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ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ГАБРОВО – СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 

 

Представители на повече от 20 големи и средни фирми взеха участие в осмата работна среща 

на заинтересованите страни по проект ESSPO – „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на 

малки и средни предприятия“ на 14 февруари 2018 г. в Габрово. Срещата бе фокусирана върху 

обсъждането на следващите стъпки по разработването на новия инструмент за подкрепа на 

малките и средните предприятия в общината. 

 

 
 

След заключенията, основаващи се на резултатите от онлайн анкетата за иновативния капацитет 

на местните фирми, проведения „Бизнес диалог“ на 19 октомври 2017 г. и проучването за 

нуждите на компаниите, заинтересованите страни решиха, че следващите действия трябва да са 

насочени към: 
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 Въвеждане на нова бизнес платформа за иновации, която ще позволи на компаниите да 

се познават по-добре и да предоставят експертни услуги за разработване и изпълнение 

на иновативни проекти; 

 Създаване на нова управленска структура, основаваща се на публично-частно 

партньорство, която ще работи за изграждане на консенсус между компаниите, ще 

направлява иновационната екосистема в Габрово и ще подобрява отношенията между 

бизнеса и образователните институции; 

 Организиране на редовни бизнес срещи, обучения и кампании, включително „Габрово 

иновейшън Мол“, за популяризиране на Габрово като „Технологичния център на 

България“, както и предоставяне на полезна информация в различни сфери на бизнеса – 

нужди от квалифицирани кадри, възможности за финансиране, нови пазари и други. 

 

 

 

Стремежът на заинтересованите страни е утвърждаването на Габрово като център на 

промишлеността и иновациите. Тяхното разбиране е, че идентифицирането на габровската 

индустрия и интернационализацията на фирмите ще повишат конкурентоспособността на 

региона. 
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GABROVO ACTION PLAN – NEXT STEPS 

 

More than 20 big and medium companies took part in the eighth stakeholders’ workshop in Gabrovo 

on 14th February 2018. The meeting was focused on the discussion of the next steps in the 

development of the draft action plan for the establishment of the new instrument – SMEs support 

system.  

After the conclusions, based on the results of the online survey of SMEs capacity for innovations, 

Business dialogue event on 19th October 2017 and the deep study on the companies’ needs, 

stakeholders decided that the most relevant actions will be: 

 To implement the new business platform for innovations, which will allow companies to know 

better each other and will provide expert services for the development and implementation of 

innovative projects; 

 To establish of a new management structure, based on PPP, which will focus on the consensus 

building between the companies, will mentor Gabrovo innovation eco-network and will 

improve business – education relations; 

 To organize regular business meetings, trainings and campaigns, incl. Gabrovo Innovation 

Mall, in order to promote Gabrovo as the „Technology center of Bulgaria“, as well as to deliver 

useful information in different business areas, according to the business need for qualified 

personal, funding, new markets etc. 

The philosophy of the stakeholders group is to validate Gabrovo as „Smart Gabrovo industrial hub“. 

Branding of Gabrovo industry and internationalization of companies will increase the competitiveness 

of the region.   

 

 

 

 

 

 

 


