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Приоритетна ос:  
3. Конкурентоспособност и Човешки 
ресурси 
Област на интервенция:  
3.2. Насърчаване на предприемачест-
вото и действия за преструктуриране 
на икономиката 
Този стратегически проект цели по-
пуляризиране на стратегии за регио-
нална интелигентна специализация 
(RIS3) за укрепване междурегионал-
ното сътрудничество и постигане на 
целите на Стратегия "Европа 2020“ и 
Политиката на сближаване 2014-2020 
г. Концепцията регионална интели-
гентна специализация (RIS3) е нова 
за България и е изключително важна 
за прилагането на мерките, свързани 
с развитието и растежа на ЕС за пе-
риода 2014-2020 г. Въвеждането на 
концепцията е свързано със създава-
не на работни групи, които да включ-
ват всички заинтересовани страни, 
които биха могли да имат принос за 
развитието на региона – предприема-
чи, представители на държавната и 
местната власт, учени, представители 
на местни и неправителствени орга-
низации и т.н.  
 

Priority Axis:  
3. Competitiveness & Human Re-
sources 
Area of Intervention:  
3.2. Encouragement of Entrepreneur-
ship & Actions that Cope with the Re-
structuring of the Economy  
 
The Strategic Project attempts to 
promote the Strategies for the Smart 
Regional Specialization (RIS3), in or-
der to enhance the Interregional coop-
eration & consequently to achieve the 
goals of "Europe 2020" Strategy & of 
Cohesion Policy 2014-2020 Regula-
tions. The concept of regional smart 
specialization (RIS3) is new for Bulgar-
ia and is extremely important for the 
implementation of measures associat-
ed with the development and growth of 
the EU 2014-2020. Introduction of the 
concept is related to the creation of 
working groups that include all stake-
holders countries that could contribute 
to the development of the region - en-
trepreneurs, representatives of state and 
local governments, scientists, represent-
atives of local and non-governmental 
organizations, etc. 
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Резултатите от работата на тези групи мо-
гат да послужат като ценна основа в про-
цеса на вземане на решения от местната 
или централна власт, което пряко да пов-
лияе за позитивното развитие на целевия 
регион.  
 
Проектът ще идентифицира целеви инвес-
тиционни приоритети в междурегионални 
зони и съответни действия за постигане на 
високо ниво на предприемачество, научни 
изследвания и иновации. Регионалните 
стратегии за интелигентна специа-
лизация (RIS3) ще бъдат анализи-
рани и свързани с плановете на 
новите програми "Гърция - Бълга-
рия 2014-2020 г." и "Черноморския 
басейн 2014-2020".  
Ще се проучат общите междуреги-
онални проблеми, ще се оценят 
резултатите и добрите практики 
на приключили проекти, за да се 
разработи общ план за междуре-
гионално действие.  
Ще се предприемат специализи-
рани действия и ще се внедрят 
приложения за подкрепа на подхо-
ди и средства за политика, опре-
делена от стратегиите RIS3. Тези 
приложения включват разработва-
не на местни RIS3 планове; създа-
ване на Обсерватория на пазара на труда; 
създаването на институция, която управля-
ва приза за междурегионално предприема-
чество; дейности, насърчаващи мобил-
ността служители - предприемачи – изсле-
дователи; проучване осъществимостта на 
междурегионална бизнес зона.  
Същевременно ще се разработят инстру-
менти и структури за координация. 
 

The results of these groups can serve as a val-
uable input in the process of decision-making 
by local or central government, which directly 
influence a positive development in the target 
region.  
 
The project will identify target investment priori-
ties interregional areas and appropriate action 
to achieve a high level of entrepreneurship, re-
search and innovation. Regional smart speciali-
zation strategies (RIS3) will be analyzed and 
related to the plans of the new programs 

"Greece-Bulgaria 
2014-2020" and 
"Black Sea 2014-
2020".  
Will explore com-
mon interregional 
problems, will as-
sess the results 
and best practices 
of completed pro-
jects to develop a 
general plan for 
interregional action.  
Will take specific 
actions and will im-
plement applica-
tions to support ap-
proaches and 
means of policy 

determined by the strategies RIS3. These ap-
plications include the development of local 
RIS3 plans; creation of an observatory on the 
labor market; creation of an institution that 
manages the prize for interregional entrepre-
neurship; activities that encourage mobility em-
ployees - entrepreneurs - researchers; study 
the feasibility of interregional business area. At 
the same time develop instruments and struc-
tures for coordination. 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 
BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT  
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Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

ПАРТНЬОРИ 
PARTNERS 

Водещ партньор 
Регион Централна Македония 
www.pkm.gov.gr  
 
Партньор 2  
Министерство на Македония и Тракия 
http://www.mathra.gr  
 
Партньор 3  
Търговско-промишлена палата – Солун 
www.ebeth.gr  
 
Партньор 4 
Университет „Аристотел“ Солун,  
Факултет по инженерство – URENIO 
www.urenio.org  
 
Партньор 5 
Община Корделио – Евосмос 
www.kordelio-evosmos.gr  
 
Партньор 6 
Търговско-промишлена палата – Драма 
www.dramanet.gr  
 
Партньор 7  
Регионално сдружение на общините 
"Марица" 
www.maritza.info  
 
Партньор 8  
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център  
за подпомагане на предприемачеството 
www.bi-gd.org  
 

Партньор 9  
Търговско-промишлена палата  
Благоевград 
cci-bl.org  
 

Партньор 10  
Бизнес Информационен  
и Консултантски Център – Сандански 
www.bicc-sandanski.org  

Lead Partner  
Region of Central Macedonia 

www.pkm.gov.gr  
 

Partner 2  
Ministry of Macedonia and Thrace 

http://www.mathra.gr  
 

Partner 3  
Chamber of Commerce – Thessaloniki 

www.ebeth.gr  
 

Partner 4  
University "Aristotle" Thessaloniki,  
Faculty of Engineering – URENIO 

www.urenio.org  
 

Partner 5  
Municipality Kordelio – Evosmos 

www.kordelio-evosmos.gr  
 

Partner 6  
Commerce and Industry – Drama 

www.dramanet.gr  
 

Partner 7  
Regional Municipalities Association 

"Maritza" 
www.maritza.info  

 
Partner 8  

Business Incubator – Gotse Delchev, 
Entrepreneurship Promotion Centre  

www.bi-gd.org  
 

Partner 9  
Chamber of Commerce  

Blagoevgrad 
cci-bl.org  

 

Partner 10  
Business Information  

and Consulting Centre – Sandanski 
www.bicc-sandanski.org   

http://www.pkm.gov.gr
http://www.kordelio-evosmos.gr
http://www.pkm.gov.gr
http://www.kordelio-evosmos.gr
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Партньор 8  
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център  
за подпомагане на предприемачеството  
www.bi-gd.org  
 

Международна конференция по  
Интелигентна специализация 

8 май 2015 
с. Огняново, в близост до гр. Гоце Делчев 

 
На 8 май 2015 г. се състоя Международна конференция 
по Интелигентна специализация, организирана от Биз-
нес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане 

на предприемачеството. Събитието протече при голям 

интерес със следната програма:  

Откриване на конференцията - Г-н Бисер Ми-
хайлов, областен управител на област Благоев-
град;   

Стратегически проект Интелигентна специали- 

Partner 8  
Business Incubator - Gotse Delchev,  
Entrepreneurship Promotion Centre  

www.bi-gd.org 
 

International conference of  
Smart Specialization 

8 May 2015 
Ognyanovo village, near Gotse Deltchev 

 
On 8th of May 2015 there was held an International 
conference of Smart Specialization, organized by Busi-
ness Incubator - Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion 

Centre. The event was held with the following schedule: 
Opening of the Conference - Mr. Bisser Michailov, 
Governor of the Blagoevgrad district, Region of Central 
Macedonia, GR  
Smart Specialization strategical project – objec-
tives, main activities, outputs and results - Rositsa 
Djambazova, BI-GD 
 

  

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 
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зация – цели, основни дейности, резултати  - Ро-

сица Джамбазова, Директор БИ-ГД  
Национална стратегия Интелигентна специализа-
ция, с фокус Югозападен и Южен централен район 
за планиране, финансиране на иновации - Минис-
терство на икономиката, България 
Система за мониторинг и оценка на RIS3 за трансг-
раничните гръцки и български региони: платформа и 
действие - Димитрис Милосис, Уренио, Солун 
Приоритетни сектори за интелигентна специали-
зация в областите Благоевград, Хасково, Кърджали, 
Смолян - Тодор Ялъмов, Приложни изследвания и 
комуникации 
Приоритетни сектори за интелигентна специали-
зация RIS3 в регион Източна Македония и Тракия и 
оценка на проектите, изпълнени в периода 2007-2013 
- Евангелия Матиаки, ТПП- Драма 
Проучване ефекта по текущи политики за повиша-
ване на конкурентоспособността в регион Централна 
Македония, Източна Македония и Тракия - Емануел 
Влахоянис, Първи Вицепрезидент на  ТПП- Солун 
Оценка на политиките и практиките на НСРР по 
предприемачество, конкурентоспособност, инова-
ции и интелигентна специализация за българската 
част на трансграничния регион - Регионално сдруже-
ние на общините „Марица“ 
Оценка на ефекта от изпълнението на проекти за 
периода 2007-2013, Представяне на Конкурс за мла-
ди иноватори - Пламен Тодоров, БИКЦ Сандански 
Проучване за изпълнение на текущи политики за 
повишаване на конкурентоспособността - ТПП - Бла-
гоевград 

