
 

 

БРОЙ 4/АПРИЛ/2016 

НОВИНИ ЗА БИЗНЕСА 

 

КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВИ ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА 
ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 
 
Европейската комисия представи мерки за подкрепа 
и свързване на националните инициативи за 
цифровизиране на всички промишлени сектори и 
свързаните с тях услуги, както и за увеличаване на 
инвестициите чрез стратегически партньорства и мрежи. 
Комисията също така предлага конкретни мерки за 
ускоряване на разработването на общи стандарти в 
приоритетни области, като например комуникационните 
мрежи от 5-то поколение (5G) и киберсигурността, както и 
за модернизиране на обществените услуги. 
Съгласно част от представените днес планове Комисията 
ще създаде европейски компютърен облак, който ще 
осигури на изследователи и специалисти в областта на 
науката и технологиите в Европа виртуална среда за 
съхранение, управление, анализ и повторно използване 
на голямо количество данни от научни изследвания. 
Представените мерки са част от изпълнението 
на стратегията на ЕК за създаване на цифров единен 
пазар и имат за цел да подпомогнат европейската 
промишленост, МСП, изследователи и публичните органи 
да се възползват в максимална степен от новите 
технологии. 
Повече информация за предложенията в областта на 
стратегията за цифров единен пазар ще намерите в 
прикачените съобщения за медиите. 
Източник: EEN БГ 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://www.een.bg/doc/ek19042016.zip
http://www.een.bg/16-eu-news/471-evrodeputatite-sa-za-novo-razreshitelno-za-herbitzida-glifozat-za-samo-7-godini
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ЕП ПОДКРЕПЯ ДИРЕКТИВАТА ЗА РЕЗЕРВАЦИОННИТЕ 
ДАННИ НА АВИОПЪТНИЦИТЕ (PNR) 

 
Новата директива, уреждаща ползването на 
резервационните данни на авиопътниците в ЕС (PNR) за 
превенция, разкриване, разследване и съдебно 
преследване на тероризъм и сериозни престъпления, 
беше одобрена от ЕП в четвъртък. Тя ще задължи 
авиолиниите да предават на националните власти данните 
на пътниците за всички полети от трети страни към ЕС и 
обратно. 
„Приехме важен нов инструмент за борбата срещу 
терористите и трафикантите. Чрез събирането, 
споделянето и анализирането на PNR информация, 
нашите разузнавателни агенции могат да следят 
съмнителни тенденции на поведение, които трябва да 
бъдат следени. PNR не е вълшебно решение, но страните, 
които имат национални системи за PNR показват отново и 
отново високата им ефективност“, каза докладчикът на 
Парламента Тимъти Къркхоуп (ЕКР, Великобритания). 
„Има разбираеми притеснения относно събирането и 
съхраняването на данните на хората, но аз смятам, че 
директивата въвежда предпазни мерки по този въпрос и 
демонстрира, че законът е пропорционален на 
опасностите, пред които сме изправени. Сега 
правителствата на държавите членки на ЕС трябва да се 
заемат с прилагането на споразумението“, добави 
Къркхоуп. Текстът беше приет с 461  гласа  „за“, 179  
„против“ и 9 „въздържал се“. Държавите членки ще 
трябва да създадат „звена за данни за пътниците“ (ЗДП), 
които да управляват данните на пътниците, събрани от 
авиолиниите. Тази информация ще трябва да бъде пазена 
за период от пет години, но след шест месеца данните ще 
бъдат деперсонализирани. Това означава прикриване на 
елементите от данните, които могат да послужат за 
непосредствено идентифициране като име, адрес или 
контакти на лицето. 
ЗПД ще бъдат отговорни за събирането на PNR данни от 
въздушните превозвачи, съхраняването и обработването 
на тези данни и предаването на тези данни на 
компетентните органи, както и за обмена на такива данни 
със ЗПД на други държави членки и Европол. Директивата 

