
 

 

 

Получаване на експертна и финансова 

подкрепа в областта на интелектуалната 

собственост 

От 1 септември 2021 г. малките и средните предприятия 

със седалище в ЕС могат да кандидатстват за 

финансиране по Фонда за МСП на Службата на 

Европейския съюз за интелектуална собственост 

(СЕСИС), който е част от Плана за действие на 

Европейската комисия в областта на интелектуалната 

собственост (IP Action Plan), със съфинансиране от 

ИАНМСП към българските предприятия. 

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 

до 31 октомври 2021 г. 

Подкрепят се два вида услуги: 

▫ Услуга 1 – Предиагностика на ИС на 

предприятието (IPPD или IP scan) и 

▫ Услуга 2 – Възстановяване на такси 

при заявяване на марки и промишлени дизайни. 

Видео-ръководство 

Пълна информация: EUIPO – Фонд за МСП 

 

Европейска конференция за развитието на цифровата трансформация и дигиталните 

умения 

ТПП-Добрич, като партньор по проект CVETNET, отправя покана към фирмите да участват 
в  международно онлайн събитие по проект CVETNET, което ще се проведе на 21 
октомври 2021 г. през платформата Zoom с начален час 10:30.  Участието е безплатно 
като се изисква предварителна регистрация тук. Работният език е английски. 
Конференцията ще акцентира върху важни теми като  Индустрия 4.0, Образование 4.0, 
нови подходи за „учене през целия живот“, “интернет на нещата”, предаване на знания 
между поколенията, придобиване на дигитални умения, и др. В хода на презентациите 
ще бъде разгледана т.н. смесена форма на обучение, която позволява по-гъвкав и 
персонализиран подход за всички учащи се. В края на конференцията ще се отдели 
внимание на нивото на дигитализация в България – текущо състояние, степен на  
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Очаквайте скоро 

Търговско-промишлена 

палата – Добрич, съвместно 

със „СофтУни“ организира 

два безплатни уебинара на 

тема „SEO оптимизации" и 

“Как да създаваме 

кампании във Facebook Ads 

Manager” в рамките на 

проект CVETNET, финансиран 

от програма “Еразъм+".  

Обученията ще се проведат 

на 18.10.2021 г. от 15:00 ч. и 

на 19.10.2021 г. от 14:00 ч. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2187
https://www.youtube.com/watch?v=q2qckSvm2oI
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/online-services/sme-fund
https://forms.gle/icDdS8cKbe1uF4E59
https://digital.softuni.bg/
http://www.cvetnet.com/


 

въвеждане на цифрови технологии и влиянието на пандемията върху дигитализиране на 
обществото ни. 

В конференцията ще вземат участие всички партньори по проекта от Австрия, България, 
Испания и Чехия, както и представители на различни организации за професионално 
образование и обучение, МСП и специалисти по кариерно развитие. От българска 
страна ще участват БТПП, ТПП Добрич и Германо - българската индустриално-търговска 
камара. 

По време на изпълнение на проекта ТПП-Добрич проучи и представи добри практики от 
България за трансфер на дигитални знания между поколенията; проучи нуждите на МСП 
от обучение по дигитални умения; участва в разработването на „Наръчник за дигитални 
компетентности“; проведе информационни събития и представи препоръки на МСП за 
повишаване на квалификацията и преквалификацията на служителите. 

Линк към програмата на конференцията. 
Повече информация за проект CVETNET: http://cvetnet.com/ 

                                                 

Фермерите могат да докажат реализираното мляко и животни за 

Кампания 2021 и по ел. поща 

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и с оглед спазването на 

противоепидемичните мерки, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна 

агенция (ДФЗ-РА) предоставя възможност на кандидатите по схемите за обвързана 

подкрепа за животни за Кампания 2021 г. да докажат произведената и 

реализирана от тях продукция (мляко и млечни продукти, както и реализираните 

на пазара животни) и електронно. 

Те могат да изпратят опис по образец на ел. поща до съответната областна 

дирекция на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на кандидата (за физически 

лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не по 

късно от 25.10.2021 г. Контактите на областните дирекции са публикувани 

на интернет страницата на ДФЗ. 

Всеки един имейл е необходимо да съдържа попълнен електронен опис на 

предоставяните документи и фото копия на документите или сканирани копия в 

различни формати на файловете (за предпочитане PDF). 

Държавен фонд „Земеделие” припомня, че периода за отчитане е от 5 до 31 

октомври 2021 г. Важно е да се отбележи, че имейли изпратени на грешна 

областна дирекция на ДФ „Земеделие”, както и изпратени след 17:30 часа на 

25.10.2021 няма да бъдат обработвани. 

