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Предстоящи събития 
 

Екипът на Enterprise Europe Network Пловдив ви кани в ежегодното изложение “KAVALAEXPO”, 

което ще се проведе в гр. Кавала (Гърция) в периода 6-11 октомври 2017 г. 

  

Изложението официално ще се открие вечерта в петък, 6 октомври, и ще продължи до сряда, 11 

октомври 2017 г. Панаирът е вече на 25 години, и ще се проведе в изложбения център " Apostolos 

Mardiris " в Кавала. 

  

В събота, 7 октомври, се предвиждат срещи с фирми от туристическия сектор (туристически 

агенции, хотели, коли под наем, водолазни центрове, алтернативни туристически агенции, водни 

спортове, катерене, религиозен туризъм, екотуризъм и т.н.). 

 

Домакини са Търговската Камара на Кавала и Enterprise Europe Network - Кавала. 

  

 

Бизнес Паралели 
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network - 

Пловдив 

№07 / Юли 2017 

 

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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За Търговско-Промишлена Камара - Пловдив има осигурен безплатен щанд от домакините, който 

може да се ползва за представяне на продукти от фирми от регион Пловдив, посетили изложението. 
  

За предварителни заявки за участие в безплатния щанд: Eмил Вълов, тел. 032 908 989, 0878 809 150 

 

Повече информация можете да намерите на следния линк: www.kavalaexpo.gr  

 

Краен срок за регистрация: 25 септември 2017 г. 
 

 

Обществена консултация относно  

Програмата за конкурентоспособност на МСП 

(COSME) 

 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подпомагане на малките 

и средни предприятия Enterprise Europe Network, ви кани да дадете своето мнение във връзка с 

провежданата от ЕК обществена консултация относно междинната оценка на Програмата за 

конкурентоспособност на МСП (COSME) за периода 2014-2020 г. 

Анкетата на български език можете да достъпите на следния линк: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-091bd11cfdd8?language=bg  

 

Молим фирмите, желаещи да се включат в консултацията, да върнат на е-mail: een@pcci.bg 

генерирания от системата пдф файл не по-късно от 15 август 2017, когато изтича и валидността на 

самото допитване. 

 

Проект на закон за изменение на  

Закона за малките и средните предприятия 
 

На интернет страницата на Министерство на икономиката е публикуван проект на закон за 

изменение на Закона за малките и средните предприятия. С изменението се цели хармонизиране на 

българското законодателство в областта на малките и средните предприятия с европейската 

нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията. 
  

Действащият към настоящия момент текст допуска отклонение от правилата в областта на 

държавните помощи и в частност на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. 

Съществува противоречие и с определенията за свързаност на малките и средните предприятия 

съгласно Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията за микропредприятията, 

малките и средните предприятия. Това от своя страна се отразява на коректното прилагане на 

мерките за помощ по Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), подпомагащи МСП и 

допускащи партньорство с МСП. 
  

Коректното дефиниране на категориите и свързаността на малките и средните предприятия е от 

значение за правилното усвояване на средства от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 
  

Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия 
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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 