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4542/TIMOTHY_KIRKHOPE_home.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановява, че всички такива трансфери могат да се 
правят само след разглеждането на всеки конкретен 
случай и изключително за конкретните цели на 
превенция, разкриване, разследване и съдебно 
преследване на тероризъм и сериозни престъпления. 
Директивата ще се прилага за полети до и от ЕС, но 
държавите членки могат да разширят приложението и до 
вътрешни за ЕС полети (от една държава членка на ЕС до 
друга), при условие че уведомят Европейската комисия за 
това. Държавите членки на ЕС могат също така да решат 
да събират и обработват PNR данни от пътнически 
агенции и туроператори, които предоставят свързани с 
пътувания услуги, тъй като те също събират и обработват 
такива данни. 
Предпазни мерки за защита на данните 
 ЗДП ще трябва да назначат длъжностно лице по защита 

на данните, което да отговаря за наблюдението на 
обработването на резервационни данни на пътниците и 
за прилагането на съответните гаранции; 

 след първоначалния период на задържане на данните 
достъп до пълните резервационни данни на пътниците, 
които позволяват непосредственото идентифициране 
на съответното лице, трябва да бъде предоставян само 
при много стриктни и ограничени условия; 

 всеки случай на обработка на PNR данни трябва да 
бъде записван и документиран; 

 изрична забрана за обработката на лични данни, 
разкриващи расата или етническата принадлежност, 
политическите, религиозните и философските 
вярвания, принадлежността към синдикат, здравето, 
половия живот или сексуалната ориентация на 
съответното лице. 

Европейската комисия ще трябва да извърши преглед на 
директивата две години след нейното транспониране в 
националното законодателство. Тя трябва да обърне 
особено внимание на спазването на стандартите за защита 
на данните, необходимостта и пропорционалността на 
събирането и обработването на PNR данни за всяка от 
споменатите цели, дължината на периода на задържане 
на данните, „както и ефективността на обмена на 
информация между държавите членки“. 
Източник: EEN БГ 

http://www.een.bg/16-eu-news/471-evrodeputatite-sa-za-novo-razreshitelno-za-herbitzida-glifozat-za-samo-7-godini
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ЕВРОДЕПУТАТИТЕ СА „ЗА“ НОВО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА 
ХЕРБИЦИДА ГЛИФОЗАТ ЗА САМО 7 ГОДИНИ 
 
Тъй като все още има сериозни опасения относно 
канцерогенността и вредното влияние върху ендокринната 
система на хербицида глифозат, който се използва широко в 
земеделието и градинарството, Европейската комисия 
следва да поднови разрешителното за продажбата му само 
за 7 години, а не за 15. Евродепутатите призовават и за 
независимо разследване и публикуване на всички научни 
доказателства, използвани от Европейския орган за 
безопасност на храните при оценката на глифозат. Според 
резолюцията Европейската комисия трябва да поднови 
разрешителното за продажба на хербицида глифозат на 
европейския пазар за още 7 години, а не за първоначално 
предложените 15. Резолюцията беше приета с 374 гласа 
„за“, 225 „против“ и 102 „въздържал се“.    
 
Освен това Комисията не трябва да одобрява 
непрофесионалната употреба на глифозат, казват 
евродепутатите. Тя трябва също така да преразгледа в 
отделно законодателство одобрението на глифозат в 
светлината на предстоящата класификация от страна на 
Европейската химическа агенция, добавят те. 
 
Резолюцията призовава Европейската комисия да представи 
нов проект, с който по-добре да се регулира устойчивата 
употреба на хербициди, съдържащи глифозат. Иска се и 
Комисията да започне независима проверка на цялостната  
токсичност класификацията на глифозат, основана не само 
на данни, свързани с канцерогенността, но и на възможните 
свойства, които вредят на ендокринната система.  
 
Публикуване на научни доказателства 
 
Евродепутатите призовават Комисия и Европейският орган 
за безопасност на храните (ЕОБХ) „незабавно да оповестят 
всички научни доказателства, които са в основата за 
положителното класиране на глифозат и предложеното  му 
повторно упълномощаване, като се има предвид по-висшия 
обществен интерес от разкриването на доказателствата.“  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Зеленото изгаряне е „неприемливо“ 
Евродепутатите определиха като „неприемлива“ употребата 
на флифозат в земеделската практика, позната като зелено 
„изгаряне изгаряне“, при която преди събирането на 
реколтата се умъртвява самото отглеждано растение с цел 
ускоряване на узряването и улесняване на събирането. Тази 
практика води и до увеличена опасност от това пестицидът 
да попадне върху хора. 
 