BG National Smart Specialization Strategy, Smart 
Specialization in South West and South Central  
Regions, Funding for Innovation - BG Ministry of 
Economy 
The RIS3 monitoring and measurement system for 
the Greek and Bulgarian regions: Platform and opera-
tion - Milosis Dimitris, Urenio, Research Unit, Aristotle 
University of Thessaloniki 
Priority Sectors of Smart Specialization on the BG 
side of the cross-border region – Todor Yalamov, Ap-
plied & Research Communication Foundation 
RIS3 priority sectors of Smart Specialization in the 
Region of East Macedonia Thrace and the evaluation 
of the projects for 2007- 2013 - Ms. Evangelia Matiaki, 
Advisor on European and Development Programmes, 
Chamber of Commerce Drama 
Results of the Study on the effects of on-going 
policies to improve competitiveness in the Regions of 
Central Macedonia and East Macedonia & Thrace - 
Mr. Vlachogiannis, 1st Vice-President Chamber of 
Commerce and Industry Thessaloniki  
Evaluation of NSRF Policies and Practices for the 
Cross Border Regions regarding policies related and 
leading to entrepreneurship - competitiveness - inno-
vation and smart specialization - Veselina Georgieva, 
Representing RAM Maritsa 
Evaluation of the projects implemented 2007-2013, 
Promotion of the entrepreneurial contest - Plamen 
Todorov, BICC Sandanski 
Results of the study on the on going Policy for the 
Bulgarian side - CCI Blagoevgrad  

Discussion and closing remarks  

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 
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ГАЛЕРИЯ 
GALLERY  

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

Партньор 6 
Търговско-промишлена палата – Драма 
www.dramanet.gr  
 
 
 
 
 
Камарата на Драма, като партньор по проекта е 
отговорен за изпълнението на дейност за транс-
граничната мобилност 4.3 - Технологичен обмен 
в региона на Източна Македония и Тракия. Дей-
ността включва посещения на гръцките предп-
риемачи в България и съответни посещения на 
български предприемачи в област Драма. 
 

Първи семинар за Гърция 
"Предложени политики в рамката на RIS3 за 

региона на Централна Македония" 
 
Презентации 
Модератор г-жа Мария Скоина, Изследвания на 
Уренио - AUTh  
 
«Предложения по Плана за интелигентна 
специализация - RIS3 за региона на Централ-
на Македония» 
Г-н Георгиос Костарас, посреднически Управля-
ващ орган на област Централна Македония 
 
«План за нтелигентна специализация - RIS3 
за Централна Македония и предприятия» 
Г-н Ставрос Манцанакис, ЕМЕРИТИС AE 
 
«План на Националната стратегия за интели-
гентна специализация» 
Г-н Георгиос Строгилопулос, ЛОГ ОТЕС AE 
 
«Измерване и мониторинг на системата за 
RIS3 Стратегии» 
Проф Никос Комнинос и Г-н Исидорос Α. Пасас, 
Изследвания на Уренио - AUTh  
 
Дискусия 
Модератор Г-н Ефстратиос Манос, Изследвания 
на Уренио - AUTh  

Partner 6  
Chamber of commerce and Industry – Drama  

www.dramanet.gr  
 

 
 
 
 

The Chamber of Drama, as a partner of the project 
is responsible for implementation of Cross-Border 
Mobility Action 4.3 - Technology Transfer for the Re-
gion of East Macedonia and Thrace. The action in-
cludes visits by Greek entrepreneurs in Bulgaria and 
respective visits of Bulgarian entrepreneurs in the 
area of Drama.  

 
First Workshop for Greece 

“Proposed Policies in the Framework of the RIS3 for 
the Region of Kentriki Makedonia”  

 
Presentations  

Moderator Mrs. Maria Schoina, URENIO Research - 
AUTh  

«Proposals of the Smart Specialisation Plan - 
RIS3 for the Region of Kentriki Makedonia»  

Mr. Georgios Kostaras, Intermediary Managing Au-
thority of Region Kentriki Makedonia  

«Smart Specialisation Plan – RIS3 for the Region 
of Kentriki Makedonia and the Enterprises»  

Mr. Stavros Mantzanakis, EMETRIS AE  

«Plan of the National Smart Specialis ation Strate-
gy»  

Mr. Georgios Strogilopoulos, LOG OTECH AE   

«Measuring and Monitoring System of RIS3 Strat-
egies»  

Prof. Nicos Komninos & Mr. Isidoros Α. Pas-
sas, URENIO Research – ΑUTh   

Discussion  
Moderator Mr. Εfstratios Manos, URENIO Research 
– AUTh  
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Партньор 10  
Бизнес  
Информационен  
и Консултантски Център  
Сандански 
www.bicc-sandanski.org  
 
Според стратегията за изпълнение на дейностите, 
разработена от Сдружение БИКЦ - Сандански и 
избраният подизпълнител Интелдей Сълюшън АД 
стратегическите семинарите бяха организирани и 
реализирани, както следва: 
 

 Първи стратегически семинар - място на из-
пълнение: Благоевград, България;  
дата: 24.04.2015 г. 

 Втори стратегически семинар - място на из-
пълнение: Кърджали, България;  
дата: 22.05.2015 г. 

 Трети стратегически семинар - място на из-
пълнение: Хасково, България;  
дата: 12.06.2015 г.  

 Четвърти стратегически семинар - място на 
изпълнение: Гоце Делчев, България;  
дата: 03.07.2015 г. 

 Пети стратегически 
семинар - място на 
изпълнение: Смо-
лян, България;  
дата: 17.07.2015 г. 

 
Проведен бе и Региона-
лен семинар за бизнеса: 
Сандански, България; 
03.04.2015 г. 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

Partner 10  
Business  

Information and  
Consulting Centre  

Sandanski 
www.bicc-sandanski.org 

 

According to the pre-determined time schedule and 
activity implementation strategy which was developed 
by Association BICC – Sandanski and the selected 
sub-contractor Intelday Solution JSC the strategic 
workshops were organized and implemented as fol-
lows: 

 1st Strategic Workshop – place of implementa-
tion: Blagoevgrad, Bulgaria; date: 24.04.2015  

 2nd Strategic Workshop – place of implemen-
tation: Kardzhali, Bulgaria; date: 22.05.2015  

 3rd Strategic Workshop – place of implementa-
tion: Haskovo, Bulgaria; date: 12.06.2015 

 4th Strategic Workshop – place of implementa-
tion: Gotse Delchev, Bulgaria; date: 03.07.2015 

 5th Strategic Workshop – place of implementa-
tion: Smolyan, Bulgaria; date: 17.07.2015. 

 
There was held a 
Regional Workshop 
for the Business: 
Sandanski, Bulgar-
ia; date: 
03.04.2015.  

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 
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ПЪРВИ РАБОТЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ  
 

„ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛ-
ГАРИЯ 2014 – 2020 - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
УЧАСТИЕ НА МЕСТНО НИВО“  
24 април 2015 г.,  
Студентски център "Америка за България"  
на Американски Университет, град Благоевград  
 
Събитието бе част от серия семинари, които се про-
ведоха в трансграничния район, с цел представяне 
на Иновационната стратегия за интелигентна специ-
ализация, която съгласно изискванията на ЕК е за-
дължително условие за усвояването на средствата 
по първите приоритети на Оперативните програми 
“Иновации и конкурентоспособност” и “Наука и обра-
зование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.  
В рамките на семинара беше представена цялост-
ната структура и съдържание на стратегическия до-
кумент и основната идея за неговото създаване: 
идентифициране на области от националната и ре-
гионалните икономики, които притежават потенциал 
за растеж, за да се постигне целенасочено и ефек-
тивно изразходване на предвидените за иновации 
средства през програмния период 2014-2020 г.  
Стратегията не е статичен документ, а процес, ра-
ботата, по който ще продължи през целия програ-
мен период. Обратната връзка от заинтересованите 
страни по отношение на приоритетите на стратегия-
та е от изключително значение.  

Интелигентна специализация 

Smart Specialization 

FIRST STRATEGY WORKSHOP AND  
DISCUSSION 

  
„INNOVATION STRATEGY FOR SMART  

SPECIALIZATION OF BULGARIA 2014 – 2020 - 
OPPORTUNITIES AND PARTICIPATION AT  
LOCAL AND REGIONAL LEVEL“ 24.04.2015  

Student Center “America for Bulgaria”  
of the American University in Bulgaria – Blagoevgrad  

 
The event was part of a series of strategy workshops 
that was held in the border area, as the main objective 
is to introduce and promote the Innovation Strategy for 
Smart Specialization of Bulgaria 2014 – 2020 which 
according to the requirements of the European Com-
mission is a prerequisite for the utilization of funds in 
the first priorities of the Operational Program 
"Competitiveness and Innovation" and "Science and 
education for smart growth" in the period 2014-2020. 
During the workshop the overall structure and content 
of the strategic document and the basic idea for its cre-
ation, namely the identification of areas of national and 
regional economies, which have growth potential to 
achieve targeted and efficient spending of funds for 
innovation in the 2014-2020 programming period.  
Strategy is not a static document, but a process, work 
that will continue throughout the program period. Within 
this period, feedback from stakeholders on the priorities 
of the strategy is crucial.    

