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Българо-Турски бизнес форум с двустранни срещи 
 

 

На 27 ноември 2015 г. в зала „Париж” на Новотел 
Пловдив се проведе Българо - Турски бизнес 

форум, организиран от Търговско-Промишлена 
Камара - Пловдив, част от Европейската мрежа за 
подпомагане на малките и средни предприятия 
Enterprise Europe Network (EEN), в сътрудничество 
с Търговско-Промишлена камара Текирдаг, 
Търговско-Промишлена Палата – Стара Загора, 
KOSGEB Одрин и Регионалните Сдружения на 
Общините от тракийските области, както на 
България (РАО “Тракия”), така и на Турция 
(“Тракиякент”). 

 

 

Бизнес Паралели 
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network 
- Пловдив 

№12 / Декември 2015 

 

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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Г-н Ангел Хронев – Изпълнителен Директор на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и 
мениджър на EEN Пловдив, откри форума, като изтъкна основни приоритети в икономическото 
и културно развитие на региона, които привличат чуждите инвестиции. Все пак, „независимо от 
съвременните възможности за правене на бизнес от разстояние, ние, живеещите на 
Балканския полуостров много държим и ценим срещите „очи в очи“ с партньорите, 
ръкостискането, личния контакт. Сигурен съм, че и занапред ще продължи да е така“, подчерта 
г-н Хронев. 
В краткото си приветствие към гостите г-жа Добрина Проданова – Председател на Търговско-
Промишлена Камара – Пловдив, сподели, че организирането на подобни събития e било 
винаги от полза за бизнеса и „е нещо наистина смислено, нещо което си струва, защото след 
такива форуми винаги е имало реални и добри резултати. Срещите са важни и след такива 
контакти се раждат „контракти“, а това е част от нашата работа“, каза още Проданова. 
С кратки приветствия към участниците се обърнаха г-н Баръш Йеничери – Търговско аташе при 
Генералното консулство на Турция в България, и Главният Секретар на Търговската Камара в 
Текирдаг – г-н Ирфан Екиджи, който водеше бизнес делегацията от Турция. 
 

За участие в събитието бяха поканени представители на местните власти от региона на Пловдив 
и на Одрин. 
 

Програмата включваше презентации на: бизнес климата и условията за инвестиции в България, 
европейските програми и начини за финансиране, възможностите за чуждестранните 
инвеститори в Тракия Икономическа Зона. 
 

Бяха проведени над 100 двустранни срещи между 
представителите на бизнеса от двете страни, като 
повечето предприемачи изразиха надежда за 
ползотворно развитие на установените контакти. 
В бизнес форума взеха участие предприемачи от 
секторите: храни, земеделски стоки, вино, 
дървообработване, строителни материали, 
машини за селското стопанство, машиностроене, 
металообработване и други.  
 

Двустранните срещи бяха организирани чрез партньори от Пловдив, Стара Загора и Одрин от 
Enterprise Europe Network – най-голямата информационно-консултантска мрежа на 
Европейската Комисия, чиято цел е да подпомага интернационализацията на МСП. 
 

Още снимки от събитието може да видите на следния линк:   
http://een.pcci.bg/category/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/page/3/  
 

 

Национален конкурс за иновативно предприятие 

на годината 2015 

 

За единадесета поредна година Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, в 

партньорство с Enterprise Europe Network – България, организира Конкурса за иновативно 

предприятие на 2015 година, най-утвърдения иновационен конкурс в страната. Инициативата е 

осъществена с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и 

Норвежкия финансов механизъм. 
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Конкурсът има за цел да насърчи иновационната 

дейност на българските предприятия и да 

популяризира успешните български иновативни 

компании сред широката общественост. 
 

Президентът на Р. България г-н Росен Плевнелиев 

връчи статуетка за „Технологичен лидер в 

международна верига за добавена стойност“ на 

фирма „Айгер Инженеринг” ООД от град Пловдив 

и за „Иновативни технологии в традиционни сектори“ на фирма „Бултех-2000“ ООД, както и 

почетни грамоти на още седем иновативни български фирми на специална церемония в 

рамките на единадесетия Национален иновационен форум на 8.12.2015г. 

Тази година участниците бяха отличени в девет области според въздействието на тяхната 

иновационна дейност. 

„Айгер Инженеринг” ООД е инженерингова компания, която предлага цялостно 

проектиране и производство на иновативни решения в тютюневата индустрия, с 

приложение във фармацията и опаковъчната промишленост. Айгер са автори на 10 

световни патента и предлагат продуктите си в над 60 държави на 4 континента. 

Фирмата е базирана в град Пловдив и предлага на своя екип отлични възможности 

за кариерно развитие и условия за разработване на нови технологии.  

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗНОСИТЕЛИТЕ 

НОВИ ФОРМУЛЯРИ ЗА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД 

От 01.01.2016 г. Търговско-Промишлена Камара – Пловдив ще заверява сертификати за 
непреференциален произход на стоки /т.нар. Обикновена форма/ само на бланки на БТПП – 
София, съдържащи Етикет за акредитация от Международната Търговска Камара - Париж. 

Наложилата се промяна е във връзка със скорошната Акредитация на БТПП – София от 
Международната Търговска Камара – Париж като единствената оторизирана от тях 
организация в България, имаща право да заверява сертификати за произход на стоки. 

Отговорността да ползвате услугите на други, неакредитирани дружества  и произтичащите от 
това проблеми с международни клиенти, е Ваш избор. 

За допълнителна информация: 

• подробности относно акредитирането на БТПП – София; 

• актуализирани указания за заверяване на сертификати за произход на стоки на 

всички български търговци 

 

На ваше разположение сме за допълнителни разяснения с цел безпрепятствено оформяне на 
износа на стоки по новите изисквания. 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

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. 