Те добавят, че глифозат не бива да бъде одобряван за 
употреба в обществени паркове, детски площадки и 
градинки. 
 
Следващи стъпки 
 
Националните експерти от Постоянния комитет по 
растенията, животните, храните и фуражите (секция 
„Продукти за растителна защита“) ще гласуват за приемане 
или отхвърляне на предложението на Комисията с 
квалифицирано мнозинство през май месец. Ако такова 
мнозинство не бъде постигнато, решението зависи от 
Европейската комисия. 
 
Забележка 
 
Глифозатът е активна съставка, която широко се използва в 
хербицидите в селското и горското стопанство, както и в 
градинарството.  Патентован в началото на седемдесетте 
години, той е представен на потребителския пазар през 1974 
г. като широкоспектърен хербицид. Откакто патентът му 
изтече през 2000  г., глифозатът се произвежда от 
множество компании. В момента в Европа са регистрирани 
няколко стотин продукта за растителна защита, съдържащи 
глифозат. 
 
Източник: EEN БГ 
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ЕК ПРЕДЛАГА ПРАВИЛА ЗА ДАНЪЧНА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 
МНОГОНАЦИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА 
Европейската комисия предлага да бъдат въведени 
изисквания за публично отчитане за най-големите 
дружества, работещи в ЕС. Новите правила ще дадат 
възможност за по-голяма прозрачност в областта 
на корпоративните данъци. 
Предложението се основава на работата на Комисията в 
областта на борбата с избягването на данъци от дружества в 
Европа, което според оценки води до загуби на данъчни 
приходи за държавите от ЕС в размер на 50-70млрд. евро 
годишно. 
Допълвайки други предложения за въвеждане на обмен на 
информация между данъчните органи, това предложение ще 
изисква от работещите в ЕС многонационални дружества, 
чиито приходи в световен мащаб надхвърлят 750млн. евро 
на година, да публикуват основни данни за това къде 
реализират печалби и къде плащат данъци по държави. 
Същите правила ще важат и за многонационалните компании 
от останалата част на света, които развиват стопанска 
дейност в Европа. Освен това дружествата ще трябва да 
публикуват обобщени данни за данъците, платени в ЕС. 
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ 
за еврото и социалния диалог, заяви: „Борбата с 
избягването на данъчно облагане е основен приоритет на 
тази Комисия. Тясното сътрудничество между данъчните 
органи трябва да върви ръка за ръка с прозрачността за 
обществеността“. 
Въпреки това в днешно време някои многонационални 
дружества, като използват сложните данъчни режими, могат 
да плащат с близо една трета по-малко данъци от 
компаниите, които работят само в една държава. Нашето 
предложение за повишаване на прозрачността ще помогне 
дружествата да станат по-отговорни. Това ще стимулира по-
лоялна конкуренция между тях независимо от размерите 
им“. 
Повече информация можете да намерите в 
прикаченото съобщение за медиите. 
Източник: EEN БГ 

 

 

http://www.een.bg/doc/IP-16-1349_BG.pdf
http://www.een.bg/16-eu-news/471-evrodeputatite-sa-za-novo-razreshitelno-za-herbitzida-glifozat-za-samo-7-godini
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КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВИ МЕРКИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 
ДДС В ЕС 

 

Европейската комисия представи план за обновяване на 
настоящата система за ДДС в Европейския съюз с цел тя да 
бъде опростена, по-добре защитена от измами и 
благоприятна 
за бизнеса. 
Настоящите правила за ДДС спешно трябва да бъдат 
актуализирани, за да могат по-добре да подкрепят единния 
пазар, да улесняват трансграничната търговия и да вървят в 
крак с днешната цифрова и мобилна икономика. 
Несъответствието в приходите от ДДС в държавите от ЕС 
беше почти 170 млрд евро през 2013 г. Според изчисления 
само в резултат на трансгранични измами загубата в 
приходи от ДДС възлиза на около 50 млрд. евро годишно 
в EС. В същото време настоящата система на ДДС остава 
разпокъсана и създава значителна административна тежест, 
особено за МСП и онлайн предприятията. 
В плана за действие се набелязва пътят към модернизиране 
на действащите правила за ДДС в ЕС, включително: 

