
 

Критерии за номиниране на СТИВ 

 
1. Първа група: Статистически данни: Износ, инвестиции и туристи, в т.ч.: 

 Увеличение на износа през 2017 г. спрямо 2016 г. 

 Увеличение на инвестициите през 2017 г. спрямо 2016 г. 

 Увеличение на туристите през 2017 г. спрямо 2016 г. 
 

№ Страна 

ИЗНОС 
2017 
млн. 
евро 

Износ 
2016 
млн. 
евро 

Изменение  
на износа 
2017/2016 

в  % 

ИНВЕСТИЦИИ   
2017 млн. 

евро 

Инвестиции 
2016 млн. 

евро 

Изменение 
на 

инвестициите 
2017/2016 в 

% 

Брой 
туристи 
2017 г. 

Брой 
туристи 
2016 г. 

Изменение 
на 

туристите 
2017/2016 

в % 

           

 
 

2. Втора група: Оказано съдействие: 
 
- Активна работа с българския бизнес (предоставяне и разпространяване 

на бизнес информация, съдействие при бизнес посещения в 
съответната държава, организиране на бизнес форуми и срещи, 
съдействие при набиране на участници в изложения в България) 

 

  КРИТЕРИЙ 

1 Оказано съдействие на български фирми за намиране на партньори 

2 

Предоставена информация за партньори, които търсят сътрудничество със 
български фирми, изпратена за разпространение чрез компетентните държавни 
институции или НПО 

3 
Оказано съдействие на български фирми за организиране на бизнес срещи 

4 
Оказано съдействие за организиране на бизнес делегации от и към България 

5 

Набиране и поддържане на данни за български инвеститори, износители и 
изложители, и поддържане на връзка с тях 

6 Набиране на изложители за български изложения 

7 

Съдействие при установяване на сътрудничество с партньорски организации на 
БТПП, други РТПП, БО или НПРО 

8 

Разпространение на информация за дейността и инициативите на БТПП, 
останалите НПРО, други РТПП и БО чрез съответните информационни канали в 
приемащата страна 

9 

Предоставена информация  на компетентните държавни институции или НПО за 
промяна в законодателството или инвестиционния климат на приемащата страна 



10 

Предоставена информация  на компетентните държавни институции или НПО за 
международно финансирани програми и проекти 

11 

Предоставена информация  на компетентните държавни институции или НПО за 
изложения, бизнес форуми и конференции 

12 

Предоставена информация  на компетентните държавни институции или НПО за 
търгове 

 
- Цялостна оценка за дейността на СТИВ от БТПП и МИ 
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