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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/

Фирмена мисия до гр. Йоанина
в периода от 11 до 12 май 2017 г.
Екипът на Enterprise Europe Network към Търговско – Промишлена Камара – Пловдив в
сътрудничество с Търговско – Промишлена Камара – Йоанина (Гърция) ви канят най-любезно за
участие в предстоящата фирмена мисия до гр. Йоанина в периода от 11 до 12 май 2017 г.
Българските фирми ще имат възможност да посетят Международния Търговски Панаир
PANEPIROTIKI 2017, който ще се проведе в Йоанина от 10 до 14.05.2017 г. Изложението поставя
основен акцент върху сектор храни и напитки, но едновременно с това обхваща и други сектори като
строителство, енергия и отопление, стоки за бита и др. В рамките на Търговския Панаир ще се
проведе Първият Фестивал на Гастрономията 2017.
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Основни цели на фирмената мисия:
– да насърчи фирмите от региона на Пловдив и Йоанина, които работят в секторите
селскостопанство, хранително-вкусова промишленост и околна среда, за установяване на нови
бизнес партньорства и трансгранично сътрудничество;
– да предостави условия за интернационализация на бизнеса;
– да промотира нови технологии и идеи, традиционни местни продукти и др.
Българските фирми ще имат възможността да участват в двустранни срещи с гръцки компании от
обхванатите отрасли, да посетят панаирните щандове, където на място да се срещнат с изложители,
както и да заявят интерес за фирмена визита.
Организаторите от Enterprise Europe Network ще съдействат при регистрация, подготовка на
фирмен профил, с логистична и техническа помощ по време на събитието и др.
За подробности: тел. 032 90 89 90, een@pcci.bg

Двустранни срещи в областта на модната индустрия
в рамките на Global Sustainable Fashion Week 2017 –
Будапеща, Унгария
Дата на провеждане: 9 юни 2017 г.
Екипът на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от мрежата за подпомагане на МСП
Enterprise Europe Network, кани професионалисти от областта на модната индустрия в международно
брокерско събитие, което ще се проведе в рамките на 2-рото издание на Global Sustainable Fashion
Week в Будапеща (Унгария) на 9 юни 2017 г. от 14:00 до 17:30 ч.
Брокерското събитие представлява безплатна възможност за фирмите да осъществят двустранни
срещи по предварително изразен интерес с международни партньори от бранша по време на
конференцията.
Основен организатор е Hungarian National Trading House съвместно с Търговско-Промишлена
Камара – Пловдив, представители на секторна група „Женско предприемачество“ към мрежата
Enterprise Europe Network.
Участието от страна на заинтересованите фирми е обвързано със следните етапи:
1. Изготвяне на фирмен профил в онлайн платформата: http://sustainablefashion.talkb2b.net/
2. Назначаване на срещи – регистрираните фирми могат да поискат, както и да приемат покани
за B2B срещи онлайн в определен срок (ще бъде предварително уточнен)
3. Изготвяне на подробен индивидуален график на срещите за всеки участник, който следва да
бъде стриктно спазен
4. Провеждане на 30 минутни срещи според графика
Събитието е насочено към всички представители на фирми, свързани с модната индустрия: еко
дизайнери, бижутери, модни фирми, професионалисти от текстилната и модната индустрия,
включително научноизследователската и развойна дейност, производители, които използват
екологични технологии, компании, предлагащи устойчиви технологии и решения, КУПУВАЧИ, др.
За регистрация и подробна информация за събитието: http://sustainablefashion.talkb2b.net/
Краен срок за регистрация на фирмите: 26 май 2017 г.
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Тази година Global Sustainable Fashion Week 2017 ще се проведе между 7 и 10 юни 2017 г. и
представлява едно уникално събитие, съчетаващо международна конференция, семинари,
демонстрации, модни ревюта с основен акцент върху устойчивите, екологични и етични тенденции
в областта на модната индустрия. Допълнително организаторите предвиждат международна
пресконференция, присъствие на изтъкнати лектори и специализирани медии по време на
събитието.
Официален сайт на конференцията: http://gsfashionweek.com
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив ще окаже допълнително съдействие на
заинтересованите фирми във връзка с тяхната регистрация и участие в брокерското събитие на
мрежата.

