
 

 

БРОЙ 3/МАРТ/2016 

НОВИНИ ЗА БИЗНЕСА 

 

НОВ РЕГЛАМЕНТ НА ЕК НАСЪРЧАВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ 
Комисията предложи нови правила за преработката на 
биологични отпадъци в суровини, които могат да се 
използват за производство на продукти за наторяване. Това 
значително ще улесни 
 
достъпа на органични и получени от отпадъци торове до 
единния пазар на ЕС, поставяйки ги на равни начала с 
традиционните, неорганични торове. Повторното 
използване на суровини, които понастоящем се изхвърлят 
като отпадъци, е един от ключовите принципи в приетия 
през декември 2015 г. пакет за кръговата икономика. 
 
Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, 
отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и 
конкурентоспособността, заяви: „Много малка част от 
огромните количества биологични отпадъци се 
преработват в ценни продукти за наторяване. Въпреки че 
нашата промишленост би могла да ги оползотвори и да 
извлече съдържаните в тях хранителни вещества, нашите 
земеделски стопани използват торове, произвеждани с 
вносни ресурси или чрез енергоемки процеси. Новият 
регламент ще ни помогне да превърнем проблемите във 
възможности за земеделските стопани и за бизнеса.“ 
 
Лица за контакти с медиите: 
Heli PIETILA:+32 2 2964950 
Lucia CAUDET: +32 2 295 61 82 
 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
mailto:Heli.PIETILA@ec.europa.eu
mailto:lucia.caudet@ec.europa.eu
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ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕК 
СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТНИ МЕСТА И 
РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ 
Европейската комисия приветства подписването днес на 
споразумение между Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ) и българското правителство за реализиране 
в България на Инициативата за МСП. 
Този новаторски инструмент ще отключи над 600 милиона 
евро допълнително кредитиране за българските малки и 
средни предприятия. 
Кристалина Георгиева, заместник-председател на ЕК с 
ресор "Бюджет и човешки ресурси", заяви: "Днешната 
програма е още един пример как европейският бюджет 
работи за хората. Пожелавам на българските компании да 
бъдат активни, да се възползват от опциите за 
финансиране, да инвестират, да създават работни места и 
възможности за по-добър живот". 
Корина Крецу, европейски комисар по регионалната 
политика, каза: "Инициативата за МСП е конкретен пример 
как европейските фондове допринасят към целите на ЕК 
за насърчаване на растежа и създаването на работни 
места. За тази инициатива не е необходимо 
съфинансиране от националния или общинските 
бюджети, така че без да ползва ограничените обществени 
средства, тя е сериозна възможност за създаване на 
работи места и икономически растеж в България." 
Допълнителна информация: 
Програмата "Инициатива за МСП" за България  е  
съвместен инструмент на Европейската комисия и 
Европейския инвестиционен фонд, създаден специално за 
да увеличи кредитирането на реалната икономика, 
откриването на работни мести и насърчаването на 
растежа. На основата на тази инициатива Европейската 
комисия одобриоперативната програма за малки и средни 
предприятия за България на 13 октомври 2015 г., за да 
подпомогне увеличаването на конкурентоспособността на 
българските малки и средни предприятия.Първите 
кредити за МСП се очаква да са отпуснати до края на 
годината. 
Отдел "Преса и медии" 
Представителство на ЕК в България 
Телефон 02/933 5240 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДОМЕЙН .ЕЮ СТАРТИРА НА КИРИЛИЦА ОТ 
1 ЮНИ 2016 Г. 
 
Европейският домейн от най-високо ниво .ею на 
кирилица ще бъде активен от 1 юни 2016 г., съобщиха от 
EURid, организацията, която управлява и развива 
общоевропейския домейн .eu.  Домейнът .eu е сред най-
популярните домейни от най-високо ниво в света, като 
свързва повече от 500 милиона човека от 31 държави в една 
Интернет самоличност. Повече от 3.9 млн. имена са били 
регистрирани откакто домейнът започна регистрация през 
2006 г. Много фирми и марки използват .eu уебсайт като 
практично решение, за да изразят ясно своята европейска 
самоличност и своите бизнес амбиции. 
 
 
Отдел "Преса и медии" 
Представителство на ЕК в България 
Телефон 02/933 5240 
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА БИЗНЕС АНГЕЛИТЕ В 
ПОДКРЕПА НА РАСТЕЖА НА МСП 
В настоящия наръчник е описано как могат да се подкрепят 
инвестициите и съвместните инвестиции на бизнес ангелите 
в онези сектори, региони или държави членки, където 
тяхното присъствие все още е ограничено. Предвид 
местното и регионалното измерение на дейностите на 
бизнес ангелите, възможностите за съвместни инвестиции 
чрез европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) и чрез финансовите инструменти биха могли да 
играят важна роля при финансирането на МСП на това 
равнище, ако се използват по-активно от управителните 
органи 
 