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 



10 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 

Представяне на проект „План за Регионална 
интелигентна специализация за насърчаване на 
конкурентоспособността, научните изследвания и 
иновациите" с акроним: Интелигентна специализация 
Пламен Тодоров – Ръководител проект  
Иновационна стратегия за интелигентна специа-
лизация на България 2014 - 2020 Живко Иванов – 
Управител БИКЦ – Сандански, Пламен Тодоров  
Иновационна стратегия за интелигентна специа-
лизация на България 2014 - 2020 Живко Иванов  
Пламен Тодоров  
Анализ на Оперативните програми за периода 
2007 – 2013 по отношение на реализирани инвести-
ционни проекти в целевия трансграничен район през 
изминалия програмен период Д-р Георги Бойков - 
Експерт, Търговско – промишлена палата - Благо-
евград  
Представяне на резултатите от анализ на приори-
тетни сектори в ЮЗ и ЮЦ регион в България. Гло-
бални тенденции за трите приоритетни сектори в ЮЗ 
и ЮЦ региони. SWOT-АНАЛИЗ на избраните сектори 
в ЮЗ и ЮЦ региони в България Теодора Георгиева – 
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“  
Оценка на НСРР 2007 – 2013 и Партньорското спо-
разумение 2014 – 2020 по отношение на политиките 
на България свързани с предприемачество, конку-
рентоспособност и иновации Пламен Тодоров  
Дискусия и формиране на работна група за работа 
на местно ниво по иновационната стратегия за инте-
лигента специализация; Теми на дискусията:  
Приоритетите на следващия програмен период 2014 
– 2020 залегнали в Оперативните програми на Бълга-
рия; Секторите и мерките, които би следвало да бъ-
дат приоритизирани при подпомагането през следва-
щия програмен период; Мерки на трансгранично ни-
во, които би следвало да бъдат подкрепени с цел 
насърчаване на конкурентоспособността в трансгра-
ничния район;  
Предложенията бяха записани и предоставени на 
отговорните лица по изготвянето на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация в Минис-
терство на икономиката на РБ. 

PROGRAM OF WORKSHOP 
 
Introduction of the project “Plan of Smart Re-
gional Specialization for the promotion of competi-
tiveness, research and innovation" (SMART SPE-

CIALIZATION)  
Plamen Todorov – Project Manager 
INNOVATION STRATEGY FOR SMART SPECIALI-
ZATION OF BULGARIA 2014 - 2020 (part I)  
Zhivko Ivanov – Manager of Association BICC - San-
danski, Plamen Todorov  
INNOVATION STRATEGIES FOR SMART SPE-
CIALIZATION OF BULGARIA 2014 – 2020 (part II)  
Zhivko Ivanov, Plamen Todorov  
Analysis of the Operational Programmes for the 
period 2007 - 2013 in regard to implemented invest-
ment projects in the cross-border region during the 
previous programming period  
Dr. Georgi Boykov - Expert, Chamber of Commerce 
and Industry - Blagoevgrad  
Presenting the results of the analysis of the pri-
ority sectors in SW and SC regions in Bulgaria. 
Global trends for the three priority sectors in SW and 
SC regions. SWOT-analysis of selected sectors in 
SW and SC regions in Bulgaria Teodora Georgieva 
– “Applied Research and Communications” Fund 
Evaluation of the NSRD 2007 - 2013 and the Part-
nership Agreement 2014 - 2020 regarding the poli-
cies of Bulgaria related to entrepreneurship, compet-
itiveness and innovation Plamen Todorov  
Discussion and forming of a work group to work 
locally on the innovation strategy for smart speciali-
zation Topics for the discussion:  
The priorities for the next programming period 2014 - 
2020 set out in the Operational Programmes of Bul-
garia; The sectors and the measures that should be 
prioritized in the next programming period; Measures 
at cross-border level, which should be supported in 
order to encourage competitiveness in the cross-
border area;  
The suggestions were written down and presented 
to the persons responsible for the preparation of the 
innovation strategy for smart specialization, in the 
Ministry of Economy of the Republic of Bulgaria. 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 
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Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 

ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР  
И ДИСКУСИЯ  

„ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ  
ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

НА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА МЕСТНО НИВО“  

22 май 2015 г. 
Конферентна зала на хотел Кърджали,  

гр. Кърджали 
 

На семинара бяха представени: 

 Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация на България 2014-2020, Жив-
ко Иванов и Пламен Тодоров от БИКЦ—
Сандански 

 Актуални и предстоящи възможности за фи-
нансиране по Оперативна програма 
“Иновации и конкурентоспособност” 2014—
2020, инж. Румен Генов—АРИРИ – Кърджали 

 Представяне на резултатите от анализ на 
приоритетни сектори в ЮЗ и ЮЦ регион в 
България. Глобални тенденции за трите прио-
ритетни сектори в ЮЗ и ЮЦ региони. SWOT-
АНАЛИЗ на избраните сектори в ЮЗ и ЮЦ ре-
гиони в България Тодор Ялъмов – Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“  

 Възможности за финансиране на иноваци-
онни проекти на национално и Европейско 
ниво; Оценка на НСРР 2007 – 2013 и Парт-
ньорското споразумение 2014 – 2020 по отно-

SECOND STRATEGY WORKSHOP  

“INNOVATION STRATEGY FOR 
SMART SPECIALIZATION OF BULGARIA 2014 
– 2020 - OPPORTUNITIES AND PARTICIPA-
TION AT LOCAL AND REGIONAL LEVEL”, 

22.05.2015 
Conference hall of Hotel “Kardzhali” 

town of Kardzhali, Bulgaria  
 

At the workshop were presented: 

 Innovation strategy for Smart Specializa-
tion of Bulgaria 2014 - 2020, Zhivko Ivanov – 
Manager of Association BICC - Sandanski, 
Plamen Todorov – Project Manager  

 Opened grant schemes under the Opera-
tional programme “Innovations and com-
petitiveness” 2014 – 2020, Rumen Genov – 
REDIA—Kardzhali   

 Presenting the results of the analysis of 
the priority sectors in SW and SC regions 
in Bulgaria. Global trends for the three priority 
sectors in SW and SC regions. SWOT-
analysis of selected sectors in SW and SC 
regions in Bulgaria, Todor Yalamov – “Applied 
Research and Communications” Fund  

 Available funding instruments and pro-
grammes in support of innovation projects 
at national and European level; Evaluation 
of the NSRD 2007 - 2013 and the Partnership 
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Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 

Agreement 2014 - 2020 regarding the 
policies of Bulgaria related to entrepre-
neurship, competitiveness and innova-
tion - Plamen Todorov 
 

 Discussion and forming of a 
regional partnership network to work 
on the innovation strategy for smart 
specialization in the cross-border re-
gion in Bulgaria; Topics for the discus-
sion: The priorities for the next pro-
gramming period 2014 - 2020 set out in 
the Operational Programmes of Bulgar-
ia;  Potentials for cross-border syner-
gies and partnerships. The sectors and 
the measures that should be prioritized; 
Measures at cross-border level, to be 
supported to encourage competitive-
ness. 

шение на политиките на България, свързани 
с предприемачество, конкурентоспособност 
и иновации Пламен Тодоров 

  

 Дискусия и формиране на 
партньорска мрежа за работа 
на местно ниво по иноваци-
онната стратегия за интели-
гентна специализация; Теми 
на дискусията:  Приоритетите 
на следващия програмен пери-
од 2014 – 2020, залегнали в 
ОП на България; Секторите и 
мерките, които би следвало да 
бъдат приоритизирани при под-
помагането през следващия 
програмен период; Мерки на 
трансгранично ниво, които би 
следвало да бъдат подкрепени 
с цел насърчаване на конку-
рентоспособността в трансгра-
ничния район. 
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Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 

ТРЕТИ РАБОТЕН СЕМИНАР  
И ДИСКУСИЯ  

„ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ  
ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

НА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА МЕСТНО НИВО“  

12 юни 2015 г. 
Конферентна зала на Хотел „Родопи“ 

град Хасково, България  

 

 Представяне на проект „План за Регионална 
интелигентна специализация за насърчава-
не на конкурентоспособността, научните 
изследвания и иновациите" с акроним: Ин-
телигентна специализация Пламен Тодоров – 
Ръководител проект  

 Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация на България 2014 - 2020 
Живко Иванов – Управител БИКЦ – Санданс-
ки, Пламен Тодоров – Ръководител проект  

 Отворена процедура за кандидатстване 
„Подобряване на производствения капаци-
тет в МСП“ Иновации и конкурентно способ-
ност 2014 – 2020 Калина Аврамова – Техни-
чески експерт БИКЦ – Сандански  

