
СТОЛИЧНА АГЕНЦИЯ ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ

Част от общата администрация на Столична община



Мисията на Агенцията е да

подкрепя развитието на

гр. София, като модерен,

прогресивен, иновативен,

интелигентен и зелен град,

притегателно и

предпочитано място за

стартиране и развитие на

бизнес, развойни дейности,

стартъп и предприемачески

проекти от български и

чуждестранни организации.



Осигуряваме подкрепа на „едно гише“ на чуждестранни

и български фирми, предприемачи и стартиращи

компании, които искат да започнат или установят бизнес

в София, както и подпомагаме местния бизнес в

развитието му на чужди пазари.



Нашият екип предоставя информация,

анализи, контакти и насоки за стартиране

на бизнес в столицата на България.

Агенцията сътрудничи тясно с всички

структури на Столичната община и по този

начин подкрепя предприемачите на всяка

стъпка от реализирането на

инвестиционното намерение.





Столичната общинска агенция за приватизация и

инвестиции предлага напълно безплатно съдействие,

съобразено със специфичните изисквания и нужди на

всеки проект.

Агенцията предлага консултации за изискванията на

местното и националното законодателство, оценка

на бизнес средата и възможностите в конкретна

индустрия.



Можете да разчитате на нашата подкрепа във всеки етап на създаване на бизнес – от 

първоначалното събиране на данни, анализа на бизнес климата,  осигуряването на 

подходящи контакти, съвети за търсене на най-добрите служители и експерти, подкрепа 

при избор на място за офис/производствена база и  др.



Столичната община през 

Столичната общинска агенция 

за приватизация и инвестиции 

стимулира чуждите и местните 

инвеститори чрез програма  

“Инвеститор клас В“.



Подкрепяме публично-частните 

партньорства между Общината, 

чуждите и местните фирми в 

изграждането на обществено полезна 

инфраструктура и подобряването на 

качеството на живот.  

Агенцията поощрява 

взаимодействието между бизнеса и 

български университети, академии, 

училища и научни институти, за по-

добро развитие и планиране на 

човешкия капитал.



Предоставяме доклади и 

статистики за бизнес 

климата на гр. София



Про боно услуги по 

ключова информация вече 

е достъпна за инвеститори



„Защо София?“ – много чуждестранни и местни компании, малки 

и големи, вече знаят отговора.

Нашият екип е тук, за да ви подкрепи в създаването на Вашия 

собствен пример.



София е дом на една от най-развитите

стартъп екосистеми в Централна и Източна

Европа и е стартъп хъб на Балканите.

София има динамична и бързо развиваща се

стартъп и предприемаческа екосистема, с

разрастваща се общност за дялово и рисково

финансиране (VC).



BlackPeak Capital е 

коинвестиционен фонд за 

дялово и мецанин 

финансиране с размер от 

€15млн.

ФОНДОВЕ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ

Empower Capital е 

инвестиционен фонд, 

който управлява €19 млн. 

по инициативата 

„Джереми“. 

Eleven Ventures е 

инвестиционен фонд в 

начален етап, базиран в 

София. Eleven стартира 

през 2012-та год. 

BrightCap Ventures 

инвестира в 

акселераторски компании 

и развити бизнеси в 

технологичния сектор.



Morningside Hill предоставя 

капитал за растеж на компании, 

които отговарят на релевантни 

нужди в местни или 

международни пазари.

ФОНДОВЕ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ

Endeavor е международна 

организация с нестопанска цел, 

която подкрепя предприемачи с 

достъп до международни пазари, 

менторство и капитал.

Innovation Capital е 

инвестиционен фонд от 

€15.6 млн., с 

институционален 

инвеститор Фонд на 

Фондовете в България.

Фондът инвестира в 

дигитални стартиращи 

компании от региона на 

югоизточна Европа.



NEVEQ Capital Partners е най-

старият фонд за рисков капитал 

в България. 

ФОНДОВЕ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ

Rosslyn Capital Partners има 

дългогодишен опит на 

инвестиране в различни 

отрасли.

PostScriptum Ventures е 

инвестиционнен фонд с 

богато портфолио от 

инвестиции в компании, 

предимно в сферата на 

възобновяемата енергия.

Vitosha Venture Partners е 

нов фонд за ускоряване, 

от €20 млн., насочвайки 

100+ инвестиции в размер 

между €25 000 и €1 млн.



Инвестиции от късен етап и в 

рамките на 4 градски теми: 

мобилност, пригодност за живот, 

цифрова инфраструктура и 

физическа инфраструктура.

ФОНДОВЕ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ

Финансира малки и средни фирми 

във фаза на растеж, стартиращи 

предприемачи, социални 

предприятия, иновации.

София Ейнджълс Венчърс 

е €13 млн. фонд за рисков 

капитал, който инвестира 

в стартиращи компании в 

pre-seed и seed фаза.

Група от топ мениджъри и 

предприемачи, които 

инвестират частен капитал 

в стартиращи компании 

срещу дружествен дял.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