Икономически Годишник на регион Пловдив 2017 –
издание на Търговско-Промишлена Камара –
Пловдив и Enterprise Europe Network – Пловдив

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 с класацията на 222-те най-големи предприятия, да намерите местни и
чуждестранни партньори с възможности за инвестиране и сътрудничество;
• да разберете за възможността да получите качествена консултантска помощ и подготовка
на проекти за сектори земеделие, хранително-вкусова промишленост, развитие на туризма
и микропредприятията;
• да имате справочно помагало на предприемача;
• да рекламирате и рекламата Ви да стигне до когото трябва.
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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; други панаири и изложения; туристически офиси; посолства,
чуждестранни търговски мисии, чуждестранни инвеститори; мрежата на българските и
европейските търговско-промишлени палати и др.
Икономически годишник на регион Пловдив 2017 е наличен в книжно тяло в офиса на Камарата на
ул. Самара 7 и в електронен формат – на сайта на Камарата и на Enterprise Europe Network Пловдив.

Оттеглянето на Великобритания от ЕС: как ще
протекат преговорите?
Британското правителство заяви на 29 март, че активира процедурата по член 50 от Договора за ЕС
за напускане на ЕС. С това бе дадено началото на период от две години, в който Лондон и Брюксел
ще се опитат да постигнат споразумение за условията на оттегляне.
Освен това ЕС и Великобритания се очаква да започнат преговори за бъдещите си търговски
отношения, макар че тяхното приключване може да отнеме повече време.
Запознайте се с процедурата и с ролята на Европейския парламент:
Относно член 50 - Член 50 от Договора за ЕС очертава начина, по който една страна-членка може да
се откаже от членството си. Съответната страна трябва да съобрази решението и стъпките си със
собствените си конституционни изисквания. След задействането на процедурата член 50 предвижда
период от две години на преговори между страната и ЕС, като този период може да бъде удължен с
единодушие от държавите-членки в ЕС.
Макар че целта на преговорите е постигане на съгласие, възможно е до такова да не се стигне.
Две споразумения - ЕС и Великобритания имат две години, за да договорят споразумение за
оттегляне, което ще уреди подробностите относно начина на напускане. Условията на бъдещото
сътрудничество ще бъдат част от отделно споразумение, което може да бъде договорено значително
по-късно.
Ако преговорите са успешни, споразумението за оттегляне трябва да бъде ратифицирано от
Великобритания, да бъде одобрено от ЕП, както и от представителите на поне 20 от 27-те оставащи
държави-членки в Съвета.
Споразумението за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС трябва да бъде одобрено от
всички държави-членки и от Европейския парламент.
Какво ще включва споразумението за оттегляне - то следва да покрива въпроси като:
Правата на гражданите на ЕС във Великобритания;
Правата на гражданите на Великобритания, живеещи в други страни от ЕС;
Поетите финансови ангажименти от Великобритания в качеството й на държава-членка;
Граничен контрол (особено на границата между Северна Ирландия и Република Ирландия);
Седалището на агенции на ЕС;
Международни ангажименти, поети от Великобритания в качеството й на държава-членка
(например, по споразумението за климата от Париж).
Споразумението за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС би следвало да изясни
условията на сътрудничество по широк спектър от въпроси като борбата с тероризма, околната среда,
изследванията, образованието и др.
Една от ключовите теми ще бъде условията на търговия в бъдеще. Споразумението може да засяга
евентуални мита, стандарти за стоките и процедури за разрешаване на спорове.
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Как ще протекат преговорите - След задействането на член 50 Европейският съвет трябва да одобри
напътствия, служещи за основа за позицията на ЕС в преговорите. Те могат да започнат в близките
седмици и ще бъдат водени от бившия еврокомисар Мишел Барние. Съветът може по всяко време
да поясни или да актуализира своите напътствия.
Какво ще се случи, ако няма споразумение- Ако не бъде постигнато споразумение и не бъде
договорено удължаване на срока на преговорите, Великобритания автоматично излиза от ЕС след
изтичането на двегодишния период. В случай, че няма споразумение за търговските отношения,
страната ще трябва да търгува с ЕС съгласно правилата, зададени от Световната търговска
организация (СТО).
Ролята на Парламента — Споразумението за оттегляне не може да влезе в сила без съгласието на
ЕП. В близките седмици депутатите ще изготвят резолюция, която ще посочи важните въпроси за ЕП
в започващите преговори.
Източник: Европейски парламент

