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Проектът STOB подобрява регионалните политики за 

създаване на привлекателни условия за МСП в процеса на 

прехвърляне/онаследяване на бизнеса и успешен 

трансфер за новите собственици. Трансфер, който спасява 

работни места и е високо ефективен за регионите. 

 Приемственост и трансфер на 

бизнес в регионите   
 

Проект за междурегионално сътрудничество за 

подобряване на политиките за конкурентоспособност 

на МСП 

https://www.interregeurope.eu/stobregions 

mailto:rdaplovdiv@gmail.com
http://www.rda-bg.org/


       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
 

Проектът STOB regions има за цел да се оптимизира 

изпълнението на европейските структурни и 

инвестиционни фондове в регионите в областта на 

развитието и прехвърлянето на бизнес, чрез иницииране 

на процес на обучение, обмяна на опит, оценка, 

прехвърляне и надграждане на добрите практики в 

партньорските региони. 

 

 

 ПОДЦЕЛИ 
 

 Да се акцентира върху теми, свързани с трансфера на 

бизнес, като :  

• пречките за трансфер;  

• психология на наследяването на компании;  

• семейните предприятия – особености;  

• специфични консултантски услуги, свързани с 

целия процес;  

• оценка, рейтинг и поддържане на стойността на 

компаниите в процеса на прехвърляне 

 Принос по измерим начин към регионален растеж 

чрез бизнес трансфери и регионални планове за 

действие; 

 Възползване от политиката за междурегионално 

обучение на всички нива (от регионалните власти до 

заинтересованите страни); 

 Възползване от мобилизирането на заинтересованите 

страни в региона и включване на техния опит;  

 Мобилизиране на експертизата и източници за 

финансиране за нови проекти в подкрепа на 

трансфера на бизнес;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработване и изпълнение на планове за действие и 

ангажиране на заинтересованите страни в процеса;  

 Повишаване на информираността по темата и 

разпространение на проекта на регионално и 

европейско ниво. 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ  
 

Основният резултат ще бъде изработването и 

изпълнението на 9 планове за действие за всички 

участващи региони. 

 

 Повишена политическата ангажираност и 

информираност за подкрепа на трансфера на бизнес, 

като ключов фактор за постигане на растеж и работни 

места;  

 Повишаване на капацитета на УО и регионалните 

власти по политически интервенции, нови 

инициативи, методология и инструменти в областта 

на политиката на бизнес трансфер; 

 По-ефективно управление и изпълнение на 

програмите на европейските структурни и 

инвестионни фондове;  

 Цялостен поглед върху процеса и на изискванията и 

пречките за прехвърляне на бизнес;  

 Стабилна мрежа в районите между партньорите, 

политиците – вземащи решения и заинтересованите 

страни в региона. 

 