 Представяне на резултатите от анализ на 
приоритетни сектори в ЮЗ и ЮЦ регион в 

THIRD STRATEGY WORKSHOP  
AND DISCUSSION  

„INNOVATION STRATEGY FOR SMART SPE-
CIALIZATION OF BULGARIA 2014 – 2020  
OPPORTUNITIES AND PARTICIPATION  

AT LOCAL AND REGIONAL LEVEL“  
12.06.2015 

Conference hall of Hotel “Rodopi” 
town of Haskovo, Bulgaria  

 

 Introduction to project “Plan of Smart Re-
gional Specialization for the promotion of 
competitiveness, research and innova-
tion" (SMART SPECIALIZATION) Plamen 
Todorov – Project Manager at Association 
BICC - Sandanski  

 Innovation strategy for Smart Specialization 
of Bulgaria 2014 - 2020 (part I) Zhivko Ivanov 
– Manager of Association BICC - Sandanski, 
Plamen Todorov – Project Manager  

 Opened grant schemes under the Opera-
tional programme “Innovations and com-
petitiveness” 2014 – 2020 Kalina Avramova – 
Technical expert - Association BICC - San-
danski  

 Presenting the results of the analysis of the 
priority sectors in SW and SC regions in 
Bulgaria. Global trends for the three priority 
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Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 

България. Глобални тенденции за трите 
приоритетни сектори в ЮЗ и ЮЦ региони. 
SWOT-АНАЛИЗ на избраните 
сектори в ЮЗ и ЮЦ региони в 
България Тодор Ялъмов – 
Фондация „Приложни изслед-
вания и комуникации“  

 

 Възможности за финанси-
ране на иновационни про-
екти на национално и Евро-
пейско ниво; Оценка на 
НСРР 2007 – 2013 и Парт-
ньорското споразумение 2014 
– 2020 по отношение на поли-
тиките на България, свързани 
с предприемачество, конку-
рентоспособност и иновации 
Анна Пеева – Регионално 
Сдружение на Общините 
“Марица” . 

 

sectors in SW and SC regions. SWOT-
analysis of selected sectors in SW and 
SC regions in Bulgaria - Todor Yalamov 
– “Applied Research and Communica-
tions” Fund  

 Available funding instruments 
and programmes in support of inno-
vation projects at national and Euro-
pean level;  

Evaluation of the NSRD 2007 - 2013 and 
the Partnership Agreement 2014 - 2020 
regarding the policies of Bulgaria related 
to entrepreneurship, competitiveness 
and innovation - Anna Peeva – Project 
Manager at Regional Municipalities As-
sociation “Maritza” . 
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 Дискусия и формиране на партньорска 
мрежа за работа на местно ниво по 
иновационната стратегия за интелиген-
тна специализация; Теми на дискусията:  
Приоритетите на следващия програмен 
период 2014 – 2020, залегнали в ОП на 
България; Секторите и мерките, които би 
следвало да бъдат приоритизирани при 
подпомагането през следващия програ-
мен период; Мерки на трансгранично ни-
во, които би следвало да бъдат подкрепе-
ни с цел насърчаване на конкурентоспо-
собността в трансграничния район;  

 Презентации на партньорите в семина-
ра –. дейности, цели и приоритети; 

 Предложенията бяха записани и пре-
доставени на отговорните лица по изгот-
вянето на Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация в Министер-
ство на икономиката на РБ. 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

 Discussion and forming of a regional part-
nership network to work on the innovation 
strategy for smart specialization in the 
cross-border region in Bulgaria; Topics for 
the discussion: The priorities for the next pro-
gramming period 2014 - 2020 set out in the 
Operational Programmes of Bulgaria; The sec-
tors and the measures that should be priori-
tized in the next programming period; 
Measures at cross-border level, which should 
be supported in order to encourage competi-
tiveness in the cross-border area;  

 Presentation of the Partnership network – 
activities, objectives and priorities;  

 

 The suggestions were written down and pre-
sented to the persons responsible for the prep-
aration of the innovation strategy for smart spe-
cialization, in the Ministry of Economy of the 
Republic of Bulgaria. 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 
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ЧЕТВЪРТИ РАБОТЕН СЕМИНАР  
И ДИСКУСИЯ  

 
„ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА  

ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА  
БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  

УЧАСТИЕ НА МЕСТНО НИВО“  
03 юли 2015 г.,  

Конферентна зала на Хотел „Неврокоп“,  
град Гоце Делчев, България  

 

 Представяне на проект „План за Регио-
нална интелигентна специализация за 
насърчаване на конкурентоспособността, 
научните изследвания и иновациите" -  
Интелигентна специализация Величка 
Иручева – Експерт, БИКЦ - Сандански  

 Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация на България 2014 - 2020 
Стефан Узунов – Държавен експерт, От-
дел "Иновации и предприемачество", Дирек-
ция "Икономически политики за насърчава-
не" Министерство на икономиката  

 Актуални и предстоящи възможности за 
финансиране по Оперативна Програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014
-2020 Отворена процедура за кандидатства-
не „Подобряване на производствения капа-
цитет в МСП“. Пламен Тодоров – Ръководи-
тел проект  

 Представяне резултатите от анализ на 
приоритетни сектори в ЮЗ и ЮЦ регион в 
България. Глобални тенденции за трите 
приоритетни сектори в ЮЗ и ЮЦ региони. 
SWOT-АНАЛИЗ на избраните сектори в ЮЗ 
и ЮЦ региони в България,Тодор Ялъмов – 
Фондация „Приложни изследвания и комуни-
кации“  

 Анализ на Оперативните програми за пе-
риода 2007–2013 по отношение на реализи-
рани инвестиционни проекти в целевия тран-
сграничен район през изминалия програмен 
период, Георги Бойков - Експерт, Търговско 
– промишлена палата – Благоевград  

 

FOURTH STRATEGY WORKSHOP  
AND DISCUSSION  

 
„INNOVATION STRATEGY FOR SMART  

SPECIALIZATION OF BULGARIA 2014 – 2020 -  
OPPORTUNITIES AND PARTICIPATION  
AT LOCAL AND REGIONAL LEVEL“  

03.07.2015 
Conference hall of Hotel “Nevrokop” 

town of Gotse Delchev, Bulgaria  
 

 Introduction to project “Plan of Smart Re-
gional Specialization for the promotion of 
competitiveness, research and innova-
tion" (SMART SPECIALIZATION) Velichka 
Irucheva – Technical Expert at Association 
BICC - Sandanski   

 Innovation Strategy for Smart Specializa-
tion of Bulgaria 2014 - 2020 Stefan Uzunov – 
State expert, Department “Innovations and En-
trepreneurship”, Directorate “Economic Promo-
tion Policies”, Ministry of Economy   

 Current and upcoming funding opportuni-
ties: the Operational program “Innovations 
and competitiveness” 2014 – 2020 Opened 
grant schemes "Improving the production ca-
pacity of SMEs." presented by Plamen Todo-
rov – Project Manager - Association BICC - 
Sandanski   

 Presenting results of the analysis of the 
priority sectors in SW and SC regions in 
Bulgaria. Global trends for the three priority 
sectors in SW and SC regions. SWOT-analysis 
of selected sectors in SW and SC regions in 
Bulgaria. Todor Yalamov – “Applied Research 
and Communications” Fund 

 Analysis of the Operational Programmes for 
the period 2007 - 2013 in regard to imple-
mented investment projects in the cross-
border region during the previous program-
ming period Dr. Georgi Boykov - Expert, 
Chamber of Commerce and Industry - 
Blagoevgrad  

 
 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 
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 Дискусия и формиране на партньорска 
мрежа за работа на местно ниво по ино-
вационната стратегия за интелигентна 
специализация. Теми на дискусията:  При-
оритетите на следващия програмен пери-
од 2014 – 2020, залегнали в Оперативните 
програми на България; Секторите и мер-
ките, които да бъдат приоритизирани при 
подпомагането през следващия програ-
мен период; Мерки на трансгранично ни-
во, които да бъдат подкрепени с цел на-
сърчаване на конкурентоспособността в 
трансграничния район;  

 Предложенията бяха записани и предос-
тавени на отговорните лица по изготвяне-
то на Иновационната стратегия за интели-
гентна специализация в МИ на РБ.  

 Беше представена първата отворена 
процедура за кандидатстване на бизне-
са по ОП „Иновации и конкурентоспособ-
ност“ за  „Подобряване на производстве-
ния капацитет в МСП“. Целта на процеду-
рата е предоставяне на инвестиционна 
подкрепа на българските МСП за подоб-
ряване на производствените процеси, по-
вишаване на производствения капацитет 
и засилване на експортния потенциал. 

 Discussion and forming of a regional part-
nership network to work on the innovation 
strategy for smart specialization in the cross-
border region in Bulgaria; Topics for the dis-
cussion: The priorities for the next program-
ming period 2014-2020 set out in the Opera-
tional Programmes of Bulgaria;  Potentials for 
cross-border synergies and partnerships in the 
next programming period. The sectors and the 
measures that should be prioritized in the next 
programming period; Measures at cross-border 
level, which to be supported in order to encour-
age competitiveness in the cross-border area;   

 Presentation of the Partnership network 
The suggestions were written down and pre-
sented to the persons responsible for the prep-
aration of the innovation strategy for smart spe-
cialization, in the Ministry of Economy of the 
Republic of Bulgaria.  

