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Интегрирана услуга за предприемачи в 
България

Водеща организация :

Сдружение „Национална асоциация на 
общинските служители в България“

ПРОЕКТ BGO51PO001-7.0.01-0034
Интегрирана услуга за предприемачи в България
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

КОНФЕРЕНЦИЯ 

09 август 2012 г. в гр. Търговище



ЗАПОЗНАВАНЕ С 
ИСПАНСКИЯ ОПИТ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО



СЕМИНАР ВАЛЕНСИЯ – ЛА РИБЕРА

Вторник, 24 юли

� 9:30ч. Посещение на IMPIVA 
(Институт на малкия и среден бизнес 
във Валенсия)

� 11:30ч. Търговска Камара на 
Валенсия

� 16:00ч. Посещение на Асоциацията на 
Ла Рибера Алта (Център за 
предприемачи) (Приветствие от 
Президента на Асоциацията, 
представяне на Асоциацията и Покана 
за участие в Европейския младежки 
проект Youth, който подготвя 
Асоциацията)



СЕМИНАР ВАЛЕНСИЯ - ЛА РИБЕРА

Сряда, 25 юли:

�10ч.  Посещение на CEEI 
(Европейски център за 
Иновативни фирми)

�11:30ч. Посещение на AINIA 
(Хранително-вкусов Институт 
за Иновативни фирми)



IMPIVA (Институт на малкия и среден 

бизнес във Валенсия)



IMPIVA (Институт на малкия и среден 

бизнес във Валенсия)

� Бяха представени 
възможностите на Института 
на малкия и среден бизнес 
във Валенсия (IMPIVA), 
който разработва политики 
за насърчаване на 
иновациите на 
правителството на Валенсия 
в областта на малките и 
средни предприятия.



IMPIVA (Институт на малкия и среден 

бизнес във Валенсия)

� Института IMPIVA реализира 
сътрудничество с публични субекти 
(университети, университетски 
институти, обществени и 
изследователски центрове, търговски 
камари, професионални и местни 
агенции за развитие) и частни (бизнес 
училища, асоциации, фондации и 
корпоративни клубове) за генериране и 
прехвърляне на резултатите от научните 
изследвания, знания и умения на 
бизнеса за управление. 

� Чрез IMPIVA Испанската служба за 
патенти и търговски марки дава достъп 
до бази данни и изпълнява всички 
формалности по регистрация на правата 
за индустриална собственост.



IMPIVA (Институт на малкия и среден 

бизнес във Валенсия)



IMPIVA (Институт на малкия и среден 

бизнес във Валенсия)



Структура на фирмите в регион Валенсия

� От всички 
фирми 
работещи в 
региона 93% 
са малки и 
средни

� От всички 
малки и средни 
фирми 85% са 
със заети в тях 
до 40 лица



Търговска Камара на Валенсия



Търговска Камара на Валенсия

� Представена бе дейността на Търговската Камара на Валенсия. 
� От две години членството в камарата вече е доброволно, а 

услугите й нарастват. 
� Търговската камара на Валенсия регистрира нови фирми и 

предлага всички административни процедури, необходими за 
започване на нов бизнес.

� Камарата организира курсове за предприемачи и дава съвети 
за подготовка на бизнес план.

� Бизнес инкубаторите към Камарата осигуряват помещения за 
нови компании и дават подкрепа за предприемачите в 
началото на техния бизнес.



Търговска Камара на Валенсия

� Сред услугите се включват CABI (търсене на 
информация за външната търговия), CACEX (въпроси и 
отговори по отношение на външната търговия), DIAPEX 
(оценка на международната търговия), Регистър на 
международни компании и чуждестранни търговски 
проучвания.

� Много от процедурите и голяма част от документацията 
за износ също се подготвят от Търговската Камара на 
Валенсия, като сертификати за произход на стоки, 
установяване на истинността на търговските документи, 
карнети АТА, визи и други.



Търговска Камара на Валенсия

� ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ



Търговска Камара на Валенсия

Предлагани 
услуги 

на “ЕДНО 
ГИШЕ”



Търговска Камара на Валенсия

� РЕГИСТРА
ЦИИ НА 
ФИРМИ 

по години


