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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 
 

Българо-Турски бизнес форум с двустранни срещи 
 
 

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част 

от мрежата за подпомагане на малки и средни 

предприятия Enterprise Europe Network, има 

удоволствието да ви покани за участие в  

Българо-Турски бизнес форум, който ще се 

проведе на 27 ноември 2015, петък, в зала 

Париж на Новотел Пловдив. 
 

 

Ще бъдат застъпени следните сектори: храни, 

земеделски стоки, вино, дървообработване, 

 

Бизнес Паралели 
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network 
- Пловдив 

№11 / Ноември 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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строителни материали, машини за селското стопанство, машиностроене, металообработване 

и други. Програмата на форума включва двустранни срещи по предварително заявени 

интереси. 
 

Молим желаещите фирми да потвърдят интерес за участие в бизнес срещите като 

попълнят регистрационна форма и я изпратят по ел.поща не по-късно от 25.11.2015 г. 

  

ПРОГРАМА 

  

14:00-14:20        Откриване на форума. Приветствия от официалните лица 

14:20-15:20        Презентации: 

·         Бизнес климат  и условия за инвестиции в България 

·         Европейски програми - възможности за финансиране 

·         Тракия икономическа зона 

15:20-15:40        Кафе пауза 

15:40-17:40        Двустранни бизнес срещи 

  

 Събитието се организира от Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската 

мрежа за подпомагане на МСП EEN, в сътрудничество с Търговско-Промишлена камара 

Текирдаг, Търговско-Промишлена  Палата – Стара Загора и KOSGEB Одрин и Регионалните 

Сдружения на Общините от тракийските 

области както на България (РАО "Тракия"), така и на 

Турция ("Тракиякент"). 

  

Списък на фирмите от Турция, които ще участват в 

двустранните срещи, може да изтеглите оттук. 

 
 

Участието в събитието е безплатно.  

 

За контакти и информация: 

 

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, EEN  

Tel: 032 908 997; 908 999 

Е-mail: een@pcci.bg 
 

 

Стартира извънредна схема за помощ на частното 

складиране на някои видове сирена 
 

Европейската комисия отвори временна извънредна схема за помощ за частно складиране на 

някои видове сирена заради силния дисбаланс между търсенето и предлагането на сурово 

мляко и млечни продукти в Съюза и с цел стабилизиране на пазара на сирене. 

Заявленията по схемата ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие” – РА – 

София, ул. „Гусла” № 3. За финансова помощ могат да кандидатстват физически и юридически 

лица, регистрирани по ДДС. 

Подпомагането ще се прилага за частно складиране на сирена, произведени на територията на 

България, отговарящи на изискванията за млечен продукт (сирене) съгласно Наредбата за 
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специфичните изисквания към млечните продукти и с минимална възраст съответстваща на 

периода на зреене, определен в технологичните документации на производителя или в 

националните стандарти БДС 14:2010 и БДС 15:2010, и който не може да бъде по-кратък от 25 

дни. Всяка партида заявено сирене трябва да тежи най-малко 0,5 тона. 

Заявленията по схемата трябва да включват продукти, които са били складирани изцяло. 

Изисква се банкова гаранция от 20 евро на тон заявено количество. Договори за складиране ще 

се сключват за период от 60 до 210 дни. Финансовата помощ, която ще получат кандидатите, се 

изчислява на база 15,57 евро за тон на склад за постоянните разходи за складиране и 0,40 евро 

за тон на ден за складиране по договор. 

Заявленията за изплащане на помощта по схемата се подават в срок до 3 месеца след 

изтичането на договора за складиране. Средствата се изплащат до 120 дни след подаването на 

заявка за плащане, при условие че кандидатът е изпълнил всички задължения по договора и 

му е извършена крайна проверка от Фонд „Земеделие”. 

Приемането на заявления по схемата ще продължи до достигане на общо складирано в 

страната количество сирена от 696 тона, но не по-късно от 15 януари 2016 г. 

Подробна информация за условията за кандидатстване и изискванията към продуктите и 

кандидатите ще намерите на сайта на ДФ „Земеделие“. 

 

Регионални профили: показатели за развитие 2015 

За четвърта поредна година Институтът за пазарна икономика 

представи единственото по мащаба и дълбочината си изследване на 

социалното и икономическото състояние на областите в България. 

Тази година „Регионалните профили” включват също анализ на 

работата на местните съдебни системи, заради безспорната важност 

на правосъдието за социалната среда и условията за правене на 

бизнес по места. Част от въпросите, на които изследването предлага 

отговор, са: 

• В кои области доходите и заплатите са най-високи? 

• Как изглежда картата на бедността в страната? 

• Кои територии привличат най-много инвестиции след кризата? 

• Има ли връзка между степента на икономическо развитие и престъпността? 

• В кои области местните административни услуги са най-развити? 

• Къде демографските тенденции са най-неблагоприятни? 

• Как работи съдебната система по места? 

• Зависи ли качеството на образованието от икономиката? 

• Влияят ли нивата на местните данъци и такси върху решенията за инвестиции? 

Повече информация за развитието на Област Пловдив 
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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. 