Свалете наръчника от следната връзка: ETBN15002BGN 

 

http://een.dobrich.net/wp-content/uploads/2016/03/ETBN15002BGN_002.pdf
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Стратегически ангажимент за постигане на равенство 
между половете за периода 2016—2019 г. 
В настоящия наръчник е описано как могат да се подкрепят 
инвестициите и съвместните инвестиции на бизнес ангелите 
в онези сектори, региони или държави членки, където 
тяхното присъствие все още е ограничено. Предвид 
местното и регионалното измерение на дейностите на 
бизнес ангелите, възможностите за съвместни инвестиции 
чрез европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) и чрез финансовите инструменти биха могли да 
играят важна роля при финансирането на МСП на това 
равнище, ако се използват по-активно от управителните 
органи 
 
Свалете наръчника от следната връзка: DS0415858BGN  
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА БИЗНЕС АНГЕЛИТЕ В 
ПОДКРЕПА НА РАСТЕЖА НА МСП 
В настоящия наръчник е описано как могат да се подкрепят 
инвестициите и съвместните инвестиции на бизнес ангелите 
в онези сектори, региони или държави членки, където 
тяхното присъствие все още е ограничено. Предвид 
местното и регионалното измерение на дейностите на 
бизнес ангелите, възможностите за съвместни инвестиции 
чрез европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) и чрез финансовите инструменти биха могли да 
играят важна роля при финансирането на МСП на това 
равнище, ако се използват по-активно от управителните 
органи 
 
Свалете наръчника от следната връзка: TE0415362BGN 

 

 

 

http://een.dobrich.net/wp-content/uploads/2016/03/DS0415858BGN_002.pdf


 

 

 
 

 

 
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 
 
The Future of Building Онлайн платформа EN 

Място Виена, Австрия 
Период 18-19 април 2016 
Краен срок 4 април 2016 

Сектори 
Строителни материали и компоненти; Възобновяеми енергии, технологии за 
въздушна климатизация и строителни технологии;  Устойчиво строителство; 
Материали, компоненти и системи за строителство;  

 
Brokerage Event "Light Weight Construction" Онлайн платформа EN 

Място Линц, Австрия 
Период 19-19 април 2016 
Краен срок 14 април 2016 

Сектори 

Дизайн и моделиране, прототипи; Индустриално производство; Свързващи 
технологии – залепяне, завиване на болтове); Машинни инструменти; Връскване, 
Инжекционно впръскване; Екзтрузия; Композитни материали; Метали и сплави; 
Леки материали. 

 
ConhIT Business Meetings 2016 Онлайн платформа EN 

Място Берлин, Германия 
Период 20-20 април 2016 
Краен срок 10 април 2016 

Сектори 
Обработка на информация и системи, работен процес; ИКТ и телематични 
приложения; Е-Здраве. 

 
Jazzahead! Matchmaking 2016 Онлайн платформа EN 

Място Бремен, Германия 
Период 22-23 април 2016 
Краен срок 18 април 2016 

Сектори 
Аудиовизуално оборудване и Комуникация; Звуков инженеринг и технологии за 
звук; Креативни услуги; Креативи продукти 

 

 

Целият брой свалете от тук: Бюлетин бизнес събития 15 

Всички бюлетини с бизнес събития тук: http://een.dobrich.net/?page_id=1465  

 

 

https://www.b2match.eu/building2016
http://www.b2match.eu/leichtbau2016
http://www.b2match.eu/conhit2016
https://www.b2match.eu/jazzahead2016
http://een.dobrich.net/wp-content/uploads/2015/03/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%80.15.pdf
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 BOAT20160203002 Виж пълния текст (EN)  
Фирма, специализирана в разработване и предоставяне на технологии за закрепване на 
дървени конструкции търси дистрибутори. Инженерите на фирмата изработват оразмеряващи 
проекти, предоставят консултации по изпълнението, обучават ползвателите и организират 
семинари в областта на обработката  на дървен материал. 
  
БЕЛГИЯ BRBE20160120001 Виж пълния текст (EN)  
Фирма, специализирана в производството и търговията на компоненти за хранене с месо търси 
производители на хранителни продукти, опаковки за храни и шиш пръчки. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151202003 Виж пълния текст (EN)  
Производител на интимен течен сапун за жени търси търговски партньори и дистрибутори на 
тоалетни принадлежности. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151201002 Виж пълния текст (EN)  
Производител на масажни масла и гел от арника търси търговски партньори и дистрибутори. 
Продуктите са изработени с арника и ментол, за да осигурят чувство на релакс след масажа и 
облекчение на мускулното напрежение. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151201004 Виж пълния текст (EN)  
Производител на шампоани, балсами за коса, хидратиращи маски за домашно и 
професионално ползване, търси търговски партньори и дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160205002 Виж пълния текст (EN) 
Производител на строителни материали (строителни панели от фибростъкло и външни рамки 
за остъкляване на врати) и компоненти за автомобилната индустрия търси доставчици на 
продукти, подходящи за авто-туризъм, отдих и за строителството. 

 

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/8c7d2f81-659a-4428-b29f-1f33f973a5fb
file:///C:/Users/User/Downloads/een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d18e7fa-8bcd-4115-85ed-03a99ef44bc2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fdcd08b6-b176-4dcf-b438-52aa0b245281
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06b18c81-9653-4f14-903d-6c9de6f7afec
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c80332d-f3f1-4091-845f-9a040e102ecd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a462c64-3dd2-442f-84a2-f89cc4ade4b1
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


 

 

 

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 

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 
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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: 09 Май 2016   

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  
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