността
по структуриране на работните процеси, обект на Ниършоринг, както и

•
•
•
•
•

подготовката и трансфера при Ниършоринг като цяло, съобразно европейските и
други изисквания.
Сътрудничество при развитието на връзките на индустрията и бизнеса с
образователните институции от средното и висше образование, привличане на
кадри с разнообразна квалификация към българската икономика.
Всички други области, свързани със създаването на успешни примери за
инвестиции в България, които сами говорят за себе си и допринасят за
изграждането на имиджа на страната, като инвестиционна дестинация.
Необходимостта от гарантиране върховенството на правото, в това число, на
законните права на бизнеса, както при чужди инвестиции, така и при местни.
Необходимостта от рамка и уеднаквяване на правилата при откриването на
банкови сметки на чужденци.
Възможността за създаване на Консултативен съвет с участието на търговските
камари, Правителството и/или Министерството на икономиката, който да
подпомогне дейността по приоритетните области, описани по-горе.

Надяваме се и разчитаме на възобновяване на ползотворната съвместна работа още от
първите дни на месец септември 2020 г., с оглед подготовка на втората Конференция с
международно участие, която предвиждаме да се състои през октомври – ноември 2020 г.
Предлагаме първата редовна среща да се състои на 4ти септември, петък от 10 ч. на обичайните
идентификатори от нашите редовни срещи през изтеклите месеци :
https://us02web.zoom.us/j/89316392777?pwd=b2Q0aVVNdWdFMTJqMUh4MWZYUEo5Zz09
Meeting ID: 893 1639 2777, Passcode: 174707
Благодарим още веднъж за чудесното сътрудничество и отправяме отново призива,
който също ни обедини по този повод : „Заедно сме по-силни, заедно можем повече“.
Моля приемете, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Заместникминистър, уважаема госпожо Изпълняваща длъжността Изпълнителен директор на Българската
агенция за инвестиции, израза на нашите почит и уважение.
Председателите и Директорите на
Американска търговска камара в България

Конфиндустрия България

Advantage Austria

Френско-българска търговска и индустриална
и камара

Бизнес клуб Белгия-България-Люксембург
Британско-българската бизнес асоциация
Българо-румънска търговско-промишлена
палата

Германo-Българска индустриално-търговска
камара
Унгаро-българска стопанска камара
Италианска търговска камара в България

Българо-испанска търговска камара
Норвежко-българска бизнес група
Българо-швейцарска търговска камара
Шведско-българска търговска камара

