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Бизнес Паралели

Последни бюлетини
БЮЛЕТИН  „Търговско и производствено коопериране“

БЮЛЕТИН  „Технологично коопериране“

БЮЛЕТИН  „Проектно коопериране“

БЮЛЕТИН  „B2B събития“

Информация за медиите
На 28 май 2015г. от 17,30ч. в сградата на Регионален исторически музей – Пловдив се проведе  тържест-
вена юбилейна сесия по повод  

120 години от учредяването на Пловдивската Търговско-Индустриална Камара (1895 г.)

и

25 години от възстановяването й като Търговско-Промишлена Камара - Пловдив (1990 г.).

Сесията откри Ангел Хронев – Изпълнителен Директор на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив.

Хор „Евмолпея” поздрави присъстващите с музикална програма.

На сесията присъстваха представители на бизнеса в Пловдив и областта, на Областната и Общинската 
администрация, депутати, представители на консулства и чуждестранни мисии, общественици и бивши 
служители на Камарата. Сред гостите бяха и наследници на основателите на Пловдивската Търговско-
Индустриална Камара - Личо Обрейков, Лалка Обрейкова и Александър Пешев.

Г-жа Добрина Проданова – Председател на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив изнесе доклад за 
историята и дейността на Камарата.

http://een.pcci.bg/category/%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://een.pcci.bg/category/%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://een.pcci.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://een.pcci.bg/category/%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD-b2b/
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Г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП поздрави гостите и екипа на Камарата с приветствие, в кое-
то беше подчертано значението на Пловдив и региона за развитието на българската икономика.

Поздравителен адрес беше прочетен от името на Областния управител на област Пловдив – г-н Розалин 
Петков.

Слово произнесе г-н Личо Обрейков – наследник на един от основателите на Пловдивската Търговско-
Индустриална Камара.

Г-н Иван Табаков – Председател на Варненската палата поднесе поздравителен адрес от името на коле-
гите.

Проведе се кратка церемония, на която г-жа Проданова връчи грамоти на бизнесмени – клиенти и парт-
ньори на Камарата за дългогодишно партньорство и подкрепа за развитието на икономиката на реги-
она към високи стандарти в истинска Европейска посока. Сред наградените бяха – г-н Добрев – Изп.
директор на КЦМ АД, г-жа Йорданка Маркова – Председател на КСБ ОП гр. Пловдив, г-н Пламен Панчев 
– Директор на Тракия икономическа зона АД, г-н Владимир Глухов – управител на Бултекс 99 ЕООД, г-н 
Иван Соколов – Директор на  Международен панаир Пловдив, г-н Димитър Георгиев - Митнически тер-
минал  ЕООД, г-жа Пачева - Тирлин АД, г-н Синан Емин - Техно Акташ АД, г-н  Стоян Узунов - Готмар ЕООД.

 

Още снимки от юбилея можете да видите тук.

Стартира нов прием по набиране на заявки от ра-
ботодатели по схема „Младежка заетост”

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места 
по схема „Младежка заетост”. Дирекция „Регионална служба по заетостта” - Пловдив информира работо-
дателите, че могат да подават заявки в Дирекции „Бюро по труда” за включване в схемата.

http://pcci.bg/News/2027.html
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Заявките се подават по улеснен за работодателите обра-
зец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. 
Процедурата по одобряване на заявките се извършва 
текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се из-
бегне забавяне при подбора и оценката на работодате-
лите.

Редуциран е броят на документите, които трябва да бъ-
дат подадени, след одобрение на заявката, при опреде-
ляне допустимостта на работодателя с цел сключване на 
договор за заетост. Комплектът от документи, необхо-
дим за кандидатстване по проект „Нова възможност за 
младежка заетост” може да изтеглите от сайта на Аген-
ция по заетостта /www.az.government.bg/ или получите 
в Дирекции „Бюро по труда”.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват те-
кущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на 
финансовия ресурс по схемата.

Финансирането на дейностите по схемата за София-град и страната е от два различни източника – Ев-
ропейски социален фонд и Инициатива за младежка заетост. Към момента финансовият ресурс за раз-
криване на работни места на територията на София-град е изчерпан. Работодателите могат да подават 
заявки за разкриване на работни места на територията на София-град, но безработните младежи след-
ва да бъдат регистрирани и насочени от бюрата по труда на територията на София-област или страната.

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Аген-
цията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място 
на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни на-
правления:

• Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на 
наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита 
професия или специалност в рамките на стажа;

• Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по оп-
ределена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен 
от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа 
младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се оси-
гуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

• възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната основна икономи-
ческа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася раз-
критото стажантско място;

• здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на рабо-
тодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 
6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити 
от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:

• възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;

• разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на ра-
бота ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).



Бюлетин “Бизнес Паралели” Брой 5 / Май 2015 г.4

Двустранни бизнес срещи 
„Creativity and innovation in the Agro-food sector” по време на EXPO 
MILAN 2015, 12-13 юни, Милано, Италия

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network, в ролята си на 
съорганизатор, ви кани да участвате в двустранни бизнес срещи и конференция в областта на селско-
стопанската и хранително-вкусовата промишленост, под надслов Creativity and innovation in the Agro-
food sector. 

Събитието ще се проведе на 12-13.06.2015г в Милано, Италия и е част от EXPO Milan 2015: https://www.
b2match.eu/expo2015-creativityindustry

В събитието ще участват и делегации от CELAC (Общността на държавите от Латинска Америка и Кариб-
ския басейн).