 It was presented first opened application 
procedure for businesses, using OP 
"Competitiveness and Innovation" aimed at 
"Improving the production capacity of SMEs." 
The goal of the procedure is to provide invest-
ment support to Bulgarian small SME improve-
ment of manufacturing processes, increase 
production capacity and enhance of their ex-
port potential. 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 
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ПЕТИ РАБОТЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ  
„ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА  

ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА  
БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

УЧАСТИЕ НА МЕСТНО НИВО“  
17 юли 2015 г.,  

Хотел „Кипарис“, град Смолян  
 

Представяне на проект „План за Регионална ин-
телигентна специализация за насърчаване на кон-
курентоспособността, научните изследвания и 
иновациите" Интелигентна специализация –  Ве-
личка Иручева – Експерт, БИКЦ - Сандански  
Иновационна стратегия за интелигентна специ-
ализация на България 2014 - 2020 Структура и 
обхват; Тематични и технологични области на 
стратегията; Изпълнение на плана за действие; 
Структура на управление и координиране; Инова-
тивни проекти на Български фирми със световно 
значение; Стефан Узунов – Държавен експерт, 
Отдел "Иновации и предприемачество", Дирек-
ция "Икономически политики за насърчаване" Ми-
нистерство на икономиката  
Актуални и предстоящи възможности за фи-
нансиране по Оперативна Програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ 2014-2020 Отворена 
процедура за кандидатстване „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП“. Условия за 
кандидатстване, допустими дейности, размер на 
финансиране; Практически съвети по кандидатст-
ване и последващо изпълнение на проектите; Пла-
мен Тодоров – Ръководител проект  
Представяне на резултатите от анализ на прио-
ритетни сектори в ЮЗ и ЮЦ регион в България. 
Глобални тенденции за трите приоритетни сектори 
в ЮЗ и ЮЦ региони. SWOT-АНАЛИЗ на избраните 
сектори в ЮЗ и ЮЦ региони в България Даниела 
Чонкова – Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“  
Анализ на Оперативните програми за периода 
2007 – 2013 по отношение на реализирани инвес-
тиционни проекти в целевия трансграничен район 
през изминалия програмен период Д-р Георги Бой-
ков - Експерт, Търговско – промишлена палата – 
Благоевград  
 
Следва продължение... 

FIFTH STRATEGY WORKSHOP & DISCUSSION  
„INNOVATION STRATEGY FOR SMART  

SPECIALIZATION OF BULGARIA 2014 – 2020 - 
OPPORTUNITIES AND PARTICIPATION  

AT LOCAL AND REGIONAL LEVEL“  
17.07.2015,  

Hotel “Kiparis”, town of Smolyan, Bulgaria  
 

Introduction of the project “Plan of Smart Regional 
Specialization for the promotion of competitiveness, 
research and innovation" (SMART SPECIALIZA-
TION) Velichka Irucheva – Technical Expert at Asso-
ciation BICC - Sandanski  

Innovation Strategy for Smart Specialization of 
Bulgaria 2014 - 2020 Structure and scope; Thematic 
and technological areas of the strategy; Implementa-
tion of the Action Plan; Governance structure and 
coordination; Innovative projects of Bulgarian compa-
nies of global significance; Stefan Uzunov – State 
expert, Department “Innovations and Entrepreneur-
ship”, Directorate “Economic Promotion Policies”, 
Ministry of Economy  

Opened grant schemes under the Operational 
program “Innovations and competitiveness” 2014 
– 2020 How to apply in the open application proce-
dure "Improving the production capacity of SMEs." 
Terms of application, eligible activities, the amount of 
financing; Practical advice on application and subse-
quent implementation of the projects; Plamen Todo-
rov – Project Manager - Association BICC - San-
danski  

Presenting results of the analysis of the priority 
sectors in SW and SC regions in Bulgaria. Global 
trends for the three priority sectors in SW and SC 
regions. SWOT-analysis of selected sectors in SW 
and SC regions in Bulgaria. Potentials for synergies 
in the cross-border region; Daniela Tchonkova – 
“Applied Research and Communications” Fund  

Analysis of the Operational Programmes for the 
period 2007 - 2013 in regard to implemented invest-
ment projects in the cross-border region during the 
previous programming period Dr. Georgi Boykov - 
Expert, Chamber of Commerce and Industry – 
Blagoevgrad  

 
To be continued... 

Интелигентна специализация 
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Възможности за финансиране на иновацион-
ни проекти на национално и Европейско ни-
во; Оценка на НСРР 2007 – 2013 и Партньорс-
кото споразумение 2014 – 2020 по отношение на 

политиките на България, свързани с предп-
риемачество, конкурентоспособност и ино-
вации Анна Пеева – Регионално Сдружение 
на Общините “Марица”  

Дискусия и формиране на партньорска 
мрежа за работа на местно ниво по ино-
вационната стратегия за интелигентна 
специализация;Теми на дискусията: Прио-
ритетите на следващия програмен период 
2014 – 2020, залегнали в Оперативните 
програми на България; Секторите и мерките, 
които би следвало да бъдат приоритизирани 
при подпомагането през следващия програ-
мен период; Мерки на трансгранично ниво, 
които би следвало да бъдат подкрепени с 
цел насърчаване на конкурентоспособността 
в трансграничния район. 
 

Available funding instruments and programmes in 
support of innovation projects at national and Eu-
ropean level; Evaluation of the NSRD 2007 - 2013 
and the Partnership Agreement 2014 - 2020 regarding 

the policies of Bulgaria related to entre-
preneurship, competitiveness and innova-
tion Anna Peeva – Project Manager  

Discussion and forming of a regional 
partnership network to work on the 
innovation strategy for smart speciali-
zation in the cross-border region in 
Bulgaria. Topics for the discussion: 
The priorities for the next programming 
period 2014 - 2020 set out in the Opera-
tional Programmes of Bulgaria; Potentials 
for cross-border synergies and partner-
ships in the next programming period. 
The sectors and the measures that 
should be prioritized in the next program-
ming period; Measures at cross-border 
level, which should be supported in order 
to encourage competitiveness in the 
cross-border area; Presentation of the 
Partnership network. 

 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 

Интелигентна специализация 
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НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В  
КОНКУРСА ЗА БИЗНЕС ИДЕИ  

“SMART START–UP” 
 

На 10 юли се проведе церемония по награжда-
ване на най-добрите бизнес идеи в конкурса  за ино-
вативни идеи за стартиране и развитие на бизнес 
SMART START – UP. Конкурса се организира в рам-
ките на проект „План за Регионална интелигентна 
специализация за насърчаване на конкурентоспо-
собността, научните изследвания и иновациите" – 
(Интелигентна специализация), който Сдружение 
Бизнес информационен и консултантски център – 
Сандански изпълнява. Инициативата се осъществя-
ва с финансовата помощ на ЕПТС „Гърция – Бълга-
рия“ 2007 - 2013. В рамките на конкурса се включиха 
младежи на възраст до 29 години от целевия трансг-
раничен район  Наградите бяха връчени от Ръково-
дителя на проекта – Пламен Тодоров в присъствието 
на участниците и журито. На първите три места бяха 
класирани иновативни бизнес идеи за изграждане на 
системи за ранно известяване при бедствия, нова-
торски концепции за бази данни в помощ на разра-
ботчиците на софтуер, както и на модерна система 
за управление на процеси в битови и промишлени 
сгради. Трите най-добри бизнес идеи получиха гра-
моти и ваучери за предоставяне на специализирани 
консултантски услуги, по избор на спечелилия канди-
дат и на база на идентифицираните нужди на бизнес 
идея.  

AWARDING THE WINNERS IN THE COMPETI-
TION FOR BUSINESS IDEAS  

"SMART START-UP" 
 

On 10 July was held Ceremony of the best busi-
ness ideas in the competition for innovative ideas for 
starting and developing businesses SMART START - 
UP. The competition is organized within the project 
"Regional Plan for smart specialization in promoting 
competitiveness, research and innovation" - "Smart 
Specialization" (Интелигентна специализация), who 
the Association Business Information and Consulting 
Centre - Sandanski implemented in partnership with 
organizations from Bulgaria and Greece. The initia-
tive was implemented with the financial assistance of 
EPTS "Greece - Bulgaria" 2007 - 2013. As part of the 
competition involved young people aged up to 29 
years from the target cross-border region. The 
awards were presented by Project Manager - Plamen 
Todorov in the presence of participants and the jury. 
The first three places were ranked innovative busi-
ness ideas to build early warning systems for disas-
ters, innovative concepts for databases to help soft-
ware developers, as well as modern management 
system processes in municipal and industrial build-
ings. The three best business ideas received certifi-
cates and vouchers for specialist consultancy ser-
vices in the selection of the winning bidder and based 
on identified needs of the specific business idea. 
 