  
 основните принципи на една бъдеща единна 

европейска система на ДДС; 
 краткосрочни мерки за справяне с измамите с 

ДДС; 
 начини за актуализиране на рамката за ставките 

на ДДС и определяне на възможности за 
предоставяне на по-голяма гъвкавост при 
тяхното определяне на държавите от ЕС; 

 планове за опростяване на правилата за ДДС за 
електронната търговия в контекста на 
стратегията за цифровия единен пазар и 
всеобхватен пакет от мерки за ДДС с цел 
улесняване на живота на МСП. 

Повече информация можете да намерите в прикаченото 
съобщение за медиите. 
Източник: EEN БГ 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
http://www.een.bg/doc/IP-16-1022_BG.pdf
http://www.een.bg/doc/IP-16-1022_BG.pdf
http://www.een.bg/16-eu-news/471-evrodeputatite-sa-za-novo-razreshitelno-za-herbitzida-glifozat-za-samo-7-godini


 

 

 

БАЗА ДАННИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Базата данни с профили на фирми за международно бизнес сътрудничество е създадена към 
мрежата Enterprise Europe Network и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране 
на подходящ бизнес партньор за всяка фирма. Всеки заинтересуван може да попълни своя 
фирмен профил като посочи и вида на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае.  
BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за 
бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на 
мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес 
сътрудничество. 
Чрез Enterprise Europe Network вие можете безплатно да изпратите Вашето търсене или 
предлагане до информационната система на Генерална Дирекция Предприятия. Тази 
информация ще достигне около 800 организации, включващи търговски камари, агенции за 
регионално развитие и университетски технологични центрове в повече от 40 европейски 
държави. 
Повече за базата данни с възможност за БЕЗПЛАТНО въвеждане на Ваш фирмен профил, 
ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ИЛИ ПРОДУКТИ ПО ВАШИ КЛЮЧОВИ ДУМИ, както и съответните 
формуляри можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=387 
 

Свържете се с нас на телефон: 058 601 472, за да ви изготвим безплатен бизнес профил. 
 

ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ 
 

 

http://een.dobrich.net/?page_id=387


 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

 
 

 
ПОТЪРСЕТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО И БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО В БАЗАТА 

ДАННИ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
Търсачката работи само на английски език! Ключовата дума “agriculture” е само 

показателна. В полето за търсене можете да въведете каквато и да е ключова дума. 
За да използвате търсачката моля посетете следния линк. 

http://een.dobrich.net/bcdsearchmerlin.html  
За повече информация посетете офис 102 на ТПП Добрич (ул. България 3) 

или се обадете на телефон 058 601 472 
За контакти: Георги Колев, Татяна Гичева 

 
 
 

http://een.dobrich.net/bcdsearchmerlin.html


 

 

БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА В ПОДКРЕПА 
НА БИЗНЕСА ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 
За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да 
разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).  
За контакти и повече информация - тел. 058 601472 – Георги Колев или Татяна Гичева 
 
Geothermal Conference 2016 - Matchmaking event Онлайн платформа EN 

Място Рей Киявик, Исландия 
Период 28-28 април 2016 
Краен срок 26 април 2016 

Сектори 
Доставка и транспорт на топлина, централно отопление, геотермална 
енергия. 

 
 
Boat Show Palma Brokerage Event 2016 Онлайн платформа EN 

Място Палма де Майорка, Испания 
Период 29-29 април 2016 
Краен срок 27 април 2016 

Сектори 
Корабостроителни заводи; Интериорен и морски дизайн; Оборудване за 
големи яхти; Морско оборудване; Ремонтни дейности; Морски спортове; 
Дайвинг. 

