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ГЛАСЪТ НА 

МСП В 

ЕВРОПА 

http://ec.europa.eu/yourvoice/

index_en.htm 

Your Voice in Europe (Вашият глас в Евро-
па) ви дава възможност да играете актив-
на роля в процеса на вземане на решения 

в ЕС. На сайта можете: 

• Да се включите в консултации на ЕК 

• Да участвате в дискусии 

• Да споделите вашият опит 

• Полезни връзки 

 

http://ec.europa.eu/europedirect/

index_en.htm 

Europe Direct: Директна връзка с Евро-
пейския съюз за въпроси, свързани с ЕС 

 

http://europa.eu.int/citizensrights/

signpost/front_end/signpost_en.htm 

Напълно безплатно можете да получите 
съвет: как да бъде призната дипломата 
ви, как да получите социална осигуровка 
в друга страна на ЕС ... И още много дру-
ги въпроси свързани с вашите права в 

Европейския съюз 

 

http://europa.eu.int/solvit/site/

index_en.htm 

SOLVIT: Ефективно решаване на пробле-
ми, свързани с Вътрешния пазар 

 

http://europa.eu.int/youreurope/nav/

en/business/home.html 

Информация за бизнеса в Европа 

Къде в Интернет можете 

да дадете вашето 

мнение? 

Как малките и средни 
фирми могат да 

участват в процеса на 
формиране на 
политиките на 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Дайте вашият глас в Европа 

Как малките и средни фирми 
могат да участват в процеса на 

формиране на политиките на 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



Евро Инфо Център 

BG809 Добрич ще 

подпомага Евро-

пейската комисия в 

редица проучвания 

и консултации с 

малките и средни 

предприятия 

На 11 февруари 2004 

год. Комисията прие 

План за действие за 

предприемачество-

то (ПДП), в който се 

очертава рамката и 

приоритетните об-

ласти за следващи-

те няколко години. 

Целта е да се насър-

чат все повече хора 

за започнат свой 

собствен бизнес и да 

се дадат по-добри 

възможности на 

п р е д п р и е м а ч и т е 

чрез подобряване на 

бизнес климата.  

Българските фирми могат да се включат в процеса 

на формиране на политиките на Европейския съюз 

Стратегически приоритет в Програмата е 
"Създаване на по-благоприятна регулативна и адми-
нистративна рамка за МСП" (МСП - малки и средни 
предприятия), където ключова дейност е така наре-
ченото "Слушане на МСП", т.е. при процеса на фор-
миране на политиките на ЕС да се дава възможност 
на МСП да изразят своето мнение и виждания в съ-
ответната област, които след това се вземат пред-
вид. 

EICBG809 и ТПП Добрич участват в проект  
“Гласът на МСП при създаване на Европейските 
политики” финансиран от Европейската Комисия 
– Главна Дирекция Предприятия.  

Цели: 

∗ да подпомогне ЕК при създаване на по-благоприятна 
регулативна и административна рамка за МСП; 

∗ да се засили участието на МСП в процеса на създаване 
политиките на ЕС 

∗ бързо и лесно консултиране с МСП;  

∗ да се предостави на ЕК качествена и лесна за 
използване информация, получена като обратна връзка 
от МСП чрез препращане мнението на фирмите по  
отношение на ключови теми, предложени за обсъждане   

∗ да се насърчи участието на МСП в консултации по 
европейски политики, които конкретно ги касаят  

 

В продължение на 11 месеца  
ще бъдат зададени 

 3 теми за проучване и консултация  

Дейности: 

∗ Дискусионен семинар в съответната об-
ласт;  

∗ Разпространяване, събиране и анализи-
ране на въпросниците по темата;  

∗ Кратко представяне на съответната тема по 
време на БЗ на ТПП - Добрич;  

∗ Публикация на анкетна карта по темата в 
бълетина на ТПП/ЕИЦ и на 
www.infodesk.dobrich.net и www.cci.dobrich.net ;  

∗ Набиране на информационни материали, уеб 
сайтове по темата, които да се предоставят 
на МСП за запознаване и обогатяване на 
знанията;  

∗ Избор на 10 МСП, които да бъдат посетени от 
експертите на ЕИЦ -Добрич и в разговор да 
попълнят анкета;   

∗ Кръгла маса - среща-дискусия по темата - 
между МСП, участвали в анкетата, 
ръководена от модератор;   

∗ Предоставяне на консултантска помощ на 
фирмите по темата, с цел повишаване на 
тяхната информираност и познания;  

∗ Обобщаване мнението на МСП и изпращане 
до ЕК.  

Всяка фирма, която желае, може 
да се включи в консултацията/

проучването/. Материали и въп-
росници ще бъдат своевремен-

но публикувани на Интернет 
сайта на Евро Инфо Център 

Добрич, а също и в офисите на 
ТПП/ЕИЦ BG809. 