Интелигентна специализация 
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http://www.bicc-sandanski.org/smartspecialization/index.php/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/14-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://www.bicc-sandanski.org/smartspecialization/index.php/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/14-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://www.bicc-sandanski.org/smartspecialization/index.php/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/14-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
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ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
UPCOMING ACTIVITIES 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 

Партньор 7  
Регионално сдружение на общините "Марица" 
www.maritza.info  
 

 
 
 

Списък на проведените дейности 
 

 Проведен регионален семинар за бизнес 
общността в Хасково  

 Проведено проучване, което взима предвид 
приоритетите и целите на трансграничните 
програми за сътрудничество  

 Извършена оценка на НСРР 2007-2013 за 
България и Партньорско споразумение 2014
-2020 за България по отношение на полити-
ките, свързани и водещи към предприема-
чеството, конкурентоспособност, иновации и 
интелигентна специализация 

 Проведено специализирано хоризонтално 
консултиране по проблеми на конкурентос-
пособността и практики за експорт, управле-
ние и мениджмънт на процесите и интели-
гентни производствени методики на утвър-
дени и съществуващи компании в Хасково  

 Осъществена обмяна на опит и добри прак-
тики чрез изпълнение на мобилност на биз-
нес общности 

 Осигурени данни и информация от заинте-
ресовани страни за S3 платформа и плат-
форма RIS3 Мониторинг  

 Събрана информация и данни за проучване 
"Местните власти и интелигентната специа-
лизация" 

 Проведено консултиране за създаването на 
Меморандум за сътрудничество. 

Partner 7  
Regional Municipalities Association "Maritza" 

www.maritza.info  
 

 
 
 

List of implemented activities 
 

 Regional seminar, implemented for the busi-
ness community in Haskovo  

 

 Finalized a study which will take into account 
the priorities and objectives of cross-border 
cooperation programs 

 

 Implemented an evaluation of the NSRF 2007-
2013 for Bulgaria and Partnership Agreement 
2014-2020 for Bulgaria's related policies and 
leading to entrepreneurship, competitiveness, 
innovation and smart specialization  

 

 Implemented a Specialized horizontal consul-
tation on issues of competitiveness and prac-
tices for export control and management of 
intelligent manufacturing processes and meth-
odologies of existing companies in Haskovo  

 

 Realized an exchange of experiences and 
good practices through the implementation of 
Mobility business communities  

 

 Provided data and information from stakehold-
ers for S3 platform and platform RIS3 Monitor-
ing 7 in Haskovo region 

 

 Collected information and realized a study re-
search "Local authorities and smart specializa-
tion” 

 

 Implemented a professional consulting, toward 
creation of a Memorandum of Cooperation 
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Партньор 3  
Търговско-промишлена палата – Солун 
www.ebeth.gr  
 
Търговско-промишлена камара Солун инфор-
мира засегнатите предприятия, че увеличава сро-
ка на предприемачи  и мениджъри на МСП да 
участват в безплатната дейност - специализира-
ни консултации по Проект "Интелигентна специа-
лизация", която се базира на Програмата за евро-
пейско териториално сътрудничество  "Гърция - 
България 2007 - 2013 г. ", до 08.10.2015. 
 
Дейността се отнася до предприемачи и мени-
джъри на МСП работещи в: (а) сектор текстил - 
облекло, (б) в индустрията на строителни матери-
али и (в) в хранително-вкусовата промишленост в 
регионалните звена на Солун и Серес. TCCI е 
партньор по проекта, стартирал през януари 2014 
г., с водещ партньор регион Централна Македо-
ния и с участието на 10 партньори от Гърция и 
България: общини, университети, камари и други 
агенции за подкрепа на бизнеса. "Интелигентна 
специализация" работи за създаването на общ 
регионален план за интелигентна специализация 
за насърчаване на конкурентоспособността, науч-
ните изследвания и иновациите в граничния ра-
йон на Гърция-България, съгласно стратегически-
те приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г.. 
 
Като част от този проект, TCCI отговаря за изпъл-
нението на специализирани консултации за пред-
приемачи и мениджъри от региона на Централна 
Македония. Тези консултации са предназначени-
за МСП, установени в Гърция-България в част от 
региона на Централна Македония, а именно реги-
оналните звена Солун и Серес, където е разрабо-
тено или е в състояние да се развие бъдещо 
трансгранично бизнес сътрудничество. Предприя-
тията са задължени да работят в една от тези три 
"главни области" по стратегията за интелигентна 
специализация в района на Централна Македо-
ния: а) сектора на хранително-вкусовата промиш-
леност, б) строителни материали или в) произ-
водството на текстил - облекло. 

Partner 3  
Chamber of Commerce – Thessaloniki 

www.ebeth.gr 
  

Commerce and Industry Thessaloniki Chamber 
informs the undertakings concerned that extending 
the application deadline entrepreneurs participate 
and managers of SMEs in the free action of special-
ized counseling Project "Smart Specialization" 
(Smart Specialization), which has joined the Europe-
an Territorial Cooperation Program "Greece - Bul-
garia 2007 - 2013 ", until 10.8.2015. 

 

Recall that the action relates to entrepreneurs and 
managers of SMEs operating: (a) the sectortextile - 
apparel, (b) in the industry of building materials and 
(c) in the agri - food sector, the Regional Units of 
Thessaloniki and Serres . The aforementioned pro-
ject, which TCCI a partner, implemented by January 
2014, led by the Region of Central Macedonia and 
involving a total of 10 players from Greece and Bul-
garia Municipalities, Universities, Chambers and 
other business support agencies . The "Smart Spe-
cialization" concerning the establishment of a Com-
mon Regional Plan Smart Specialization for promot-
ing competitiveness, research and innovation in the 
border region of Greece - Bulgaria, according to the 
European Union's strategic priorities for the period 
2014-2020. 

 

As part of this project, TCCI has undertaken, inter 
alia, the implementation of an action specialized 
counseling for entrepreneurs and executives of the 
Region of Central Macedonia. This Action Advisory 
exclusively to SMEs (as defined by the EU) are es-
tablished in an eligible program for Greece - Bulgar-
ia part of the Region of Central Macedonia, namely 
Regional Units Thessaloniki and Serres and have 
developed or are in a position develop future cross-
border business cooperation. Moreover, the benefit-
ing undertakings are required to operate in one of 
these three "domains champions" of smart speciali-
zation strategies in the Region of Central Macedo-
nia: a) the agri-food sector, b) building materials or 
c) the textile - apparel. 
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Втори семинар за Гърция 
Туризъм и възможности за бизнес в Трансгра-

ничния регион Гърция - България чрез  
Регионалните  

планове за интелигентна специализация 
 
 

08 юни, 2015 
Солун, Гърция 

 
 
Нови методи за финансиране  на RIS3 и ROP проф 
Никос Комнинос, УРЕНИО Изследвания - AUTh 
«Въведение към Стратегията за интелигентна специ-
ализация»  
Г-н Ставрос Манцанакис, ЕМЕРИТИС AE 
«Централна Македония: Предложена стратегия на 
RIS3 и инструменти за финансиране»  
Г-н Михалис Метаксас, Иноватия Системс 
«Проц;есът на бизнес проучвания в област Източна 
Македония и Тракия: Методология и резултати»  
Д-р Кристина Какдери и Мария Скоина, УРЕ НСлС 
изследвания - AUTh «Проучване на туризма в секто-
ра: тенденции и възможности»  
Г-н Панос Ремундос, директор на Развитие в мик-
рокредитирането  «Микрофинансиране в Гърция: 
Алтернативен инструмент за подкрепа на предприе-
мачеството» 
Д-р Христос Емануилидис, Атина - Център за изс-
ледвания и иновации  
Г-н Спирос Пенгас, заместник-кмет на туризма и 
международните отношения «Дейностите на Солун  
за насърчаване на туризма» 
Г-н Никос Сапунцис, Туризъм Плюс «Градска дип-
ломация»  
Г-н Гиоргос Гатос, Инкредиблу; Г-жа Мирто Сайта-
ки, Места и вкусове; Г-н Тасос Муцурис, ЕПИ СИС-
ТЕМИ AE; Г-н Спирос Цафарас, Хандпийк 
 
Дискусия: Заключения и трансгранични възмож-
ности  Модератори: Г-н Ефстратиос Манос и Г-жа 
Мария Скоина, Център за изследвания УРЕНИО - 
AUTh 

Second Workshop for Greece  
Tourism and Business Opportunities in the 

Greece - Bulgaria  
Cross Border Area through the Regional Plans 

of Smart Specialization  
 

 
8 June 2015 

Thessaloniki, Greece 
 
 

New Funding Tools of RIS3 and ROP Prof. Nicos 
Komninos, URENIO Research – AUTh «Introduction 
to the Smart Specialization Strategy» 

Mr. Stavros Mantzanakis, EMETRIS AE «Kentriki 
Makedonia: Proposed RIS3 Strategy and Funding 
Tools»  

Mr. Mihalis Metaxas, Innovatia Systems «Business 
Discovery Process in Region Anatoliki Makedonia & 
Thraki: Methodology and Results»  

Dr. Christina Kakderi & Maria Schoina, URE NIO 
Research – AUTh «Tourism Sector’s Study: Trends 
and Opportunities»  

Mr. Panos Remoundos, Microcredit Development 
Officer «Microfinancing in Greece: An Alternative 
Tool for Supporting Entrepreneurship»  

