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На вашето внимание ...  

Scalefocus 

 
Екипът на Еnteprise Europe Network - Пловдив има удоволствието да ви представи Scalefocus - водеща 
компания в Източна Европа, която предоставя ИТ консултантски услуги, разработка и интеграция на 
софтуер, модерни технологични решения и дигитална трансформация чрез автоматизация, облачни 
услуги и модернизиране на остарели технологични системи. 
 
Фирмата изгражда стабилни и дълготрайни бизнес отношения, основани на взаимно доверие и 
уважение. Като доверен технологичен партньор, създава високотехнологични софтуерни решения по 
задание на клиента, ключови за успеха и устойчивия ръст на бизнеса му. 
 
Като водеща компания в региона, Scalefocus предлага пълната гама от ИТ консултантски и софтуерни 
услуги, обхващащи всички фази от жизнения цикъл на разработката на софтуер: от бизнес анализ, 
проектиране и създаване на прототипи до разработка, автоматизация, внедряване и поддръжка. 
Екипът е от над 800 изключително талантливи инженери, с помощта на които предлага модерни 
решения, съобразени с най-новите технологии и най-добрите индустриални практики. 
 

Бизнес Паралели 

 

 

Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network 
- Пловдив 
 

№ 10 / Октомври 2021 

 

 

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/  
 

http://een.pcci.bg/
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Сферите, в които специализира фирмата са: 
 

• Разработка на софтуер по поръчка, след анализ или спрямо зададени от клиента параметри; 

• Интеграция на електронни услуги и управление на бизнес процеси (SOI/BPM); 

• Системи за обработка на големи обеми от данни, анализ на данни, бизнес анализ и отчетност; 

• Мобилни решения за компании от различни индустрии включително телекоми, финансови 
институции, застрахователи, логистични компании и електронна търговия; 

• Интеграция на лицензирани софтуерни продукти за управление на бизнес и 
административни процеси (ERP,CRM,PM) на водещи доставчици като Salesforce, SAP, 
Microsoft, IBM и други; 

• Контрол на качеството, одити за сигурност и автоматизирано тестване на софтуер. 
 
За десет години от създаването на Scalefocus са реализирани успешно повече от 500 мащабни 
проекта за над 300 клиента в 26 държави, сред които иновативни технологични стартъпи, средни и 
големи предприятия, и компании от Fortune 500. 
 
Scalefocus притежава богат опит в индустрии като Data Engineering & Data Science, AI/ML, FinTech, 
застраховане и банкиране, производство, телекомуникации, логистика, електронно здравеопазване 
и клинични изследвания, електронна търговия и други, доказвайки се като доверен технологичен 
партньор. 
 

www.scalefocus.com 
 

 
 

Нова програма в подкрепа на малкия и средния 

бизнес, 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. 

 

http://www.scalefocus.com/
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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. 

 

Компаниите вече могат да подават своите заявления за кандидатстване онлайн или на място, в 

офиса на ББР в София, на ул. „Дякон Игнатий“ 1.  
 

 
 

Инициативата EUfood2Japan е достъпна за 

производителите на органични храни в Европа 
  

Екипът ни има удоволствието да ви информира за инициативата EUfood2Japan на EU-Japan Centre, 
която има съдействието на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и Европейската мрежа за 
подпомагане на малките и средни предприятия Enterprise Europe Network.  
 
На следния линк можете да достъпите платформата EUfood2Japan https://www.eufood2japan.eu/en, 
която има за цел да свърже европейски производители на органични хранителни продукти и напитки 
с вносители от Япония. Възможността да стъпите на пазара в Япония се предоставя напълно 
безплатно за българските фирми от сектора чрез мрежата Enterprise Europe Network, като важна 
предпоставка за това е да покриете необходимите условия за участие. 
 

За подробности, уточнения и регистрация се свържете с нас. 
 

 
 

17-то издание на Националния конкурс  

“Иновативно предприятие на годината”  

събира фирмите иноватори  

Екипът ни ви информира за старта на кампанията за 17-ото издание на Конкурса "Иновативно 
предприятие на годината". Кандидатстванито онлайн е до 10 октомври на онлайн платформата 
https://innovation.bg/ 
 
Традиционно конкурсът се  организира от  Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, АРК 
Консултинг и Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен 
пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, и на София Тех Парк. 
Конкурсът се провежда традиционно под егидата на Президента на Р. България.  
 
