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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на  човешките ресурси” 2014-2020,  процедура  

BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

Проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01  
„Насърчаване на предприемачеството сред  

безработни, неактивни и работещи младежи  
до 29 г. в Североизточна България” 

Мария Джунлиева 

Експерт, бизнес 

развитие  

РАПИВ 

Информационно събитие гр. Търговище 

24.10.2018г. 



РАПИВ е неправителствена организация, 

създадена 2002 г. и    

осъществяваща дейност в обществена 

полза 

 за стимулиране на регионалната 

икономика чрез развитие на 

предприемачеството и иновациите.  
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Местна и  
централна  

администрация 

Университе
ти 

Институт към 
БАН 

 

НПО 

Банка 

Фирми 

Физически 
лица 

 Кои сме 
ние? 



2005 г. е създаден 

Високотехнологичен бизнес 

инкубатор гр. Варна, след 

спечелен конкурс за 

обществена поръчка с МРРБ  

2012 – 2015г. е реализиран 

проект „Разширяване на Бизнес 

инкубатор - Варна към РАПИВ”  

Бизнес инкубатор - Варна 



18 инкубирани фирми 

над 30 фирми и физически лица са кандидатствали, 
като са подали заявки за инкубиране 

над 90 фирми и физически лица с интерес към 
услугите на БИ-Варна 

над 300 проведени бизнес консултации 

Бизнес инкубатор - Варна 



Бизнес инкубатор – Варна 
Топ 3 инкубирани фирми 

http://www.coresbg.eu  

http://www.svemar.net   

https://3k-solar.bg  

http://www.coresbg.eu/
http://www.svemar.net/
https://3k-solar.bg/
https://3k-solar.bg/
https://3k-solar.bg/


Работна среда 

Сграда: 3 етажа  и сутерен 

Помещения: 57 

Офиси: от 18 м ² до 53 м ² 

Наемна политика: 

Период на инкубиране Пазарна цена Цена на инкубирана фирма 

1 година 12 м. * 100% 12 м. * 20% 

2 година 12 м. * 100% 12 м. * 40 % 

3 година 12 м. * 100% 12 м. * 60% 



• Експертна помощ при развиване на бизнес идея 

• Бизнес консултации 

• Финансово-счетоводни услуги и консултации 

• Защита на интелектуалната и индустриална собственост 

• Информационно-ресурсни услуги 

• Организиране на срещи и работни семинари 

• Обучение в различни направления 

Услуги 
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 Нашата цел 

Да подпомогнем развитието на 

собствен бизнес на младежи до 

29 г. от областите Варна, Добрич, 

Шумен и Търговище.  

 



ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕ ЕДИН 
СТАРТИРАЩ  БИЗНЕС? 
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Идея 
 
Партньори 
Контакти 
 
Подкрепа 

Подходяща бизнес 
среда 

Знания и умения 

 
Финансиране 
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ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
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Какво ви предлагаме? 

ЦЯЛОСТЕН ПАКЕТ ОТ 
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  
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Обучение по 

предприемачество 

8 души 5 дни 

Областите Варна, Добрич,  

Търговище и Шумен 
Март 2019 г. 

7 модула 
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Цялостен пакет от 
консултантски услуги  

 

 

Регистрация 

на фирма Бизнес  

контакти 

Бизнес и  

маркетингов 

план 

Интелектуална  

собственост 

Бизнес 

мрежи 
Счетоводни  

консултации 

Възможности  

за финансиране 
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Кой може да участва?  
 
   Mладежи на възраст  

   до 29 години с интерес  

   към предприемачеството. 
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Какво ще ми струва? 

Участието в проекта е  
НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО! 
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В каква област трябва  
да е бизнесът ми? 

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ  
за областта, в която искате  
да стартирате бизнес. 



Как да се 
включа? 

Попълваш анкета: 
https://www.rapiv.org/bg/blog_more/startirai

-biznes-razvii-go-s-nas/ 

Експерти извършват подбор на 
кандидатите 

Участваш в обученията 
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Консултират те експерти 

Стартираш собствен бизнес 



Благодаря за 
вниманието! 
Бизнес инкубатор – Варна 
Регионална агенция за предприемачество и 
иновации – Варна 
гр. Варна, кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка, сграда 
РАПИВ 

тел: + 359 52 383 700 

E-mail: office@rapiv.org  

www.biv.rapiv.org   

www.rapiv.org  18 

mailto:office@rapiv.org
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