 
B2B Brokerage Event during ICCI Fair 2016 Онлайн платформа EN 

Място Истанбул, Турция 
Период 28-28 април 2016 
Краен срок 11 април 2016 

Сектори 
Електрически парогенератори, спомагателни системи за захранване с 
пара. Поддръжка и ремонт в електроцентрали; Консултации; 
Финансиране; Логистика; Енергийна ефективност; Енергия. 

 
 
B2B at SIRHA EXPO Онлайн платформа EN 

Място Будапеща, Унгария 
Период 10-10 май 2016 
Краен срок 03 май 2016 

Сектори 
Селскостопански машини и технологии; Хранителни добавки, 
функционална храна; Обработка на храните; Селско стопанство; Рибни, 
селскостопански, горски и други подобни продукти.  

 
 
 
Всички бюлетини с бизнес събития (брой 1 – брой 15) тук: http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 

 

http://www.b2match.eu/geothermal2016
https://www.b2match.eu/boatshowpalma2016
https://www.b2match.eu/icci2016
http://sirha2016.talkb2b.net/
http://een.dobrich.net/?page_id=1465


 

 

ОФЕРТИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ 
 
Преведени са кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се 
запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст запитването Ви интересува, 
попълнете Онлайн формата посочена по долу.  
За контакти и повече информация - тел. 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net 
 
АВСТРИЯ BOAT20160129002 Виж пълния текст (EN)  
Производител на машини-трошачки, приложими в сферата на строителството, с висока 
производителност и с мощност 100-600 т/ч търси дистрибутори.  
 
АВСТРИЯ BOAT20151208002 Виж пълния текст (EN)  
Фирма, специализирана в производство на конвейерни машини, използвани в 
автомобилостроенето, електрониката и в производството на храни, търси дистрибутори с 
възможности за монтаж и осигуряване на следпродажбено обслужване. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20151216001 Виж пълния текст (EN)  
Логистична фирма за транспортни услуги се интересува от придобиване на българска или 
румънска транспортна фирма, която иска да продаде своята компания. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20151216001 Виж пълния текст (EN)  
Фирма, специализирана в лазерно базирано почистване на промишлени повърхности, търси 
технически и търговски партньори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20160215001 Виж пълния текст (EN)  
Фирма, специализирана в производство на хранителни добавки, търси дистрибутори и вериги 
от аптеки за  разпространение на своята гама от растителни и биотерапевтични продукти. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160224001 Виж пълния текст (EN) 
Доставчик на облекло за сферата за сигурността, защитата и охраната, търси производители 
на нова гама облекла. 

 

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 
посочвайте съответния референтен номер (пример - BRUK20160205002) 

 
Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ  

Всички предишни бюлетини: http://een.dobrich.net/?page_id=243 
Целият брой свалете от тук: Оферти за сътрудничество (Брой 26)  

 
КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШ ПРОФИЛ?  

Свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net  

 

 

https://goo.gl/uMwdEJ
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0d7e30d-5290-4b82-9c57-fbe8a27c56f7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9936658f-26b9-4dda-b09c-98406b1e327e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcbf7e98-c969-41ad-b5ba-f4ae8f9b3082
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27d738b3-83bc-4913-a2cd-cba67e7c8dd1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bfec0f16-61d3-483f-8ca1-dbe66f8bb6ab
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92266853-36f5-4273-85b7-19dd17d96af4
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243
http://een.dobrich.net/wp-content/uploads/2013/03/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9-26.pdf
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

 

БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ MATCH4INDUSTRY 2016 

ПРЕДСТОЯЩО МЕСЕЦ МАЙ 2016 

БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ 

Enterprise Europe Network Добрич има удоволствието да Ви 
покани за участие в брокерско събитие „Match4Industry” в 
периода 26 и 27 Май 2016, което ще се проведе в гр. Коджаели, 
Турция.  

Брокерското събитие ще бъде организирано от АБИГЕМ – Източна 
Мармара и Търговската палата на Коджаели заедно с ЕЕН 
Люксембург, Търговската палата на Люксембург и много други 
организации подкрепящи бизнеса от Европа, Турция и отвъд. 