Тази проява е подходяща за компании, асоциации, изследователски центрове, заинтересовани от нами-
рането на нови международни партньори за проекти и дейности, свързани с творчески и иновативни 
аспекти в областта на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост. Двустранните срещи 
предоставят възможност за обсъждане на технологично и бизнес сътрудничество с потенциални парт-
ньори и  представяне на собствените иновативни идеи, проекти и дейности..

Основни теми:

•  Проектиране и дизайн на храните

• Винен туризъм

• Традиционни храни и култура

• Технологии за селското стопанство

• Други, свързани с тематиката на събитието

За участието в проявата е необходимо предварителна онлайн регистрирация на:

https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry/registration
В полето „Local Support Office“ изберете от падащото меню вашия български EEN партньор, от който 
сте научили за проявата и който ви оказва съдействие – BG -Plovdiv Chamber of Commerce and Industry.  

След успешна регистрация и одобряване на профила от организаторите, той става веднага видим за 
другите участници.  вие също можете да разглеждате профилите им, като една седмица преди съби-
тието ще можете да поискате и приемате срещи с фирми, чиито предложения отговарят на вашите ин-
тереси. Индивидуална програма с всички предварително определени срещи ще ви бъде изпратена по 
електронна поща преди събитието.

Участието в събитието е безплатно.

Краен срок за регистрация: 5 юни 2015 г.
Предварителната програма:  
https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry/pages/program
На разположение сме за съдействие!

 

За контакти: 032 908989, 0878 809 158;  e-mail: office@pcci.bg,  Елена Тенова

https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry/registration
https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry/pages/program
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Двустранни бизнес срещи по време на
 „Greater Region Business Days” , 17 - 18 юни 2015, Люксембург.

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network (EEN), ви кани 
да участвате в двустранни бизнес срещи, които ще се проведат по време на търговското изложение 
„Greater Region Business Days”  на 17ти и 18ти юни 2015г. в Люксембург.

Разположен в сърцето на Европа Големият регион обхваща Саарската област, Лотарингия, Велико хер-
цогство Люксембург, Рейнланд-Пфалц, Валония, както и френската и германската общности на Белгия. 
Големият регион всъщност е една форма на активно сътрудничество, което включва множество обла-
сти – бизнес, научно-развойна дейност, иновации, образование и наука, култура, социални дейности.

GR Business Days е специализиран многосекторен търговски панаир, който се фокусира върху 
най-важните сектори на Големия регион:

·         Eкo-строителство и устойчиво развитие;

·         Транспорт и логистика;

·         Природни науки и биотехнологии;

·         Обучение и образование;

·         Маркетинг и комуникация;

·         Машини и металургия;

·         Банкиране и финанси;

·         Околна среда и възобновяеми енергийни източници;

·         Бизнес услуги;

·         Информационни технологии и електронна търговия;

·         Туризъм;

·         Материали и производствени технологии

Параметри на B2B събитието през 2014:

- Представени 360 фирми и над 400 директори на компании от 16 различни държави;

- 4,000 бизнес срещи, средно над 12 срещи на фирмата;

- Инициативата е подкрепена от мрежа от близо 60 партньори от 30 държави

С участието си в предварително уговорените бизнес срещи получавате възможност да се срещнете с 
потенциални партньори, да разширите своята дейност, да навлезете на нови международни пазари и 
да откриете нови възможности за бизнес

За повече информация и регистрация: http://www.een-matchmaking.com/gr-businessdays2015/
За панаира „Greater Region Business Days” :   
http://www.gr-businessdays.com/index.php?id=18&Language=0
За контакти: Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, Enterprise Europe Network

тел.: 032 908988, 0878 809 158

http://www.een-matchmaking.com/gr-businessdays2015/
http://www.gr-businessdays.com/index.php?id=18&Language=0
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Европейската комисия одобри Програмата за раз-
витие на селските райони 2014-2020 г.
Това съобщи министърът на земеделието и хра-
ните Десислава Танева на брифинг в Министерски 
съвет. Общият бюджет на програмата е 2,9 млрд. 
евро, от които 2,3 млрд. евро са европейски сред-
ства. Министър Танева заяви, че Програмата на 
България е сред първата половина от програмите 
на страните-членки, получила одобрение. По ду-
мите й, благодарение на интензивната комуника-
ция с ЕК, екипът на Министерство на земеделието 
и храните успя за пет месеца да изчисти 426- те 
забележки по първия изпратен вариант на ПРСР 
2014-2020 година.

Десислава Танева обяви, че в този програмен период, съгласно одобрената вече Програма, в подкрепа 
на бизнеса в земеделието ще бъдат предоставени 1,111 млрд. евро, а 919 млн. евро са предвидени за 
инвестиции в околна среда и биопроизводство. „750 млн. евро от общия бюджет са насочени към под-
крепа за развитие на публичната инфраструктура по подхода „Лидер“, каза още тя.

Министърът на земеделието и храните припомни, че на 14-ти април бе отворена Мярка 4.1 „Инвести-
ции в земеделски стопанства“, чийто прием продължава до 8 юни включително. „Интересът към нея е 
изключително голям. Заявената подкрепа е значително над бюджета, с който се отвори мярката, което 
означава, че ще има класиране на проектите и ще има бенефициенти, чиито заявления няма да има как 
да се одобрят“, допълни министър Танева.

„В момента тече процедура за приемане на Наредба по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 
производители”, която предвиждаме да отворим в края на месец юни . До края на годината се планира 
да бъде отворен втори прием по Мярка 4.1 и да бъде отворена Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“, обясни още министърът. 

Източник: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/home/15-05-20/-2148487632.aspx

Enterprise Europe Network - Пловдив

ул. Сaмара №7, ет.3

http://een.pcci.bg | Тел: 032 90 89 89 | office@pcci.bg
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