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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/

Допитване на ЕК до бизнеса
Обществена консултация относно мерките за
екопроектиране на металообработващите машини и
оборудването за заваряване
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подпомагане на малките
и средни предприятия Enterprise Europe Network, ви кани да дадете своето мнение по обявената
обществена консултация.
Европейският съюз планира да състави изисквания за екопроектиране за професионални
металообработващи машини и оборудване за заваряване. Изискванията за екопроектиране се
отнасят до ефективността, с която тези уреди използват енергия и суровини. Мерките ще се прилагат
във всички държави от ЕС, като се осигури равнопоставеност на производителите и се даде
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възможност на потребителите да съпоставят ефективността при използването на енергия и суровини
от тези продукти в рамките на Съюза.
Вж. връзките по-долу за по-подробна информация за тези и други изисквания:
1) Рамкова директива за екопроектирането (2009/125/ЕО)
2) Списък на мерките за екопроектиране
Непрофесионалното, любителско оборудване не е включено в обхвата на тези мерки.
За да определи мерките за екопроектиране, Комисията търси мнения и коментари от физически лица
и организации, които се интересуват от тези продукти. Особено ще се радваме да получим отговори
от представители на обществеността, публични органи, предприятия и неправителствени
организации.
подготвителните
проучвания
Тази
консултация
ще
допълни
(http://www.ecomachinetools.eu/typo/reports.html) и обширните технически консултации с
представители на промишлеността, експерти от държавите членки и други организации. Резултатите
от нея ще бъдат допълнени към оценката на въздействието и евентуалните предложения за тези
продуктови групи, ако има такива.
Настоящата обществена консултация дава възможност на съответните заинтересовани страни, поспециално тези, които са пряко заети в производството и използването на професионални
металообработващи машини и оборудване за заваряване, да участват в процеса и да предоставят
важна информация. Получените коментари ще допринесат към анализа на оценката на
въздействието заедно с данните от различни други източници, включително документални
изследвания и целеви консултации със заинтересованите страни, които вече са проведени. Сред тях
са две срещи на консултативния форум по екопроектиране на ГД „Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП“ относно продуктите от Lot 5, проведени на 6.05.2014 г. и на 25.10.2017 г.
Линк към въпросника: 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/2/

Това обществено допитване е анонимно.
В тази връзка, каним желаещите да се включат в допитването като попълнят приложения въпросник
на български език, и го върнат на е-mail: een@pcci.bg, не по-късно от 6.07.2018 г.

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;
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•

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;

•

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

Стартира нов етап по набиране на заявки от
работодатели по схема „Младежка заетост” по ОПРЧ
Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места
по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО011.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020. Агенцията по заетостта в качеството си на Конкретен бенефициент предоставя изчерпателна
информация за стартирането на новия етап и новите възможности, които се предоставят на
младежите и работодателите, които желаят да се включат.
За разлика от предходните етапи по набиране на заявки
по схемата, този път заявки могат да подават както
работодатели от реалния сектор, така и органи на
изпълнителната власт съгласно Закона за местното
самоуправление
и
местната
администрация,
общинските предприятия по чл. 52 от Закона за
общинската собственост, органите на централната
администрация
на
изпълнителната
власт
и
териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона
за администрацията.
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Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и/или обучение по
време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната
власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за
стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите
работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на
областните управители и съответно областната администрация.
Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с
регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на
финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.
Повече информация тук

Европейски парламент на предприятията в България

Имаме удоволствието да Ви информираме, че България ще бъде домакин на едно изключително
бизнес събитие - Европейски парламент на предприятията /ЕПП/, което ще се проведе на 11 юни
2018 г. в зала 3, Национален дворец на културата. То е част от програмата на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира от Българската търговскопромишлена палата, Европалати и със съдействието на Търговско-Промишлена Камара Пловдив,
част от мрежата Enterprise Europe Network.
Европейският парламент на предприятията ще насочи вниманието на бизнеса и политиците в
следните области:





Единен европейски пазар – услуги, дигитализация
Търговия и инвестиции – достъп до трети пазари, МСП и търговска политика
МСП и предприемачество – правна рамка в полза на МСП, екосистема на МСП
Умения – форми на учене и практикуване, несъответствие в уменията на работната
ръка и нуждите на работодателите

Отправяме покана за участие в Европейския парламент на предприятията и активно включване в
дискусиите по гореописаните теми.
Поради съображения за сигурност всички участници преминават електронна регистрация тук, найкъсно до 30 май 2018 г.
Подробности ще намерите ТУК
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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.
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