Брой 9 / 
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ББР с нова програма в подкрепа на МСП, творческите индустрии и 

стартъпите 

Българската банка за развитие стартира нова програма с подкрепата на 

Паневропейския гаранционен фонд, чиято цел е насърчаване на инвестициите и 

намаляване на негативните последици от пандемията от COVID-19. Тя е специално 

насочена към малкия и средния бизнес, творческите индустрии и стартиращите 

предприятия в производството. 

Новата програма е в размер на 40 млн. евро и предвижда отпускането на 

директни заеми с по-ниски от стандартните изисквания за обезпечение и 

самоучастие, в зависимост от проекта и бизнес историята на кандидатстващите 

фирми. 

Кредитите за компании с творчески дейности, които са сред най-засегнатите от 

пандемията, са до 500 хил. лева. Основни предимства са намаленото изискване за 

обезпечение и минимално самоучастие – 10% от размера на търсения заем. 

Новосъздадените компании без кредитна история, които са с най-затруднен 

достъп до финансиране, могат да кандидатстват за заеми с таван от 250 хил. лева, 

без да е нужно да залагат имуществото си или да търсят платежоспособен 

съдлъжник. Гаранция за банката ще бъде закупеният чрез заема актив. 

Малките и средните предприятия от всички сектори, които не попадат в другите 

два сегмента, също могат да се възползват от по-добри условия по заемите: от 100 

хил. до 5 милиона лева, за срок до 10 г. и гратисен период до 18 месеца. За тях е 

предвидена възможност за финансиране без обезпечение и с намалени 

изисквания за собствено участие – 2 пъти по-ниско от стандартните нива. Лихвите 

по заемите и по трите програми ще бъдат с отстъпка заради покритието от 

гаранцията на ЕИФ.  

Онлайн кандидатстване 

 

Удължаване на срока за участие в търговска мисия в Манчестър и 

Лийдс 

В периода 22-26.11.2021 г. ИАНМСП и Британско-българската бизнес асоциация 

организират участието на български малки и средни предприятия в Търговска 

мисия с участие в бизнес събития в Манчестър и Лийдс, Обединеното кралство. 

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни 

предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и 

комуникационни технологии, опериращи в сферата на финтех, киберсигурност,  
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дигитално здравеопазване, дигитална трансформация на индустриални процеси; 

електроника, мехатроника и машиностроене; автоматизация и роботика; 

иновативни индустриални технологии. 

Срок за представяне на попълнените документи: до 16:00 ч. на 11.10. 2021 г. 

Регистрация: https://b2bconnect.bg/bg/events/view/33 

 

 

Проучване „Киберсигурност в сферата на МСП“ 

Държавната агенция “Електронно 

управление” и Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките 

и средни предприятия призовават 

бизнеса и работодателските 

организации в България да бъдат 

активни и да се включат в анкета на 

тема „Киберсигурност в сектора на 

МСП“. 

Проучването се провежда в периода 

от 16 септември до 08 октомври. 

 

Инициативата цели да покаже доколко и как малкият и среден бизнес в България 

се справя с кибер атаки и какво е нивото на кибер защита. 

Линк към анкетата 

 

 

 

 

 

 

Проучване 

Снимка: Dan Nelson - Unsplash 
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Студенти разработиха новаторски 

проекти за „Лидл България“ 

Как една компания може да спести на 

своите служители над 1200 работни часа 

годишно? Колко разходи могат да се 

спестят, ако се променят ценовите табели 

или начинът, по който хлябът достига до 

магазините? 

Отговор на всички тези въпроси дадоха 8-те стажанти на Лидл България и 

новаторските проекти, които разработиха като част от стажа си в компанията. 

Вижте повече 

 

Знаете ли, че 

През 2020 г. 1,3 милиона души са били 

заети в областта на спорта в ЕС, което 

представлява 0,7% от общата заетост. 

Страните от ЕС с най-висок дял на 

хората, работещи в областта на спорта 

са Швеция (1,6%), Финландия (1,4%), 

Испания и Холандия (и двете 1,0%). 

Една трета от тях са младежи на 

възраст 15-29 години, а хората на 

възраст между 30-64 години 

представляват най-големия дял на 

работниците в тази област (64%). 

Вижте къде е България: ЕUROSTAT 
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https://www.idealcandidate.bg/novini/studenti-razrabotiha-novatorski-proekti-za-lidl-bylgarija/65
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210927-1


 

 

Ето как е било представено Промишленото училище в Добрич, открито през 40-те 

години на миналия век (за по-добра четивност, увеличете от менюто горе): 

 

 

Добруджанска бизнес поща - архив 

Редактор: В. Стоянова, vstoyanova@cci.dobrich.net 

Брой 9, 5 октомври 2021 
 

 

Отдавна минало 
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