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Семинар "Новите правила за защита на личните 

данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)", 19.02.2018 

  

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network, ви кани на 

семинар на тема:  

Новите правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 Проявата ще се проведе на 19 февруари 2018 г., 9.00 – 13.00 ч. 

 С влизане в сила през май 2016 г. на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation 

(GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се 

въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни 

на европейските граждани. Регламентът ще се прилага, задължително, след 25 май 2018 г. и има за 

цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за 

защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни. 

Бизнес Паралели 

 

Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network 
- Пловдив 
 

№02 / Февруари 2018 

 

 

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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Какво ще научите: 

На семинара ще научите повече за използваната терминология и принципите на GDPR; какво трябва 

да предприемете за защита на личните данни на клиенти, служители и партньори както и за: 

- правното основание за обработка и притежание на различните видове лични данни, съгласие за 

обработване на лични данни, изтриване и блокиране на данни  „Право на забрава“; 

- управлението на данни от страна на администраторите и обработващите лични данни - 

задължения и права; 

- трансграничен пренос на данни; 

- надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения; 

- длъжностни лица по сигурност на личните данни; 

- сигурност и защита на личните данни, законодателство и стандартизация в областта; 

- кодекси за поведение и задължителни фирмени правила. 

 Целева аудитория: Регламентът засяга всички субекти на стопанската и административна дейност. 

Обучението ще подпомогне дейността на управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки 

ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на 

информацията. 

 Свържете се с нас за подробности: office@pcci.bg ; 032 908989 

 

Нова европейска стратегия за справяне с 

пластмасовите отпадъци 
 

Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета на 16 януари, 

е част от прехода към кръгова икономика. 

 

Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и 

иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на 

Европа. 

 

Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, 

произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход 

ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички 

пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на 

пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови 

микрочастици ще бъде ограничена. 

 

В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще: 

· Направи рециклирането рентабилно за предприятията 

· Намали пластмасовите отпадъци 

· Спре замърсяването в морето 

· Даде импулс на инвестициите и иновациите 

· Стимулира промяна в целия свят 
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На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата 

икономика, част от който са днешните мерки. 

Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите за устойчиво 

развитие до 2030 г. и целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата. 

 

 
 

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив – част от 

Enterprise Europe Network, ще участва на 

международните изложби в Пловдив, 21-25.02.2018 

 

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив – част от мрежата Enterprise Europe Network ще вземе 

участие с щанд в палата 11 по време на  международните изложби, организирани на територията 

на  Международен панаир ЕАД – Пловдив. 

На нашия щанд всеки посетител ще може да получи информация за същността, обхвата, целите и 

разнообразните услуги на Enterprise Europe Network  - най-голямата информационно-консултантска 

мрежа на Европейската Комисия за подпомагане на малките и средните предприятия в развитието 

на техния иновативен потенциал и за повишаване информираността им за политиките на 

Европейския съюз, насочени към бизнеса.  

 

ПАРАЛЕЛНО от 21 до 25 февруари 2018 СЕ ПРОВЕЖДАТ: 

• Международна селскостопанска изложба АГРА. БиоАгра - специализирана изложба за 

биологично растениевъдство и животновъдство 

• Международна изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ 

• Международна изложба за храни, напитки, опаковки, машини и технологии ФУДТЕХ 
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• Международна изложба за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти 

ХОРЕКА ПЛОВДИВ 

• Изложба на висококачествени италиански храни и вина ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ 

• Международна изложба за пчеларство АПИ БЪЛГАРИЯ 

Изложенията се нареждат сред най-големите икономически събития в Югоизточна Европа, като 

събират най-креативните и най-успешните компании и научни институти от съответните сектори.  

Те са утвърдени като: 

• ефективна платформа за производители и търговци; 

• полезно изложение  за специалисти; 

• престижен форум за представяне на иновации. 

ПОЛЗИТЕ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ: 

• Директни срещи с партньори и потребители 

• Атрактивни форми за реклама и маркетинг 

• Нови възможности и пазари 

ПОЛЗИТЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ: 

• Запознаване с актуалните тенденции в секторите 

• Проучване на оферти от водещи фирми 

• Създаване на делови контакти 

Съпътстващата програма е наситена с разнообразни прояви, свързани с актуални проблеми и 

тенденции. 

Посетете ни на щанда в палата 11 за подробности и разговори. 

 

 

Икономика на споделянето –  новото явление на 

хоризонта 
 

Знаете ли какво всъщност е споделена икономика? 

Всички твърдим, че я разбираме, но на всеки от нас му е трудно да я опише. Най-често я свързваме 

с компании като Uber, Airbnb, Zipcar, Elite, както и още над 10 000 предприятия, работещи на 

споделения принцип.Чували сме термините икономика по настояване, възвръщаема икономика, 

икономика на взаимодействието, P2P и какво ли още не, но какво е общото между всички тези 

сложни словосъчетания? Думата „споделена“ ли? А към кой от конкретните термини можем да 

категоризираме нашумелите компании? 
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Споделена икономика е пазарен модел, който работи на принципа на споделената консумация – 

даваш пари и в замяна получаваш възможността да ползваш нещо за определен период от време. 