Dr. Christos Emmanouilidis, Athena – Research 
and Innovation Centre  

Mr. Spiros Pengas, Deputy Mayor of Tourism & In-
ternational Relations «Actions of Thessaloniki City for 
Promoting Tourism»  

Mr. Nikos Sapountzis, Tourism Plus «Cities Diplo-
macy» 

Mr. Giorgos Gatos, Incrediblue;  Ms. Myrto 
Saitaki, Places and Flavors; Mr. Tasos Moutzou-

ris, EPI SYSTEMS AE; Mr. Spiros Tsa-
faras, Handpeak  

Discussion: Conclusions and Cross Border Op-
portunities Moderators: Mr. Efstratios Manos & Mrs 
Maria Schoina, URENIO Research - AUTh  

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 
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 През май - юни 2015 г. TCCI финализи-
ра тръжните процедури, подписа дого-
вор и започва неговото сътрудничество 
с избрания изпълнител: обединение от 
фирми "ЛОСТ SA - ИЗБЕРИ SA", с цел да  
информиране и разпространение на дей-
ностите по проекта на "Интелигентна спе-
циализация" и включените в проекта дей-
ности 2.1, 2.2, 2.3 и 5.2: комуникационен 
план за Регион Централна Македония 
(RCM), печатни и други рекламни матери-
али, уеб сайт и дигитални медии, семина-
ри за RCM бизнес общността, анимация 
на местните заинтересованите страни на 
RIS3; листовки на проекта, рекламни ма-
териали (USB, дискове, папки, химикалки) 
и банери вече са произведени, а уеб сай-
та на проекта е в процес на изграждане. 

 

 Комуникационният план за RCM и целият 
проект социалните медии комуникационен 
план вече са окончателно разработени. 

 

 Освен това, екипът на персонала на Кама-
рата включи предоставянето на хардуер и 
софтуер за нуждите на дейностите по про-
екта 1.2 и 2.2, последната от които е била 
необходима за изграждане на уеб плат-
форми по проекта. 

 

 През май - юни 2015 г. TCCI финализира 
тръжните процедури, подписа договор и 
започна неговото сътрудничество с избра-
ния изпълнител, съюза на фирми "GNOSI 
ANAPTYXIAKI - NOISIS SA", с цел прила-
гане на дейността на специализираната 
консултантска услуга за МСП в рамките на 
дейност 4.1. 

 

 Формулярът за кандидатстване и придру-
жаващите документи са проектирани и е 
създадена важна информационна кампа-
ния, дейностите по която все още се из-
пълняват.  

 

 

 During May - June 2015, the TCCI finalized 
the tender procedures, signed a contract 
and started its cooperation with the select-
ed contractor, union of companies “LEVER 
SA - CHOOSE SA”, in order to produce all 
the Communication and Dissemination ac-
tivities of the project "Smart Specialization”, 
included in project Actions 2.1, 2.2, 2.3 and 
5.2: communication plan for Region of Cen-
tral Macedonia (RCM), printed and other 
promotional material, web site and digital 
media, seminars for RCM business commu-
nity, animation of a local stakeholders' 
group on RIS3. The project leaflets, promo-
tional material (USB,  discs, folders, pens) 
and banners have already been produced, 
while the project web site is under construc-
tion. 

 The communication plan for RCM and 
whole project social media communication 
plan are actually elaborated. 

 Furthermore, the Chamber's staff team con-
cluded the provision of hardware and soft-
ware for the needs of the project Actions 
1.2 and 2.2, the latter of which was neces-
sary for hosting the project web platforms.  

 During May - June 2015, the TCCI finalized 
the tender procedures, signed a contract 
and started its cooperation with the select-
ed contractor, union of companies “GNOSI 
ANAPTYXIAKI - NOISIS SA”, in order to 
implement the activity of specialized con-
sulting of SMEs in the framework of Action 
4.1. 

 The application form and accompanying 
documents were designed and an important 
information campaign was designed and is 
still implemented.  

 

 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ 
IMPLEMENTED ACTIVITIES 
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 В рамките на дейността по проекта 2.3, TCCI 
участва в междинната конференция по проек-
та, реализиран в Огняново, на 05/08/2015, къ-
дето първият заместник-председател, г-н Ема-
нуел Влахоянис представи резултатите от про-
учването на TCCI по отношение на политиките 
за подобряване на конкурентоспособността в 
RCM и REMTh.  

 

 В рамките на дейността по проекта 2.3, TCCI 
участва в семинар, организиран от П4-
УРЕНИО в Солун, на 06.08.2015, имащ за цел 
използването на туризма и интелигентната 
специализация в трансграничния регион.  

 

 С цел насърчаване на дейността на специали-
зираната консултантска помощ за МСП, дей-
ност 4.1 на проекта Интелигентна специализа-
ция, на TCCI реализира информационна кам-
пания, включително електронни съобщения до 
държавните предприятия, различни камари и 
бизнес организации, прессъобщения, контакти 
с частни предприятия, а също така реализира-
не на едно събитие в Серес за местната биз-
нес общност. Събитието се проведе в пленар-
ната зала на Търговско-промишлената палата 
на Серес, на 18/06/2015, с участието на около 
40 местни представители на бизнеса. В нейни-
те рамки първият заместник-председател на 
TCCI г-н Емануел Вла-
хоянис представи про-
екта за интелигентна 
специализация на 
участниците, а ръково-
дителят на проекта 
TCCI, г-н Георгиос 
Емануилидис предста-
вени подробности за 
дейността. Бяха даде-
ни отговори на въпро-
си на участващите 
предприемачи, като 
формулярите за канди-
датстване бяха събра-
ни от заинтересовани-
те предприятия.  
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 In the framework of the project Action 2.3, 
TCCI participated in the mid-term project con-
ference realized in Ognyanovo, on 
08.05.2015, where its 1

st
 Vice - President, Mr 

Emmanuel Vlachogiannis presented the re-
sults of the TCCI study regarding on-going 
policies for the improvement of competitive-
ness in  RCM and REMTh.  

 

 In the framework of the project Action 2.3, 
TCCI participated in a project workshop orga-
nized by P4-URENIO in Thessaloniki, on 
08.06.2015, having as issue tourism and 
Smart Specialization in the cross-border area. 

  

 In order to promote the activity of specialized 
consulting for SMEs, Action 4.1 of the project 
Smart Specialization, the TCCI has realized 
an information campaign including mass e-
mail expeditions to its member enterprises, 
other Chambers and business organizations, 
Press Releases, contacts with individual en-
terprises and also the realization of an event 
in Serres, for the local business community. 
The event in question took place at the Serres 
Chamber of Commerce and Industry, on 
18.06.2015, with the participation of around 
40 local business representatives. In its 
framework, the TCCI 1

st
 Vice-President, Mr 

Emmanuel Vlachogi-
annis presented the 
Smart Specialization 
project to the partici-
pants, while the 
TCCI project manag-
er, Mr Georgios Em-
manouilidis present-
ed the details of the 
activity. Afterwards, 
questions of the par-
ticipating entrepre-
neurs were an-
swered and applica-
tion forms were col-
lected by interested 
enterprises.  
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През месеците юли-август 2015 г. TCCI ще 
си сътрудничи тясно с избрания изпълнител, 
обединението от фирми "ЛЕВЪР СА - ЧУЗ 
СА", за да завърши всички дейности по инфор-
мация и разпространение по проекта 
"Интелигентна специализация": 2.1, 2.2, 2.3 и 
5.2: план за комуникация  на Регион Централна 
Македония (RCM), печатни и други рекламни 
материали, уеб сайт и дигитални медии, семи-
нари за RCM бизнес общността, анимация на 
група местни предприемачи относно RIS3. 
През месеците юли-август 2015 г. TCCI ще си 
сътрудничи тясно и с другия изпълнител, съюза 
на фирми "ГНОСИ АНАРТИХИАКИ - НОСИС 
СА", за да завърши информационната кампания 
по отношение на дейността на специализирани 
консултации за МСП в рамките на дейност 4.1 и 
предоставяне на предвидените консултантски 
услуги . Заслужава да се отбележи, че в рамките 
на тази дейност, за 30-60 предприемачи и мени-
джъри на малки и средни предприятия (RCM 
регионалните звена на Солун и Серес) ще се 
предлагат специализирани услуги, хоризонтално 
обучение по конкурентоспособност, износ, ино-
вации и др. под. В МСП ще бъдем най-активни в 
областите на хранително-вкусовата промишле-
ност, строителните материали и облекло-
текстил. Всеки бенефициент ще получи не по-
малко от 6 часа индивидуално консултиране и 2 
часа колективна консултация. 
Резултатите от проучването по дейност 3.4 
на TCCI и връзката им с политиките за текущи 
за подобряване на конкурентоспособността в  

 
During July - August 2015, the TCCI will cooper-
ate closely with the selected contractor, union of 
companies “LEVER SA - CHOOSE SA”, in order to 
conclude all the Communication and Dissemination 

activities of the project "Smart Specialization”, includ-
ed in project Actions 2.1, 2.2, 2.3 and 5.2: communi-
cation plan for Region of Central Macedonia (RCM), 
printed and other promotional material, web site and 
digital media, seminars for RCM business communi-
ty, animation of a local stakeholders’ group on RIS3.   
 
