
 

 

БРОЙ 1/ЯНУАРИ/2016 
 

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 600 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 помогнем. 
 

ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ 

 

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


 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 
МЕРЛИН 

 
 

 
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 

 

Plant B2B meetings at VIBE, Vegepolys International Business Event Онлайн платформа (EN) 

Място Анже, Франция 

Период 12-12 януари2016 

Краенсрок 4 януари 2015 

Сектори 

Земеделска техника и технологии; Биоконтрол; Растениевъдство; 

Градинарство; Пестициди; Прецизно селско стопанство; Микро и 

нанотехнологии свързани със селското стопанство. 

EEC 2016 - Energy Efficient Construction 2016 Онлайн платформа (EN) 

Място Грац, Австрия 

Период 14-14 януари2016 

Краенсрок 12 януари2015 

Сектори 
Строителни технологии; Енергия; Възобновяеми източници на енергия; 

Енергийна ефективност. 

Green Week Days 2016 - International Contact & Cooperation Онлайн платформа (EN) 

Място Берлин, Германия 

Период 18-19 януари2016 

Краенсрок 14 януари2016 

Сектори 
Строителни технологии; Енергия; Възобновяеми източници на енергия; 

Енергийна ефективност. 

EU FashionMatch 5.0 @ Modefabriek Онлайн платформа (EN) 

Място Амстердам, Холандия 

Период 24-26 януари2016 

Краенсрок 18 януари2016 

Сектори 
Дизайн и моделиране; Прототипи; Контрол на процеса и логистика; 

Текстилни технологии; Обувна промишленост; Технологии за кожи. 

 

https://www.b2match.eu/vibe2016
https://www.b2match.eu/energydaysgraz2016
https://www.b2match.eu/greenweek2016
https://www.b2match.eu/fashionmatch-5thedition


 

 

 
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 
 
 
АРМЕНИЯ BOAM20141006002 Виж пълния текст (EN)  

Производител на висококачествени твърди и течни сапуни, шампоани, натурални и 
лечебни масла търси търговски представители и дистрибутори. Продуктитe имат 
лечебни и възстановяващи функции и са произведени изцяло от природни съставки. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151130002 Виж пълния текст (EN) 
Фирма предлага технология за радиочестотни решения за идентификация (RFID) за обслужване 
на текстилната индустрия и търси търговски представители. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150427002 Виж пълния текст (EN) 
Фирма, разработила иновативна краудсорсинг система и решение за улесняване на 
комуникацията и приоритизиране на обратна връзка с клиентите и идеите, търси дистрибутори 
и предлага съвместно предприятие. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151202001 Виж пълния текст (EN) 
Дизайнер и търговец на дребно на органично и етично произведено дамско облекло търси 
дистрибутори. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151204003 Виж пълния текст (EN) 
Производител на иновативни скоростни кутии за промишлените сектори, отбраната и морската 
индустрия предлага услугите си като подизпълнител. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151215008 Виж пълния текст (EN) 
Фирма с опит в доставка на материали, смесване и опаковане на всички видове чайове,  
билкови и плодови отвари търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150203002 Виж пълния текст (EN) 
Фирма, специализирана в дистрибуция на изолационни материали търси търговски агенти и   
дистрибутори. Продуктовата гама включва повече от 35000 уплътняващи компоненти и 
комплекти за запечатване на индустриални ремонти, работни помещения и др. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151210003 Виж пълния текст (EN) 
Технологично предприятие търси партньори от туристическия сектор (ресторанти, барове, 
хотели, кетъринг и т.н.) за изработване на пробни интерактивни цифрови менюта за храни и 
напитки с многоезичен превод. 

https://goo.gl/uMwdEJ
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/802e9164-c3d5-4438-9512-c218465ea001
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6842bbb-5cb9-4414-9d29-0d5d09ec87ad
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f605217-8572-46a4-9f2b-dc85db84b4e3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23fb07d9-0cc7-4d81-8c87-1ceb849e0edb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2df34d2e-a372-4d4b-b589-25a5cf89a6cb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25c1ec6d-467e-4855-a65d-2775879b6f26
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c981761-50a4-400f-a5e2-c7de1b1b0edf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8df06cd-1073-45fa-914f-438c7e359e65


 

 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151215002 Виж пълния текст (EN) 
Производител на иновативно електротерапевтично невромускулно стимулиращо устройство за 
лечение на широк спектър от увреждания на меките тъкани и мускулни проблеми търси 
дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151111002 Виж пълния текст (EN) 
Доставчик на известни маркови супер лепила, ленти и адхезиви търси дистрибутори, 
снабдяващи вериги магазини за строителни материали, супермаркети и търговци на дребно. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151130004 Виж пълния текст (EN) 
Производител на специализирани решения за окабеляване предлага сключване споразумение 
за производство и аутсорсинг. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151127002 Виж пълния текст (EN) 
Инженерна фирма предлага машинни услуги и обработка (CNC фрезоване/струговане,  
шлайфане, рязане, заваряване, протегляне и др.) на метални, пластмасови и керамични 
компоненти чрез договор за производство. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151215009 Виж пълния текст (EN) 
Фирма с опит в обработката и търговията на черни, зелени и специализирани чайве, плодови и 
билкови настойки, предлага услугите си и търговско сътрудничество на доставчици на чай и 
настойки. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150821004 Виж пълния текст (EN) 
Консултантска фирма предлага проучване на пазара за сектора на енергетиката и околната 
среда в глобален мащаб чрез услуги и споразумения за подизпълнение. 

