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Мисия и основни цели

Основана в началото на 1998 год. Агенция за регионално 

икономическо развитие и инвестиции работи активно за насърчаване 

на предприемаческия дух, обезпечаване на местните предприемачи 

със специализирана информация и консултантски услуги, в подкрепа 

на малкия и среден бизнес и утвърждаване на пазарните принципи в 

Източнородопския регион.

Мисия на АРИРИ като неправителствена организация е да 

подпомогне създаването на нови частни структури, да съдейства на 

собствениците на малки и средни предприятия техните усилия за 

финансово укрепване, развитие и навлизане на световните пазари 

чрез техническа и финансова подкрепа.

Мисия



Мисия и основни цели

• Съдействие и подкрепа на икономическото развитие на регион 

Източни Родопи;

• Създаване на регионални стратегии за цялостно  и секторно 

икономическо развитие, както и съдействие за тяхното 

изпълнение;

• Разработване и изпълнение на проекти за оптимално използване 

на местните ресурси и стимулиране на предприемачеството в 

региона;

• Предприемане и осъществяване на инициативи за 

популяризиране на региона и привличане на национални и 

международни инвестиции;

• Подкрепа и насърчаване внедряването на Системи за 

управление, съгласно изискванията на международните 

стандарти и повишаване компетентността на фирмите и 

организациите;

Основни цели



Мисия и основни цели

• Насърчаване и подпомагане на малките и средни предприятия /МСП/ 

чрез:

 Обучения за ръководния състав и служителите;

 Разработване на бизнес програми, планове и проекти;

 Бизнес консултации, информационни услуги и методическа 

помощ за предприемачи. Съдействие за включване на 

предприемачите в програми за кредитиране на МСП. 

Осигуряване на достъп до кредитни институции и кредитни 

линии;

 Предоставяне на консултации и разработване на икономически 

анализи;

 Предоставяне на специализирани услуги за МСП, маркетинг и 

реклама.

• Разработване и изпълнение, независимо и в партньорство, на 

проекти за развитие на регионалната инфраструктура.



Направления на работа

От началото на 2003 година АРИРИ, Кърджали реализира проект 

“Център за подкрепа на икономиката”, с финансовата и 

консултантска подкрепа на Германско дружество за техническо 

сътрудничество, GTZ GmbH, Eshborn, в рамките на програмата 

“Насърчаване на икономиката и заетостта”.

Партньори по проекта бяха Областна администрация Кърджали и 

Община Кърджали.

- Участие във формирането и реализирането на регионална 

политика в партньорство с местните и регионални власти и 

всички заинтересовани страни. Насърчаване на регионалния 

диалог.

- Подкрепа развитието на Малките и Средни Предприятия (МСП) и 

включването им в конкурентната Европейска бизнес среда.



Регионална политика

• Разработване и внедряване на 
първите Системи за управление на 
качеството съгласно ISO 9001:2015 в 
местни и регионални власти;

• Партньорства и съвместни дейности с 
регионални сдружения на местните 
власти – РСО “Марица” и Асоциация 
на родопските общини (АРО);

• Участие в учредяването на “Балкански 
форум по качеството” и две сесии на 
Форума с международно участие, в 
панелите “Публична администрация”

• Индивидуални консултации на 
Общини в подготовка Общински 
планове за развитие и реализирането 
им.



Подкрепа на МСП

• Издадени и разпространявани безплатно “Ръководство за МСП и 

желаещи да започнат самостоятелен бизнес” и “Ръководство за 

разработване на бизнес-план”.

• Издаване на периодичен Информационен “Бизнес бюлетин”;

• Създаване на Информационно Гише на базата на продукта КИОСК, 

за предоставяне на информация за всички процедури касаещи 

административното обслужване на бизнеса и граждани;

• Разработване и публикуване на Уеб сайт на АРИРИ, поддържащ 

полезна и актуална информация за региона, МСП и потенциални 

инвеститори;

• Разработване на пакети услуги за:

• Стартиращ бизнес;

• Устойчиво работещи МСП на регионалния пазар;

• Устойчиви МСП работещи на външни пазари или с потенциал за 

излизане на нови пазари;



Някои примери

• Стартира работата си през 2006 година. Прекратен ангажимент 

по управлението му – юни 2011 година.

• Настанени 9 фирми (към 31.12.2010г);

• Интерес за настаняване на още фирми;

• Нови открити работни места – 10 бр. (към 31.12.2010г)

• Първата настанена фирма през 2006 година имаше около 60 

работни места. 

• В момента е транформирана в две ЕООД, съответно със заети 

в тях общо около 450 работници. Фирмите реализират годишни 

обороти в порядъка на 10 милиона лева, като 98% от 

продукцията им се реализира в Европа. 

Бизнесинкубатор в Мадан



Някои примери

Подкрепа за грантови схеми и други

• В периода от 2000 до 2020 година, с техническото съдействие 

на екипа на АРИРИ в ЮЦРП са реализирани проекти за МСП 

за подобряване на производствения капацитет с грантове в 

размер на почти 20 милиона евро или почти по 1 милион евро 

годишно.

• Разработени, внедрени и сертифицирани системи за 

управление на качеството, околната среда, здравословни и 

безопасни условия на труд, информационна сигурност: в над 

150 фирми;

• Разработени и внедрени за първи път в източна Европа на 

система за управление на качеството съгласно изискванията 

на ISO 9001:2015 в публична администрация – през 2003 

година в Община Велико Търново, 2004 година – Областна 

администрация Кърджали. 



Устойчивост

Развитие на партньорства, публичност и прозрачност:

• Формиране на партньорства с всички заинтересовани страни:

• Местни и регионални власти;

• Местни и регионални медии;

• Регионални сдружения на общини;

• Регионални работодателски, професионални и браншови  

сдружения;

• Регионални агенции и бизнес центрове и активни НПО;

• Научни и академични структури – ИСК при УНСС, Софийски и 

Пловдивски университети и др.;

• Фирми предоставящи професионално консултантски услуги; 

Цел: Обмен на информация, ресурси, опит, съвместно 

иницииране и реализиране на проекти.



Проблемите, като възможности
ОТКРИТОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ, ПАРТНЬОРСТА



Време за въпроси (в чата)

• Партньорство за местно икономическо развитие, 11 и 12 февруари 2021 по 

Проект BG05SFOP001-2.009-0140 „Форум за приложна демогкрация“

• Благодаря за вниманието!
• За връзка с нас:

• Сдружение „Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции“

• Кърджали 6600, ул.Отец Паисий 12А, Бизнесинкубатор, ет.2 офис АРИРИ

• Тел.0885 296029, 0888 772 550, ел.поща: office@ariri.org

• Румен Генов, Председател на УС на АРИРИ  

mailto:office@ariri.org

