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Икономически Годишник на регион Пловдив 2016 

 

Екипът на Търговско-Промишлена Камара и ЕЕN – Пловдив има 

удоволствието да ви информира, че излезе от печат 16-я пореден  

брой на Икономически Годишник на регион Пловдив 2016. 
 

Това е единственото годишно издание за икономиката на град 

Пловдив и областта, в което можете: 

·        да получите синтезирана информация за икономиката на 

града и общините от Пловдивска област; 

·        да научите за планираните насоки на развитие на града и 

икономиката му; 

·        да се запознаете със 120-те най-успешни фирми, да намерите 

местни и чуждестранни партньори с възможности за инвестиране и 

сътрудничество; 

 

Бизнес Паралели 
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network 
- Пловдив 

№04 / Април  2016 

 

Последни бюлетини 
 

Актуалните за месеца бюлетини на EEN мрежата за 

„Търговско и производствено коопериране“, 

„Технологично коопериране“,  

„Проектно коопериране“ и  

„B2B събития“ можете да изтеглите оттук: 
 

http://een.pcci.bg/  
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·        да имате справочно помагало на предприемача; 

·        да рекламирате и рекламата Ви да стигне до когото трябва. 

  

Годишникът отива до бизнеса, разпространяван чрез партньори като: Общински и Областни 

администрации, правителствени институции; работодателски съюзи и организации; Агенцията по 

заетостта; Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП; Агенцията за инвестиции; 

Международен панаир Пловдив; туристически офиси; посолства, чуждестранни търговски мисии, 

чуждестранни инвеститори; мрежата на българските и европейските търговско-промишлени палати 

и др. 

  

Икономически годишник 2016 е наличен в книжно тяло в офиса на Камарата на ул.Самара 7, ет.3, 

а в електронна версия на Интернет страницата ни -http://pcci.bg/News/2265.html 

 

 

Международни събития на мрежата EEN 
 

Б2Б срещи AgroB2B@NSFair, 16 май 2016 г., Нови Сад 

Каним ви да вземете участие в международните бизнес срещи AgroB2B @ NSFair, което ще се 

проведе по време на Международния панаир на земеделието в Нови Сад на 16 май 2016 г. в 

Панаирното градче. 

Основната целева група са производителите и търговците на храни, въпреки че събитието е 

отворено за фирми от всички  сектори, като например: селскостопанска механизация, торове и 

растителна защита, опаковки, възобновяеми източници на енергия в селското стопанство, 

оборудване за производство на храни, и други.  Събитието има за цел да насърчи фирмите за 

интернационализация и се организира с подкрепата на Европейската мрежа за подпомагане на 

малките и средни предприятия EEN, от която Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е част. 

Допълнителна информация относно регистрацията и условията за участие на фирмите в срещите 

бихте могли да намерите на следния линк: 

http://een.pcci.bg/category/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D0%BD%D0%B0-een-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/  

 

Обучения за бизнеса 

„Управление на отпадъци с неизвестен състав и произход“ 

26 април 2016 г., 9.30 ч. - Пловдив 
 

„БалБок Инженеринг“ АД, съвместно с АРК Консултинг и Търговско-Промишлена Камара – 

Пловдив организират обучителен семинар за специалистите по околна среда от предприятията. 

Експерти на РИОСВ – Пловдив, Община Пловдив и БалБок ще представят изискванията и примери 

за добри практики по отношение на дейностите с отпадъци. Семинарът ще бъде проведен в 

дискусионен формат с възможност за въпроси към лекторите. 
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Обучението на специалистите по околна среда и безопасност на труда е важен фактор за 

недопускане на инциденти и аварии, както и за спазване на законовите разпоредби. Участниците в 

семинара ще получат Сертификат за преминато обучение в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 

2, т . 8 от Закона за управление на отпадъците. 

  

Семинарът се организира с цел да подпомогне и подобри ефективността на работата с отпадъци в 

производствените предприятия, които са изправени пред предизвикателствата на нови директиви и 

регламенти със задължителен характер. 

  

Условия за участие: безплатно, но се изисква регистрация. 

Краен срок за регистрация – 22 април 2016 г. /петък/ 

Контакти за допълнителна информация и изпращане на регистрационни форми -  office@pcci.bg, 

тел. 032 908989. 

 

Подробна информация, програма и регистрационна форма можете да намерите на следния 

линк: http://pcci.bg/News/2271.html   
 

 

„Либерализация на електроенергията в България“ 

21.04.2016 г., 15.00 ч. - Пловдив 

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, 

част от Европейската мрежа за подпомагане на 

бизнеса Enterprise Europe Network, кани фирмите 

от Пловдив и региона на Информационна среща 

с фирми от Пловдивска област относно 

либерализацията на енергийния пазар в 

България съвместно с представители на ЕВН 

Електроразпределение – Пловдив. 

Участници - представители на малки и средни 

фирми, на които предстои избор на доставчик на 

електроенергия 

 Теми на срещата : 

-           Развитие на либерализацията на електроенергийния пазар в България 

-           Формиране на цената на свободния пазар 

-           Ценови модел - цената на електроенергията като основен договорен параметър на 

свободния пазар 

-           Балансираща енергия - цени на недостиг, излишък 

-           Товарови профили – бит, стопански 

-           Договорни отношения - клиент - доставчик - мрежа - координатор балансираща група 

-           Смяна на доставчик 

  

 За подробности и регистрация: http://pcci.bg/News/2266.html  
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Мрежата Enterprise Europe Network 

Европейската мрежа Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска 

мрежа на Европейската Комисия, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в 

развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на 

Европейския съюз, насочени към бизнеса. 

Наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 Европейски Иновационни Центрове, мрежата включва 

над 500 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Мрежата функционира 

в 27-те страни-членки на Европейския съюз, в страните кандидатки – Турция и Македония, в 

страните от Европейското икономическо пространство – Норвегия и Исландия, и в други страни като 

Армения, Израел, Швейцария и др. 

В България Enterprise Europe Network обединява дейността на досегашния Европейски 

иновационен център – България, функциониращ от 1997 г., и осемте Евро Инфо Центъра, създадени 

през 1999 г. Партньорите са едни от най-активните консултантски организации в отделните 

региони, чиито сътрудничество осигурява пълно географско покритие на страната. 

От 2008 година Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е част от създадената от Европейската 

Комисия мрежа Enterprise Europe Network за подпомагане на МСП. 
 

Наши клиенти са: 

• малки и средни предприятия (МСП); 

• стартиращи предприемачи;  

• научноизследователски организации; 

• браншови камари и асоциации; 

• бизнес и изследователски ориентирани клъстери; 

• отделни изследователи и изобретатели; 

• неправителствени организации и други организации, специализирани в предоставянето на помощ 

на МСП; 

• правителствени организации. 

 

За връзка със сайта на българската EEN мрежа - Enterprise Europe Network България: 

http://www.een.bg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Europe Network - Пловдив 

ул. Сaмара №7, ет. 3 

http://een.pcci.bg/ | Тел: 032 90 89 99 | office@pcci.bg  

 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for 

the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those ofthe 

author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 