Икономическа прогноза 2017 г.: Умерен растеж във
време на предизвикателства
За 2017 г. Комисията прогнозира растеж от 1,5 % за еврозоната и 1,6 % за ЕС въпреки
пречките за растежа и отслабването на благоприятните фактори.
Икономическият растеж в Европа се очаква да продължи с умерени темпове, тъй като актуалните
положителни тенденции на пазара на труда и нарастващото частно потребление биват отчасти
неутрализирани от редица пречки за растежа и отслабване на благоприятните фактори. Европейската
комисия очаква растеж на БВП в еврозоната с 1,7 % през 2016 г., 1,5 % през 2017 г. и 1,7 % през 2018.
Според предвижданията основният двигател на растежа до 2018 г. ще бъде отново частното
потребление, подкрепено от очакванията за продължаващо нарастване на заетостта и леко
повишение на доходите. Растежът продължава да бъде подпомаган от благоприятното равнище на
разходите по заеми вследствие на силно експанзионистичната парична политика. Очаква се
съвкупният бюджетен дефицит в еврозоната да продължи да намалява, а фискалната позиция —
да остане нерестриктивна. Инвестициите ще продължат да нарастват.
Политическата несигурност, бавният растеж извън ЕС и слабата световна търговия обаче оказват
отрицателно въздействие върху перспективите за растеж. Запазва се също рискът, че слабите
икономически резултати от последните години могат да забавят растежа, както и несигурността,
свързана с постигането на по-висок растеж без нежелан инфлационен натиск. Освен това, през
следващите години ще отпаднат благоприятните условия, от които се е възползваше
европейската икономика в резултат на външни фактори, като например намаляващите цени на
нефта и обезценяването на еврото.
Настоящото икономическо възстановяване ще обхване всички държави членки
Въпреки че се запазва тенденцията на големи различия в икономическите резултати, равнището
на БВП на ЕС е по-високо отколкото преди кризата и понастоящем БВП на някои държави членки
надвишава с повече от 10 % най-ниската си стойност. През прогнозния период икономическата
активност ще продължи да се увеличава във всички държави членки, но ще остава неравномерна.
Увеличение на инвестициите през 2018 г. отчасти благодарение на съфинансирането от ЕС
След неблагоприятния период на нисък растеж на търсенето, очаквания за слаб потенциален
растеж, продължаващо намаляване на корпоративния дълг в някои държави членки и повишена
несигурност, инвестиционният хоризонт най-накрая започва да просветлява, а инвестициите се
очаква да нараснат през 2018 г. Навлизайки във фазата на своето изпълнение, проектите,
финансирани в рамките на Плана за инвестиции за Европа, както и проектите, съфинансирани в
някои държави членки със средства на ЕС от програмния период 2014—2020 г., следва да
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оказват все по-силна подкрепа на инвестициите в частния и публичния сектор. Като цяло
инвестициите се очаква да нараснат с 3,1 % през 2017 г. и с 3,5 % през 2018 г.
Възстановяване на икономиката при относително високи равнища на заетост
Въпреки продължаващата несигурност на пазара на труда се очаква заетостта в еврозоната и в
ЕС да нарасне през настоящата година с 1,4 %, — най-високото равнище от 2008 г. насам.
Създаването на работни места ще продължи благодарение на ръста на икономиката вследствие на
вътрешно търсене, умереното нарастване на заплатите, както и мерките в областта на фискалната
политика и структурните реформи в някои държави членки. Ръстът на заетостта се очаква да
остане сравнително стабилен въпреки донякъде умерените равнища през 2017 г. и 2018 г.