Истината, в днешно време,  се оказва малко по-различна. Ако трябва да бъдем максимално коректни 

ние доброволно споделяме нещата, които притежаваме и моментът, в който монетизираме 

дейността (гореспоменатите компании) тя по-скоро се превръща в достъпна, а не до толкова 

споделена. Всички тези компании имат две сходни характеристики: взаимодействие между 

търсенето и предлагането. Твърде често, обаче, ние използваме фразите взаимозаменяемо, когато 

има действително ключови разлики, които трябва да бъдат разгледани, за да се разбере как тези 

нови категории оформят нашата икономика. 

 

Връщайки се на синонимите стигаме до извода, че общото между тях е стоенето задружно под 

шапката на термина „достъпна икономика“, който сам по себе си вече не е концепция, а бизнес 

модел. В официалното му определение се пояснява как стоките и услугите се търгуват на основата на 

достъп, а не собственост: отнася се за отдаване под наем на нещата временно, а не за постоянен 

продан. Понятието е като корекция на вече добре познатата ни споделена икономика, защото 

основните играчи в нея са търговски предприятия, чиито бизнес не налага споделяне. 

 

За да стане напълно ясна разликата между двете понятия ви ги обясняваме в два конкретни примерa: 

Компанията CouchSurfing Inc. е социална мрежа, чиято цел е да свързва хора по света, които пътуват 

и трябва да пренощуват някъде, но не познават никой местен, с местни, които имат свободен „диван“ 

и нямат нищо против да го споделят. Следващият пример е този на компанията Airbnb където пък 

през интернет платформа се свързват хора, които си търсят евтина квартира на конкретното място, с 

такива, които предлагат под наем такава. Изводът е, че при първата платформа не се поискват пари 

или работят на принципа на плащането по желание, а при втората има монетизиране на услугата, но 

на ниска цена. Повечето хора не правят разлика в понятията и използват двете, за да назоват едно и 

също нещо, което не им пречи пък да създават все повече такъв вид компании, развиващи 

икономиката ни. 

 
 

След споделените квартири, пътешествия и работни места, в последните месеци нашумяха 

споделените жилища. Целта им много напомня студентските общежития, при които с малка сума 

пари плащаш наем, консумативи и дребни удобства, но единствената уловка, е че трябва да си 

поделяш квартирата с някой друг. Идеята на споделените жилища е същата, но плащаш определен 

пакет от удобства, в които са съобразени нуждите на младежите, водещи забързан и дигитален начин 

на живот, и получаваш безплатен достъп до интернет и поддръжка на помещенията, в които са 

осигурени всякакви дигитални устройства и машини и всичко това на много ниска цена. 
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Разбира се, както във всяко домакинство и тук е напълно възможно да се появят проблеми при 

сблъсъци на характери и несъответствие на битови навици, но всяка връзка е сложна и изисква 

компромиси и комуникация. Най-големите компании, предлагащи този тип „излизане от 

комфортната зона“ са Common, Pure House, Open Door и WeLive и все повече и повече други – 

проверете ги и току виж сте решили да опитате от този начин на живот. 

Дали е добър бизнес модел или не споделената икономика е факт, който скоро няма да избледнее, 

защото с всеки изминал ден и поява на нов вид технология, нуждата от социално общуване, било то 

чрез разговор, покупка или размяна, става по-голяма и хората измислят какви ли не иновативни 

начини, за да задоволят тази си потреба. Поради тази причина все по-често ще ставаме свидетели на 

появата на нови споделени бизнеси, които ще разнообразяват всекидневието ни. 

 

Пет промени, които икономиката на споделянето ще донесе в обществото ни 

 

 

 

Макар допреди няколко години никой да не беше чувал за 

нея, днес икономиката на споделянето по всеобщо мнение 

е явление, което вече осезаемо променя обществото ни. 

Само в САЩ през отминалата година 45 млн. души са 

работили в сферата на споделената икономика, а близо 

два пъти повече са използвали нейните услуги. По 

същество икономиката на споделянето (sharing economy) включва редица уебсайтове и мобилни 

платформи, които позволяват на потребителите да споделят своите автомобили, жилища, вещи или 

други ресурси. Споделянето, разбира се, не е нещо ново и датира още от зората на човешката 

цивилизация. Това, което променя нещата днес и го превръща във феномен, са уеб и мобилните 

технологии, които улесняват значително откриването на правилния човек близо до нас, 

комуникацията с него, заплащането и предоставят необходимите гаранции за двете страни в този 

процес. 