Отличията в конкурса се връчват по време на Националния иновационен форум през декември. В 
тазгодишното издание на конкурса София Тех Парк ще  подкрепи победителя в категория 

https://www.eu-japan.eu/
https://pcci.bg/new/
https://een.ec.europa.eu/
https://www.eufood2japan.eu/en
https://innovation.bg/?fbclid=IwAR1os99svXlDVOqx28wOIXNcpjoy0DKoCQ2Kgl2PwHlSP5EJBo588tx89yw
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“Иновативно новостартирало предприятие” със специална пакетна награда от услуги и консултации, 
насочени изцяло към стартиращия бизнес.  
 
В инициативата могат да се включат активни фирми, които имат успешно разработена и внедрена 
иновация през последните три години. Отворени са 8 категории - пазарно лидерство, социална и 
зелена иновация, дигитална транформация, иновативно новостартирало предприятие, иновационен 
мениджмънт и др. 
 
Конкурсът цели да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите 
и новите технологии. Кандидатите се оценяват в отделни категории по специална методология от 
експертна група и от жури, според въздействието на отличените иновации. Жури от представители 
на държавни институции, бизнеса, научната общност, финансови и банкови институции, бизнес 
клъстери, браншови организации и медии определя победителите. 
 

Подробности за конкурса на онлайн платформата https://innovation.bg/ 
 

 
 

Business Doctors:  

Бизнес диагностика в подкрепа на МСП 
  

Екипът ни има удоволствието да ви представи Business Doctors - компания с над 15 години опит в 
подпомагането на малкия и среден бизнес и създадена във Великобритания. Тя е представена в над 
10 държави с над 90 офиса, а от тази година започна работа и в България. Компанията има разработен 
и утвърден модел за подкрепа на развитието на МСП и е помогнала на повече от 10 000 бизнеси в 
различни страни. Целта на българското представителство на Business Doctors България е да помогне 
за устойчивото развитие и растеж на българските МСП. 
 
Компанията приема ролята на Бизнес Помощник до Вас и разполага с инструменти в областите на 
бизнес развитие, стратегическо планиране, организационно преструктуриране, човешки ресурси, 
финансов мениджмънт и продажби.  
 
Създаването на стратегия за растеж ще помогне да насочите Вашия бизнес към постигане на 
желаните резултати и към изграждане на ефективна рамка за позитивна промяна: 
 

  Рамка за вземане на информирани решения   
  Здрава основа за по-детайлно планиране  

            Ясна структура при представяне на бизнеса пред други заинтересовани страни, за да ги 
информирате, мотивирате и включите  

  Сравнителен анализ и мониторинг на изпълнението  
  Позитивни стимули за промяна и ясна посока за растеж  
  Конкретен план за действие за изпълнение на стратегията за растеж  

 
Всеки бизнес има проблеми и те Ви държат будни нощем, а задачата на компанията е да Ви помогне 
да премахнете причините, вместо да третирате симптомите. Използва доказани инструменти за 
бизнес диагностика, които анализират ефективността на Вашите стратегически и оперативни 
процеси. 
 

https://businessdoctors.bg  

 
  

https://innovation.bg/?fbclid=IwAR1os99svXlDVOqx28wOIXNcpjoy0DKoCQ2Kgl2PwHlSP5EJBo588tx89yw
https://businessdoctors.bg/
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Европейска програма за икономиката на 
сътрудничеството 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ  

 
 
Икономиката на сътрудничеството създава нови възможности за потребителите и предприемачите. 
Поради това Комисията счита, че тя може да има важен принос за работните места и растежа в 
Европейския съюз, ако бъде насърчавана и развивана отговорно. Новите бизнес модели, чиято 
движеща сила са иновациите, притежават значителен потенциал да допринесат за 
конкурентоспособността и растежа. Понякога успехът на платформите за сътрудничество поставя 
предизвикателства пред съществуващите оператори и практики на пазара, но с възможността, която 
тези платформи дават на отделните граждани да предлагат услуги, те съдействат също така и за нови 
възможности за трудова заетост, гъвкави условия на работа и нови източници на доход. За 
потребителите икономиката на сътрудничеството може да донесе ползи посредством нови услуги, 
разширени доставки и по-ниски цени. Също така тя може да насърчи споделянето на активи и по-
ефективното използване на ресурсите, което може да допринесе за програмата за устойчивост на ЕС 
и за прехода към кръгова икономика.  
 

