
Колона № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Стратегически 

документ/и
Стратегическа цел

Индикатор от 

стратегическия 

документ

Текуща стойност (в 

началото на 2023 г.)

Целева стойност (в 

края на 2023 г.)

Индикативен 

размер, лв.

Източник на 

финансиране

1

Усъвършенстване 

на двустранната 

договорно-правна 

база

• Програмен бюджет на 

министерството -

Политика в областта на" 

Ефективно 

външноикономическо 

сътрудничество" -

Бюджетна програма 

„Реализация на 

експортния потенциал и 

участие в търговската 

политика на 

Европейския съюз”

Провеждане на 

ефективно 

икономическо 

сътрудничество на 

държавно и 

институционално 

равнище

Запазване 

присъствието на 

българските фирми 

на руския пазар, без 

да се нарушава 

Регламента (ЕС) № 

833/2014.

Ефективно 

използване на МТБ 

на ЦПРБ.

Cключени 

договори с 8 нови 

български 

представителства 

и физически лица

100% изпълнение 

на постъпилите 

заявки

1 142 700

Министерство на 

икономиката и 

индустрията

Осигуряване на 

условия на 

българския бизнес, 

чрез създаване на 

адекватна договорно-

правна рамка, 

своевременно 

сключване на 

договори с 

българските 

представителства и 

изпълнение по тях.

Администрация 

ЦПРБ

2

Създаване на 

предпоставки за 

облекчаване 

интернационализац

ията на бизнеса, 

разширяване на 

търговските 

контакти и 

насърчаване на 

икономическото 

сътрудничество.

• Програмен бюджет на 

министерството -

Бюджетна програма 

„Реализация на 

експортния потенциал и 

участие в търговската 

политика на 

Европейския съюз”

Провеждане на 

ефективно 

икономическо 

сътрудничество на 

държавно и 

институционално 

равнище

Насърчаване на 

ефективното 

икономическото 

сътрудничество с 

партньорите на 

институционално 

ниво и създаване 

на предпоставки 

за улесняване на 

бизнеса и 

разширяване на 

бизнес контактите, 

спазвайки 

Регламента (ЕС) 

№833/2014

Посещения на 

държавно ниво в 

страната и 

чужбина - 1 бр.  - 

съдействие на 

българските 

фирми при 

провеждане на 

бизнес срещи, 

международни 

изложения и 

форуми - 15 бр.

100% изпълнение 

на постъпилите 

заявки

1 142 700

Министерство на 

икономиката и 

индустрията

В случай, че 

обстановката 

позволява, 

организация и 

провеждане на 

посещения на 

държавно ниво в 

страната и чужбина, 

оказване на 

съдействие на 

българските фирми 

при провеждането 

на бизнес срещи, 

международни 

изложения и форуми 

в чужбина.

Администрация 

ЦПРБ

Приложение №1

Планирани дейности 

за постигане на 

ежегодната цел

Стойности на индикатора за 

изпълнение на ежегодната цел

Ежегодна цел

Индикатор за 

изпълнение на 

ежегодната цел 

(очакван резултат) 

Необходимо финансиране

Ред №

Ежегодни цели на администрацията за 2023 г. *

Наименование на администрацията: Център на промишлеността на Република България в Москва

Изготвил/лице за контакт, тел. и ел. поща: Ана Гочева, +7 495 726 58 00, a.gocheva@cprb.ru

Връзка на ежегодната цел със стратегически документи 

Отговорно звено



3

Създаване на 

условия за 

запазване и 

разширяване на 

позициите на 

традиционни и 

подобряване 

достъпа на 

български стоки и 

услуги до нови 

пазари

• Програмен бюджет на 

министерството - 

Бюджетна програма 

„Реализация на 

експортния потенциал и 

участие в търговската 

политика на 

Европейския съюз”.

Стимулиране на 

външнотърговския 

капацитет и 

създаване на 

благоприятни 

условия за 

насърчаване на 

българския износ

Популяризиране на 

търговско - 

икономическия 

потенциал на 

Република България 

в чужбина и 

подобряване на 

имиджа на 

българските стоки и 

услуги до нови 

пазари, спазвайки 

Регламента (ЕС) 

№833/2014

 - предоставени 

икономически и 

секторни анализи 

на външни пазари - 

96 бр.                - 

ежемесечни 

бюлетини на ЦПРБ 

с икономически 

справки - 12 бр.

икономически и 

секторни анализи 

на външни пазари 

- 110 бр.                 

- ежемесечни 

бюлетини на 

ЦПРБ с 

икономически 

справки - 12 бр.

1 142 700

Министерство на 

икономиката и 

индустрията

Информационно 

обезпечаване на 

бизнеса чрез 

предоставени от ЦПРБ 

икономически и 

секторни анализи на 

външни пазари

Администрация 

ЦПРБ

4

Популяризиране на 

търговско-

икономическия 

потенциал на 

българските 

производители и 

износители

• Програмен бюджет на 

министерството - 

Бюджетна програма 

„Реализация на 

експортния потенциал и 

участие в търговската 

политика на 

Европейския съюз”

Стимулиране на 

външнотърговския 

капацитет и 

създаване на 

благоприятни 

условия за 

насърчаване на 

българския износ

Подпомагане и 

стимулиране на 

българския бизнес за 

активизиране на 

сътрудничеството с 

чуждестранни 

партньори, спазвайки 

Регламента (ЕС) 

№833/2014

 - участия и 

онлайн анализи на 

международни 

специализирани 

изложения и 

бизнес форуми - 

30 бр.

- участия-100% 

изпълнение на 

постъпилите заявки                    

онлайн анализи на 

международни 

специализирани 

изложения - 40 бр

Министерство на 

икономиката и 

индустрията

В случай, че 

обстановката 

позволява, 

организиране на бизнес 

форуми и търговски 

мисии в страната и 

чужбина.Участие на 

български фирми в 

международни 

специализирани 

изложения.

Администрация 

ЦПРБ

5

Популяризиране на 

икономическия 

потенциал и 

условията за 

инвестиции и бизнес в 

България за 

привличането на 

чуждестранни 

инвестиции за 

развитие на 

икономически сектори 

с висока добавена 

стойност и създаване 

на високо-

квалифицирани 

работни места

• Програмен бюджет на 

министерството - 

Бюджетна програма 

„Реализация на 

експортния потенциал и 

участие в търговската 

политика на 

Европейския съюз”. Стимулиране на 

инвестиционната 

активност на 

институционално и 

бизнес ниво

Повишаване на 

информираността на 

фирмите вносители с 

цел улесняване на 

достъпа им до 

българския пазар.

 -промоционални 

прояви - 15 бр.

 -промоционални 

прояви - 15 бр.
1 142 700

Министерство на 

икономиката и 

индустрията

В случай, че 

обстановката 

позволява, провеждане 

на срещи с 

потенциални 

инвеститори и 

презентации на 

условията за 

инвестиции в България, 

спазвайки Регламента 

(ЕС) №833/2014

Администрация 

ЦПРБ

* Приложение №1 се попълва съгласно указанията за попълване - Приложение №2.