 

„Именно технологиите са това, което вдъхна живот на икономиката на споделянето и позволи на 

всички нас да споделяме нашите вещи, домове, умения или дори свободното си време. Тази промяна 

идва точно навреме – в момент, когато наблюдаваме натрупване на умора от някои ефекти на 

традиционната икономика като например консуматорските навици или нормираното работно 

време“ – споделя Васил Димитров, съосновател на онлайн платформата за споделяне на услуги и 

свободно време iamfree.pro. Тя позволява на всеки желаещ да предостави своето време срещу 

заплащане, както и да си „купи“ време, когато не разполага с такова. Чрез платформата вече се 

предлагат множество различни услуги – от дизайн, фотография, писане на текстове и изработка на 

сайтове, през водопроводни и ремонтни дейности, до най-прозаичните неща като набиране на 

текстове, копиране на документи, разхождане на домашни животни или просто купуване на кафе. 

„Убедени сме, че икономиката на споделянето може да допринесе много за едно по-устойчиво 

общество и създадохме iamfree.pro именно за да подпомогнем този процес“ – добавя Тодор Костов, 

съосновател на платформата. Според двамата млади предприемачи, има пет основни начина, по 

които sharing economy ще внесе позитивна промяна в обществото ни: 

 

По-ефективно използване на ресурсите 

Икономиката на споделянето е реална алтернатива на традиционния консуматорски модел, при 

който потребителите купуват нови и нови продукти, които скоро след това изхвърлят или изоставят 

някъде в килера, в очакване на следващите новости на пазара. За разлика от този модел, при 

икономиката на споделянето един човек можем да закупи даден предмет или недвижим имот, който 

след това да се използва от мнозина. По този начин собственикът му си възвръща част от средствата, 

изразходвани при покупката, а онези, които го наемат, спестяват значителна сума, защото не се 

налага да го закупуват и те. Ползата е за всички участници в процеса, както и за природата като цяло. 
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Възходът на микро – предприемачеството 

Новите платформи за споделяне позволяват на всеки обикновен човек да стане микро – 

предприемач, който може да печели от това, с което разполага – свободни помещения, автомобил, 

инструменти, техника или пък специфични умения. През последните години се появиха десетки нови 

сайтове за споделяне, които на практика позволяват на един интернет потребител да споделя почти 

всичко – дори фитнес уреди, лодки, палатки и какво ли още не. По този начин всеки може да се окаже 

с много нови източници на приходи, за които дори не е подозирал. 

 
 

Силен акцент върху доверието 

Икономиката на споделянето поставя доверието във фокуса на взаимоотношенията. Новите 

платформи, които са част от нея, влагат много ресурси в изграждането на доверие чрез различни 

онлайн инструменти за оценяване на участниците, което позволява недобросъвестните потребители 

да отпаднат по естествен път. Този ефект може да има важно значение във време, когато компании, 

институции и авторитети от всякакъв вид изпитват дефицит на доверие. 

 

Оптимизиране на градската инфраструктура 

Във време, когато над половината население на планетата живее в градовете, а мегаполисите с над 

10 милиона жители вече са 34, общинските власти и инфраструктурни компании се задъхват и често 

не успяват да осигурят очакваното качество на живот за всички. В тези условия sharing economy може 

да донесе значителни възможности за оптимизация, допринасяйки много за по-добрия живот на 

всички жители. Сайтовете и мобилните приложения за споделено пътуване или за споделено 

използване на гаражи и парко места могат да позволят по-ефективното използване на ресурсите, 

което да облекчи и без това натоварения трафик в големите населени места. 

 

Възможност да печелим от свободното си време 

Времето винаги е било основния ресурс, който хората могат да споделят срещу заплащане и това е 

самото естество на наемането на работа. С нови онлайн платформи като iamfree.pro обаче 

споделянето на време се улеснява значително и се извежда на друго ниво. Потребителите вече имат 

свободата да печелят пари във всеки момент, в който пожелаят и сами да освободят времето си 

тогава, когато им трябва. Те могат например да поемат огромен брой задачи днес и да си освободят 

следващите няколко дни, когато биха искали да пътуват. Могат да спечелят пари както от 

квалифициран труд, така и от услуги, за които не са нужни специални умения, като разхождане на 

кучета, набиране на текстове или извършване на покупки за някой друг. Или сами да си „купят“ нечие 

време, когато са затрупани с работа. Това прави времето много по-конвертируемо и позволява на 

участниците в споделената икономика да печелят дори от своите 15 свободни минути, вместо да се 

налага да работят по 8 часа в продължение на 5 дена в седмицата, за да си заслужат заплатата в края 

на месеца. 

 

Източници: newtrend.bg, Pixel Media 
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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  

 

 

 

 

een.ec.europa.eu    

 

 

Enterprise Europe Network - Пловдив 

ул. Сaмара №7, ет. 3 

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

 

Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от нейно име, носят отговорност за начина, по който би 

могла да бъде използвана съдържащата се тук информация. Тази публикация отразява вижданията на автора и не 

отразява непременно политиките на Европейската комисия. 