During July - August 2015, the TCCI will cooperate 
closely with the other contractor, union of companies 
“GNOSI ANAPTYXIAKI - NOISIS SA”, in order to 
conclude the information campaign regarding the 
activity of specialized consulting for SMEs in the 
framework of Action 4.1 and provide the consulting 
services foreseen. It is worth mentioning that, in the 
framework of this activity, 30-60 entrepreneurs and 
executives of RCM SMEs (regional units of Thessa-
loniki and Serres) will be offered services of special-
ized, horizontal training on competitiveness, exports, 
innovation and other similar issues. The SMEs will 
be active in the domains of agro-food, construction 
materials and clothing-textile. Each beneficiary will 
receive a minimum of 6 hours of individual consulting 
and 2 hours of collective consulting.  
 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
UPCOMING ACTIVITIES 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 
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област Централна Македония (RCM) и Регион 
Източна Македония и Тракия (REMTh) ще бъдат  
разпространени и валоризирани от екипа на 
TCCI. Резултатите от проучването ще бъдат 
пряко свързани с важна част от заинтересовани-
те страни посредством придружаващи официал-
ни писма, а пресконференцията ще се проведе 
в сградата на Камарата. 
През месеците юли - август 2015 г. TCCI ще си 
сътрудничи тясно с избрания изпълнител, обе-
динение от фирми "ЛЕВЪР СА - ЧУЗ СА", за да 
се приключат всички дейности по проекта 
"Интелигентна специализация" за информиране 
и разпространение по 2.1, 2.2, 2.3 и 5.2: разра-
ботка на стратегия и комуникационен план за 
Регион Централна Македония (RCM), печатни и 
други рекламни материали, уеб сайт и дигитал-
ни медии, семинари за RCM бизнес общността, 
анимация на група местни предприемачи относ-
но RIS3. Три проекта за брошури ще бъдат отпе-
чатани, ще бъде приключен комуникационния 
план за RCM и целия проект за социалните ме-
дии, плана за комуникация, видео проекта, ще 
бъде създаден и уеб портал. Освен това ще се 
проведат две работни срещи в сградата на Ка-
марата за RCM бизнес общността по отношение 
на интелигентната специализация и ще се про-
веде още едно събитие в TCCI за подписване на 
Меморандум за разбирателство за RIS3 в реги-
он Централна Македония. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The results of the Action 3.4 study of the TCCI, 
regarding results of the TCCI study regarding on-
going policies for the improvement of competitive-
ness in Region of Central Macedonia (RCM) and 
Region of East Macedonia and Thrace (REMTh), will 
be disseminated and valorized by the TCCI staff 
team. The study results will be directly communicat-
ed to an important number of stakeholders with ac-
companying formal letters, while a Press Conference 
will be held at the Chamber’s premises.  
During July - August 2015, the TCCI will cooperate 
closely with the selected contractor, union of compa-
nies “LEVER SA - CHOOSE SA”, in order to con-
clude all the Communication and Dissemination ac-
tivities of the project "Smart Specialization”, included 
in project Actions 2.1, 2.2, 2.3 and 5.2: developing of 
a strategy and communication plan for Region of 
Kentriki Makedonia - Central Macedonia (RCM), 
printed and other promotional material, web site and 
digital media, seminars for RCM business communi-
ty, animation of a local stakeholders’ group on RIS3.  
Three project brochures will be printed, the commu-
nication plan for RCM and whole project social me-
dia communication plan will be concluded, the pro-
ject video created and web portal developed. Fur-
thermore, 2 workshops will be held at the Chamber’s 
premises for the RCM business community regard-
ing Smart Specialization and one event will also take 
place at the TCCI for signing a Memorandum of Un-
derstanding about RIS3 in the Region of Central 
Macedonia.  

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
UPCOMING ACTIVITIES 

Интелигентна специализация 
Smart Specialization 
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         Разработването и разпространението на бюлетина 
е част от дейностите на Бизнес инкубатор – Гоце Дел-
чев, център за подпомагане на предприемачеството по 
проект № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна 
специализация за насърчаване на конкурентоспособ-
ността, научните изследвания и иновациите".  Проектът 
е съфинансиран от Европейския съюз /ERDF/ и нацио-
налните фондове на Гърция и България  по Програмата 
за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – 
България 2007-2013.  

         Евроконсулта ЕООД е изпълнител на обществена 

поръчка за оказване на техническа и административна 

помощ на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за 

подпомагане на предприемачеството при поддържане, 

администриране и актуализиране на информация на 

интернет сайт, YouTube, Facebook, Twitter и др. социал-

ни мрежи;  

         Изпълнение на стратегия за социални медии; пре-

вод и изготвяне на субтитри на промоционален 3 мину-

тен видеофилм и излъчване на филма и изготвяне на 

минимум 4 бр. бюлетини по проект № B3.32.02 „План за 

Регионална интелигентна специализация за насърчава-

не на конкурентоспособността, научните изследвания и 

иновациите" по Програма за Европейско Териториално 

Сътрудничество Гърция – България 2007–2013.  

      
 
Гледайте в YouTube нашите клипове и презентации: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hKR1OeMy-r4 
https://www.youtube.com/watch?v=Gudpf7N6sWo 
https://www.youtube.com/watch?v=UwZ8UwI-e-4 
https://www.youtube.com/watch?v=01_hiRle2N8 
https://www.youtube.com/watch?v=IWaasBih7qs 
https://www.youtube.com/watch?v=c7BskR_2MwI 

 
 
Изготвено от  
ЕВРОКОНСУЛТА ЕООД ® 

       

Development and distribution of the newsletter is part of 
the activities of the Business Incubator – Gotse Delchev, 
Entrepreneurship Promotion Centre, Project № B3.32.02 
“Plan of Smart Regional Specialization for the promotion of 
competitiveness, science research and innovation”. The 
project is co-financed by the European Union / ERDF / and 
national funds of Greece and Bulgaria under the European 
Territorial Cooperation Program Greece - Bulgaria 2007-
2013. 

      Euroconsulta Ltd. is the contractor for the public 
procurement to provide technical and administrative sup-
port to the Business Incubator - Gotse Delchev, Entrepre-
neurship Promotion Centre in maintaining, administering 
and updating the information on a website, YouTube, Face-

book, Twitter and others social networks; 

      Implementation of the strategy for social media; 
Translation and subtitling of promotional 3 minute video 
and broadcasting of films and preparation of minimum 4 
pieces newsletters, Project № B3.32.02 "Plan of Smart 
Regional Specialization for the promotion of competitive-
ness, science research and innovation" under the Europe-
an Territorial Cooperation Program Greece - Bulgaria 
2007-2013. 
      

 
 

 
    

Watch in YouTube our spots and presentations: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hKR1OeMy-r4 
https://www.youtube.com/watch?v=Gudpf7N6sWo 
https://www.youtube.com/watch?v=UwZ8UwI-e-4 
https://www.youtube.com/watch?v=01_hiRle2N8 
https://www.youtube.com/watch?v=IWaasBih7qs 

https://www.youtube.com/watch?v=c7BskR_2MwI 
 
 

Created by 
Euroconsulta Ltd. ® 

 
РАЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION 

https://www.youtube.com/watch?v=hKR1OeMy-r4
https://www.youtube.com/watch?v=Gudpf7N6sWo
https://www.youtube.com/watch?v=UwZ8UwI-e-4
https://www.youtube.com/watch?v=01_hiRle2N8
https://www.youtube.com/watch?v=IWaasBih7qs
https://www.youtube.com/watch?v=c7BskR_2MwI
https://www.youtube.com/watch?v=hKR1OeMy-r4
https://www.youtube.com/watch?v=Gudpf7N6sWo
https://www.youtube.com/watch?v=UwZ8UwI-e-4
https://www.youtube.com/watch?v=01_hiRle2N8
https://www.youtube.com/watch?v=IWaasBih7qs
https://www.youtube.com/watch?v=c7BskR_2MwI
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Очаквайте през месец септември 2015 
последния брой на бюлетина.  

В него ще получите информация  
за проведените дейности  

със снимки и видеокадри! 
 

Coming in September 2015 

the final issue of the newsletter. 
You will receive information  

аbout the activities carried out  
with photos and video footage! 
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КОНТАКТ 
CONTACT 

 

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев,  
Център за подпомагане  
на предприемачеството 

 
2900 Гоце Делчев,  

тел. + 359 751 60404 
bi-gd@abv.bg 
www.bi-gd.org 

Business Incubator – Gotse Delchev, 
Entrepreneurship Promotion Centre 

Bulgaria 
 

2900 Gotse Delchev 
tel. + 359 751 60404 

bi-gd@abv.bg 
www.bi-gd.org 

 

Този бюлетин е създаден в рамките на проект B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на 

конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" с акроним “Интелигентна специализация” (Smart Specialization) и 

се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие /ERDF/. Цялата отговорност за съдържанието 

на бюлетина се носи от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството и при никакви обстоятелст-

ва не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  