Match4Industry е част от инициативата „Правене на бизнес на 
място”, уникална концепция за брокерски срещи, която ще бъде 
организирана в специална индустриална зона. Освен срещите по 

интереси в Индустриалния автомобилен парк, участниците ще имат също възможност да посетят и 
панаира САНИТЕК, както и да се срещнат с фирмите представящи своите продукти и услуги. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДХОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ САНИТЕК 2015 

- 11 000 квадратни метра изложбена площ 
- 170 изложителя 
- Повече от 11 000 посетители. 
Като допълнение към целенасочените срещи по интереси, които ще бъдат организирани в индустриалния 
парк и панаирната зона, на фирмите ще бъдат предлагани също и „посещения на място”, което ще 
помогне за оценка на бизнес средата в региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторите от Турция поемат следните разходи за 1 участник от фирма: 

2 нощувки в 5 звезден хотел, при условие, че фирмата участник е Купувач. 



 

 

 

 

ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРИ  

 Автомобилна индустрия 

 Метали и машини 

 Пластмаси и гума 

 Автомобилни гуми 

 Химикали (Бои и лакове за автомобили, 
продукти за предпазване на автомобила) 

 Строителство и строителни материали 

 Информационни и комуникационни технологии 

 Женско предприемачество 

 Енергия 

 Околна среда  

 Козметика 

 Тръби, помпи, клапи 

 Минерални масла 

 Кухненски продукти и продукти за баня 

 Охладителни системи 

 Мебели и декорация 

 Електротехника и електроника 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОДЖАЕЛИ 

 

Коджаели (на турски: Kocaeli) е вилает в Турция. Пет от седемте околии на вилаета граничат с Мраморно 
море и в тях са разположени много пристанищни съоръжения включително и главната база на Турския 
военноморски флот, а една от общините граничи с Черно море на север. Административен център на 
вилаета е град Измит. Вилает Коджаели е с обща площ от 3 626 кв.км. 

 

               

За повече информация относно вашата регистрацията моля свържете се с EEN Добрич 

 Георги Колев, Татяна Гичева, 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net  

Краен срок за регистрация: 15 Май 2016   

 

 

 

mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

Enterprise Europe Network Добрич Ви кани да вземете участие в БИЗНЕС МИСИЯ И B2B БИЗНЕС 
СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ В СФЕРАТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО 

ЕКСПОАГРОУТИЛ 2016. 
 
Място: Мамая, Румъния, 
Дата: 26 май 2016 
 
Повече за изложението: 
Изложението „Expoagroutil″ е едно от най-важните в Румъния за селскостопанския сектор. 
Поредното 24 издание ще се проведе между 26-29 май 2016 г.в Мамая, Изложбен център.  
Заетата площ на изложбата е повече от 5000 квадратни метра. Гостите често надхвърлят 10 000 
души.   
 
Изложителите са представители от следните браншове:  
Трактори, комбайни и селскостопанска техника;  
Торене и средства за растителна защита;  
Земеделски и хранителни продукти;  
Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост;  
Изложба на органични и традиционни хранителни продукти;  
Изложба на вина;  
Изложба на пчеларски продукти;  
Изложба на цветя;  
Финанси и застрахователна дейност в сферата на земеделието. 
 
Изложбата е насочена главно към селско стопанство, услуги за селското стопанство и 
специализирана литература. 
 
 
Връзка за регистрация онлайн: https://goo.gl/pRBLQl  
 
Относно Вашето участие, моля свържете се с Георги Колев или Татяна Гичева на  
телефон 058 601 472 
 
 
Моля, за повече информация потърсете: 
Татяна Гичева – 058 601472, tgicheva@cci.dobrich.net 
Георги Колев – 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!  

За предложения и мнения относно бюлетина  

ТПП Добрич, тел: 058 601472, факс: 058 601434, ел. поща: cci@dobrich.net  

Предпечат: Георги Колев - gkolev@cci.dobrich.net  

https://goo.gl/pRBLQl
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
mailto:cci@dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net