Въпреки че поради по-високото равнище на участие и постепенната интеграция на бежанците на
пазара на труда се очаква работната сила през настоящата година да нараства с по-бързи темпове,
безработицата в еврозоната се предвижда да спадне сравнително бързо — от 10,1 % през 2016 г. до
9,7 % през следващата година и 9,2 % през 2018 г. Същата тенденция се очаква и за ЕС като цяло, като
равнището на безработица ще намалее от 8,6 % през настоящата година до 8,3 % през следващата
година и 7,9 % през 2018 г. За еврозоната това е най-ниското равнище на безработица от 2009 г.
насам. За сравнение, тя остава под върховото си равнище от 12 % от 2013 г., но значително надвишава
най-ниската си стойност от 7,5 %, достигната през 2007 г.
Повишение на много ниското равнище на инфлацията, провокирано от цените на енергията
След като през първата половина на годината инфлацията в еврозоната бе много ниска поради
намаляващите цени на нефта, през третото тримесечие тя започна да се повишава с отслабването
на ефекта от миналите ценови спадове. С очакваното повишение на цените на нефта инфлацията
би следвало постепенно да надхвърли 1 %. Основната инфлация, която не включва променливите
цени на енергоносителите и храните, се очаква постепенно да се увеличава в унисон с по-високия
ръст на доходите и продължаващото свиване на отклонението от потенциалния БВП. Като цяло
инфлацията в еврозоната се очаква да се повиши от 0,3 % през 2016 г. до 1,4 % през 2017 г. и 2018 г.
Според прогнозите за ЕС инфлацията ще нарасне от 0,3 % през настоящата година до 1,6 % през 2017
г. и 1,7 % през 2018 г.
Състоянието на публичните финанси продължава да се подобрява
През прогнозния период 2017—2018 г се очаква както съвкупният бюджетен дефицит, така и
съотношението на държавния дълг към БВП на еврозоната да продължат да намаляват. В
еврозоната се очаква бюджетният дефицит да спадне от 1,8 % от БВП през настоящата година до
1,5 % през 2017 г. и 2018 г. Това е резултат от по-ниските социални трансфери при спадащата
безработица, ограничаването на разходите за заплати в публичния сектор и ниските лихвени
проценти, намаляващи разходите по обслужване на дълга. Съотношението на дълга към БВП се
очаква да се понижи от 91,6 % през 2016 г. на 89,4 % през 2018 г.
Очаквания за слаба подкрепа за износа от страна на световния растеж
В глобален план растежът на БВП намаля допълнително през последните месеци и се очаква през
настоящата година да бъде 3,2 %, което е най-ниското му равнище от 2009 г. насам. Въпреки
това се предполага, че темповете на световния растеж (без ЕС) леко ще се повишат с очакваното
засилване на растежа на развиващите се пазари и САЩ. Понастоящем слабата световна търговия
извън ЕС пречи на износа на еврозоната въпреки устойчивостта на търговията в рамките на
еврозоната. Световната търговия, която е изключително слаба през настоящата година, се очаква
да нараства по-бавно от БВП през 2016 г., преди да се повиши отново с темпове, следващи тези
на растежа на БВП през 2017 г. и леко превишаващи ги през 2018 г. Вносът в еврозоната се
очаква да нараства по-бързо от износа. През прогнозния период се предвижда излишъкът по
текущата сметка на еврозоната да намалява.
Увеличаване на рисковете от неизпълнение на прогнозата
Рисковете за прогнозата се повишиха, включително в резултат на гласуваното в Обединеното
кралство решение за напускане на ЕС. Повишиха се и външните рискове, като например
непредвидимите икономически тенденции в Китай и рискът от задълбочаващи се геополитически
конфликти.
Източник: Европейска комисия
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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.

7

