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Икономически Годишник на Регион Пловдив 2018 
 

Излезе от печат единственото годишно издание за икономиката на град Пловдив и областта на 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и Enterprise Europe Network, 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 400-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; 

Бизнес Паралели 

 

Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network 
- Пловдив 
 

№ 04 / Април 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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• да рекламирате и рекламата Ви да стигне до когото трябва. 

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 2018 е наличен в 

книжно тяло в офиса на Камарата на ул.Самара 7 и в електронен 

формат - на сайта на Камарата: http://pcci.bg/News/2989.html   

 

Информационен ден: 
„Подкрепа при защита на интелектуална собственост 

и възможности за финансиране на иновации  
в Корея, Китай, Виeтнам " 

 
На 25 април 2018 г. /сряда/, от 10:00 ч., в зала А на Българската Търговско-Промишлена Палата, ул. 

„Искър" №9, гр.София, ще се проведе информационен ден на тема: 

 

„ПОДКРЕПА ПРИ ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИ В КОРЕЯ, КИТАЙ, ВИЕТНАМ". 

  

Събитието се организира от ГИС-Трансфер Център в партньорство с Търговско-Промишлена Камара - 

Пловдив, Българска Търговско-Промишлена Палата и Единен Център за Иновации при Българска 

Академия на Науките, и е предназначено за представители на академичната общност, малкия и 

среден бизнес, и екипи ориентирани към проектно финансиране. 

  

Лекторите са експерти от Enterprise Europe Network: Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса и 

иновациите, Национални контактни лица на Хоризонт 2020 и експерти от Изпълнителната агенция за 

МСП. 

 

 

Участието е безплатно, след регистрация ТУК  

 

или на страницата на EEN-GIS-TC . 

 

Програма на събитието ТУК . 
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Двустранни бизнес срещи 
по време на Европейски Морски Ден 2018 в Бургас 

 

Бизнес срещите ще се реализират по време на най-голямото Европейско събитие в областта на 

морското дело – Европейски Морски Ден 2018, което тази година се провежда в град Бургас. Това 

събитие предоставя възможност за участие в различни съпътстващи събития като семинари, 

конференции, дискусионни форуми и изложби, и се осъществява с подкрепата на Enterprise Europe 

Network България. Както и в предишните издания, очакват се участници от цяла Европа. 

Участието в двустранните срещи по интереси е безплатно. B2B срещите са насочени към иновативни 

компании, университети, изследователи, публични органи и други организации, които се 

интересуват от споделяне на нови идеи за проекти и намиране на партньори за сътрудничество в 

областта на морското дело и икономическите дейности, които го съпътстват. 

 Работен език на срещите е английски.  

Необходима е регистрация в платформата на б2б събитието: https://european-maritime-day-

2018.b2match.io/ 

Двустранните срещи ще се проведат в Бургаския свободен университет на 31 май 2018 г. от 10:00 

до 13:00 часа, където ще се състоят и основните събития от Европейския Морски Ден 2018 (ул. "Сан 

Стефано" № 62, гр. Бургас). 

Повече информация за Европейски Морски Ден 2018, може да намерите тук: 

https://burgasmaritimefestival.com/  

 

 

 

Увеличение на агросубсидиите за млади фермери 
 

За 2018 г. се очаква производителите под 40 години да получават по 97.55 лв. на хектар 

допълнителна подкрепа. 

Добавките към директните субсидии, които младите фермери до 40 години получават, ще бъдат 

увеличени двойно. Такава промяна приеха депутатите на второ четене в пленарна зала с поправки в 

Закона за подпомагане на земеделските производители. 

В гласуваните на 14 февруари 2018 г. промени беше въведено и изискване земеделските земи, с 

които се кандидатства за подпомагане, да са на разположение на стопаните към 31 май. 
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Повишение на субсидиите 

Досега добавките, които се даваха на младите фермери до 40 години, представляваха 25% от 

ставката за единно плащане на площ, като всеки кандидат можеше да ги получава само за първите 

30 хектара (300 декара) и в рамките на 

пет години от създаване на 

стопанството си. С гласуваните промени 

в парламента, предложени от депутата 

от ГЕРБ Ирена Димова, допълнителното 

плащане вече ще бъде 50% и ще важи 

отново за 30 хектара. Отпада и 

изискването сумата да се получава в 

рамките на пет години от създаване на 

фермата. Корекциите ще важат още за 

тазгодишната кампания за 

подпомагане, кандидатстването за 

която започна през март. 

По предварителни изчисления на агроминистерството, които са били представени на 

парламентарната комисия по земеделието, поправките в закона ще доведат до увеличение на 

бюджета за младите производители на 2.66 млн. евро за 2018 г. при 1.33 млн. евро за предходната 

година. Така индикативната стойност на добавката, която всеки млад фермер ще получи за 2018 г., е 

97.55 лв. за един хектар извън базовото плащане на площ при 48.78 лв. за един хектар през миналата 

година. 

Средствата се осигуряват по линия на европейското подпомагане на земеделците, като 

увеличението на парите стана възможно, след като на 1 януари влезе в сила т.нар. регулация 

"Омнибус" на ЕК, част от която са и мерки за насърчаването на участието на повече млади хора в 

селското стопанство. 

Промяна в документите за кандидатстване  

С гласуваните от парламента корекции в 

закона беше направена промяна в реда и 

документите за кандидатстване за директни 

субсидии. Въвежда се изискването, че в 

земеделските земи, които са включени в 

заявлението за подпомагане, трябва към 31 

май на същата година да бъдат на 

разположение на стопаните, като това се 

удостоверява с т.нар. правно основание за ползването на парцела (нотариален акт, договор за 

аренда и др.). Въпросното правно основание не може да бъде регистрирано, в случай че има 

неплатени задължения за парцели от т.нар. масиви за ползване. Според закона за собствеността на 

земеделските земи пустеещата земя в една землище може да се разпределя служебно за обработка 

на земеделците в него като масив за ползване, но фирмите, които ги обработват, са длъжни да внасят 

към общината ренти, които да бъдат изплатени на собственика при поискване от негова страна. 
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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. 