В същото време икономиката на сътрудничеството често поражда въпроси във връзка с прилагането 
на съществуващите правни уредби, като размива установените граници между потребител и 
доставчик, наето и самостоятелно заето лице, или професионалното и непрофесионалното 

предоставяне на услуги. Това може да доведе до несигурност по отношение на приложимите 
правила, особено когато е съчетано с нормативнаразпокъсаност, произтичаща от различия в 
регулаторните подходи на национално или местно ниво. Това затруднява развитието на икономиката 
на сътрудничеството в Европа и не позволява пълна реализация на ползите от нея. В същото време 
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съществува риск „сивите“ зони в нормативната уредба да се използват за заобикаляне на правила, 
предвидени с цел опазване на обществения интерес. 
 

Икономиката на сътрудничеството е с 
малки мащаби, но бързо се разраства и 
заема важен пазарен дял в някои сектори. 
През 2019 г. брутният приход в ЕС от 
платформи за сътрудничество и 
доставчици на услуги за сътрудничество се 
изчислява на 28 милиарда евро. 
Приходите в ЕС в пет основни сектора 
почти се удвоиха спрямо предходната 
година, като се очаква тенденцията на 
стабилно разширяване да продължи. От 
2013 г. насам ръстът се увеличава, а през 
2015 г. се ускори, след като големи 
платформи направиха значителни 
инвестиции в разширяването на дейността 
си в Европа. Някои експерти изчисляват, че 
в бъдеще икономиката на 
сътрудничеството може да носи 
допълнително 160—572 милиарда евро на 
икономиката на ЕС. Поради това е налице 
голям потенциал нови предприятия да овладеят тези бързо разрастващи се пазари. Интересът на 
потребителите действително е висок и това се потвърждава от обществената консултация и 
проучването на Евробарометър. 
 

Настоящото съобщение има за цел да спомогне за извличането на тези ползи и да даде отговор на 
опасенията във връзка с несигурността по отношение на правата и задълженията на участниците в 
икономиката на сътрудничеството. В него се дават правни насоки и ориентация за политиките на 
публичните органи, операторите на пазара и заинтересованите граждани по отношение на 
балансираното и устойчиво развитие на икономиката на сътрудничеството, както това е обявено в 
стратегията за единния пазар. Настоящите незадължителни насоки относно това как следва да се 
прилага съществуващото законодателство на ЕС в условията на икономиката на сътрудничеството 
обхващат ключови проблеми, които възникват както за операторите на пазара, така и за 
обществените органи. Това не засяга инициативите, които ЕК може да предприеме в тази област в 
бъдеще и прерогативите на Съда на ЕС по отношение на тълкуването на законодателството на ЕС. 
 

Какво е икономика на сътрудничеството? 
 

За целите на настоящото съобщение понятието „икономика на сътрудничеството“ означава бизнес 
модели, при които за улеснение на дейностите се използват платформи за сътрудничество, с които 
се създава открит пазар за временното използване на стоки или услуги, които често се предоставят 
от частни лица. В икономиката на сътрудничеството има три категории участници: i) доставчиците на 
услуги, които споделят активи, ресурси, време и/или умения — те могат да бъдат частни лица, които 
предлагат услуги инцидентно („пряко от едно лице на друго“) или доставчици на услуги в качеството 
им на професионалисти в дадена област („доставчици на професионални услуги“); ii) ползвателите 
на такива услуги; и iii) посредниците, които свързват посредством онлайн платформа доставчиците и 
ползвателите и които улесняват трансакциите помежду им („платформи за сътрудничество“). 
Обикновено при трансакциите в икономиката на сътрудничеството не се извършва смяна на 
собствеността и те може да се осъществяват със стопанска или с нестопанска цел. 
 

Следва продължение 
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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 60 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. 

http://www.een.bg/
http://een.pcci.bg/
mailto:office@pcci.bg