 

 
При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 

посочвайте съответния референтен номер (пример - BOUK20151215009) 
 

Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ  
Пълен бюлетин с оферти по азбучен ред можете да свалите от тук: СВАЛИ БЮЛЕТИН 

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШ ПРОФИЛ?  
Свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net 

 
 
 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b2f65bc-1f62-4591-9c6e-4695ea4207af
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e05a2708-043c-4b37-935d-4de69efd5f3a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce85c275-416a-4d04-9a6b-54bd710a3553
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/653923f6-d4c1-492a-801a-72b9bfebb580
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72f2e9dd-3190-4a3a-9785-74b63cde590a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/653923f6-d4c1-492a-801a-72b9bfebb580
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9E%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9-20.pdf


 

 

Бизнес пътуване с участие брокерски срещи по интереси в Барселона, Испания 

в сферата на храни и напитки „Алиментария 2016” 

 Enterprise Europe Network Добрич, като партнираща организация има удоволствието да Ви 
покани за участие в бизнес пътуване с участие в брокерски срещи по интереси в Барселoна, Испания в 
периода 26и - 28и април 2016, които ще се проведат под егидата на Агенцията за конкурентоспособност 
към Каталунското Минстерство на труда. 

Събитие ще се състои на 27 април заедно с основния панаир и ще бъде насочено към иновативни храни и 
процеси за обработка, новости в хранителния сектор, новости в сектора на напитките, изхранване, здраве 
и целесъобразен начин на живот. 

Целта на бизнес пътуването и участието в брокерската среща е да помогне на фирмите и 
изследователските центрове да намерят бизнес-, технологични- или изследователски международни 
партньори за съвместни проекти, като например за сключване на производствени споразумения, 
лицензионни споразумения, търговски/дистрибуционни споразумения, споразумения за изследване и 
развитие  или споразумения за включване в проекти по програма Хоризонт 2020. 

Сектори на брокерските срещи: 

 Технологии за напитки 
 Хранителни добавки, съставки и функционална храна 
 Опаковки за храни 
 Обработка на храни 
 Технологии за храни 
 Методи за засичане и анализ 
 Микробиология на храните, токсикология и качествен контрол 
 Методи за безопасно производство 
 Процес на проследяемост на храни 
 Микро и нано технологии отнасящи се към храните 
 Храни и напитки 
 Безалкохолни напитки и фабрики за бутилиране 
 Ресторанти за бързо хранене 
 Дистрибутори, вносители и търговци на едро на споменатите продукти 

Онези от Вас, които желаят, могат също така да се възползват и от предложението на ИАНМСП, 
която организира национален щанд за българските фирми, като финансира частични разходи. 

Връзка за кандидатстване: http://www.sme.government.bg/?p=31058 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ КЪМ ЕЕN НА УЧАСТИЕ: дo 9 март 2016 (сряда). 

Възможна е самостоятелна регистрация на следната уеб платформа: 

https://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016  

За предпочитане е да направите регистрацията съвместно с нашия екип. 

При проявен интерес от поне 3 фирми, EEN Добрич ще организира услугата по пътуване и настаняване.  

Моля, за повече информация потърсете: 

Татяна Гичева – 058 601472, tgicheva@cci.dobrich.net 

Георги Колев – 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net 

http://www.sme.government.bg/?p=31058
https://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK ДОБРИЧ ОРГАНИЗИРА  

информационна среща на тема 

 „ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И 

РАСТЕЖ НА БИЗНЕСА – 2016” 

Дата: 24.02.2016 (сряда), начало 14:30 часа 

Място: Заседателна зала на ТПП 

ТЕМИ 

Представяне на услугите на Enterprise Europe Network – Добрич за МСП за стимулиране на 

иновациите. 

Процедура за подбор на проекти BGRFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията” 

 Цели на процедурата;  

 Приоритетни проекти. Обвързаност с Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация /ИСИС/ 2014 – 2020;  

 Допустими кандидати и проекти, дейности и разходи; Срокове за кандидатстване;  

 Финансова рамка. Режим на подпомагане;  

 Начин на кандидатстване и подаване на проектни предложения. Работа с ИСУН 2020 

 Представяне на услугите на Enterprise Europe Network – Добрич 

Процедура за подбор на проекти BGRFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации 

от стартиращи предприятия” 

 Цели и очаквани резултати;  

 Регионална приоритизация на проекти, съгласно ИСИС 2014 – 2020  

 Допустими кандидати;  

 Допустими проекти, дейности и разходи;  

 Срокове за кандидатстване;  

 Етапи и начин на оценяване на проектните предложения 

КАК ДА УЧАСТВАТЕ:  

Направете Вашата регистрация от следната връзка: https://goo.gl/0eet3b или се свържете с нас. 

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/0eet3b

