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Проект ”Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас” 

 

 

Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния 

бюджет на Република България. 

Основната цел на проекта е създаване на преференциални условия за стимулиране 

и ускорено развитие на малки и средни предприятия и повишаване 

конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план.  

Водещ партньор – Община Бургас 

Партньори: Областна администрация Бургас, Областен информационен център 

Бургас. 

Срокът на финансиране на проекта е 36 месеца със задължителна гарантирана 

устойчивост от още минимум 2 години. 

 

Дейности: 

 

� Създаване и разработка на интернет страница и виртуален инкубатор; 

� Ремонт на сграда; 

� Ремонт и реновиране на сграда-паметник на културата за нуждите на инкубатор 

Бургас;  

� Инкубиране и подкрепа на фирми 

Виртуалната инкубация, които предлага Бизнес инкубатор-Бургас обединява бизнес 

модел от физическия свят и този от кибер пространството - виртуален офис, менторска 

програма, он-лайн консултации и виртуални обучения. Изброените начини са насочени 

към най-ценния актив на компаниите - служителите - как те да са значително по-

продуктивни, мотивирани и подготвени. 

Бизнес инкубатор - Бургас предлага фирмите да наемат свое работно пространство, 

напълно оборудвани офиси и зали, от което да управляват своя бизнес, използвайки 

материалната база, ресурсите и административния капацитет, който им е отдаден. В 

сградата може да се наеме конферентна зала, рекреационно пространство, 



мултимедийна/обучителна зала, презентационна зала или просто част от 

интерактивното изложбено пространство.  

 

 

Услуги за предприемачи / МСП: 

 

� Индивидуално настаняване и консултиране – екипът на Бизнес инкубатор – 

Бургас предоставя текуща помощ и консултации на инкубирани фирми за 

въпроси от общ характер, касаещи нормалното функциониране на фирмата. 

Консултациите се извършват както онлайн чрез уеб-сайт, така и на място в 

офиса на бизнес инкубатор - Бургас. Обсегът на консултациите варира от бързи 

отговори на счетоводна тематика до помощ при въвеждането на нов продукт или 

услуга. Примерни области на консултиране са финансов мениджмънт, 

подготовка за кандидатстване за кредити, управление на човешките ресурси, 

правни съвети, маркетинг и реклама, финансиране по европрограми и други. 

При необходимост се извършва насочване към външни, тясно специализирани 

експерти.  

� Специализирани обучения по индивидуална програма (виртуално или реално 

обучение) - Организиране на различни практически насочени обучения и 

курсове с бизнес казуси и ролеви игри, свързани със съвременните бизнес 

тенденции и с конкретните потребности на фирмите. Обученията ще 

предоставят актуална информация от различни области на знанието като 

мениджмънт, лидерство, продажби, бизнес взаимоотношения, маркетинг и 

много други. Нивото на специфичност на обученията и курсовете ще се 

определя в зависимост от нивото на участниците. Курсовете ще бъдат водени от 

висококвалифицирани лектори и консултанти, водещи специалисти в своята 

област. В зависимост от интереса ще бъдат организирани еднодневни, 

двудневни и курсове с по-широк времеви обхват. Първото преминало обучение е  

„Разработване и изготвяне на проектни предложения по Оперативните програми 

– възможности, добри практики и насоки”. 

� Работа в мрежа (институции, партньори, фондове за рисков капитал, банки и 

т.н); 

� Специализирани методи и инструменти (инструменти за бизнес планиране и 

други); 

� Информация и поддръжка на дейността (бази данни, каталози, семинари и др.); 

� Приятелски хелпдеск (обслужващ персонал на портала). 
 

Сградата на Бизнес инкубатор Бургас е паметник на културата, построен през 1925 

г. Намира се на ул. Княз Ал. Батенберг в непосредствена близост до историческото 

ядро на Приморски парк- Бургас. 

 Предстои обявяванет на процедура за възлагане обществена поръчка с цел 

реконструкция, ремонт и реставрация на сградата. След приключване на ремонта в 

сградата ще си осъществява физическата инкубация на фирми, ще се предлагат офиси с 

всички необходими телекомуникационни и инфраструктурни услуги (високо скоростна 

връзка, телефон, факс, ел. поща) за всяко работно място, достъп до библиотеки и 

конферентни зали.  

 

 

 

 


