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БАЗА ДАННИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО – BCD 

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. Базата данни се 

попълва онлайн, профилите се публикуват на официалната страница на мрежата и до тях имат достъп 
всички партньори от мрежата в Европа, Северна Африка, Близкия изток и Северна и Южна Америка. 
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 
 

ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ 

 

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


 

 

ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 

АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ В СФЕРАТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ 

 

   

Мрежата Enterprise Europe Network провежда различни събития за промотиране на дейността си в 

помощ на фирмите на регионално, национално и международно ниво. Събитията предоставят 

възможността за среща с потенциални бизнес партньори по време на предварително уговорени срещи 

по интереси, даващи възможност за представяне на вашия бизнес или технологична оферта. Искате ли 

да участвате на подобни събития? Имате ли технологични профили в сферата? Моля свържете се с нас 

на електронна поща: gkolev@cci.dobrich.net, tgicheva@cci.dobrich.net за да Ви помогнем! 

  

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СЪОТВЕТНОТО СЪБИТИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ и ДЕКЕМВРИ 2013.  
МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С EEN ДОБРИЧ НА ТЕЛЕФОН 058 601 472 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 

ИЗБРАНОТО ОТ ВАС СЪБИТИЕ 

 

4 November 2013 
World Travel Market 2013 - London 
London (United Kingdom) 

4 November 2013 
Hungarian business delegation to London 
London (United Kingdom) 

4 November 2013 
Prospecting mission in Turkey 
Istanbul (Turkey) 

5 November 2013 
Workshop of EU Legislation for Export-Import Operations with EU 
Konya (Turkey) 

5 November 2013 
Placebranding 
Faroe Islands and Reykjavik (Iceland) 

5 November 2013 
Company Mission Latvia 
Riga (Latvia) 

5 November 2013 
Horizon 2020 Health Information Day 
Belfast (United Kingdom) 

5 November 2013 
10th German Foreign Trade Congress 
Bremen (Germany) 

5 November 2013 
Matchmaking Event at the "Blech-Expo" Exhibition Stuttgart 
Stuttgart (Germany) 

5 November 2013 
Opening the Chocolate Box - Explore the Belgian Market 
Brussels (Belgium) 

5 November 2013 II Communication Correspondents Network meeting 

mailto:gkolev@cci.dobrich.net
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8ad66c8b-2b31-4d32-b96c-4b3377ab2524
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/20a847a6-f32a-46fd-a3ff-4c8ea35920b8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6d34207c-d4cd-45c9-a120-99bcd1e6f7e2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e7558e8f-ac7a-4bac-95c3-4c91392517eb
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e841de8a-3470-4fa0-aed0-58ce29ff71ff
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/5cfca2f3-fa70-413f-ad59-5dd4a3102b27
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http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3d8bab79-4347-4422-a550-50d2c731b000
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/313a916c-9506-48b4-8b8a-da1822753e2f


 

 

Brussels (Belgium) 

5 November 2013 
European Pavillion at China International Industry Fair 
Shanghai (Denmark) 

5 November 2013 
International Conference on Neuroscience 5th November, 2013 
Sabadell (Barcelona) (Spain) 

5 November 2013 
Incoming Lorena - Nord Sardegna 
Ittiri (Italy) 

5 November 2013 
Company mission in agrofood to North Pas-de-Calais 
Lille (France) 

6 November 2013 
Aviation Valley B2B meetings in Turin 
Turin (Italy) 

6 November 2013 
B2B Matchmaking  
Brussels (Belgium) 

6 November 2013 
Access to Finance for SMEs - Part 3 - Venture Capital and Private Investor Funding 
Cork (Ireland) 

6 November 2013 
MariMatch 2013 
Rotterdam (Netherlands) 

6 November 2013 
6th Metal Construction Meeting 
Bautzen (Germany) 

6 November 2013 
Company Mission to Sofia (Bulgaria) for Greek Frozen Food Companies 
Sofia (Bulgaria) 

6 November 2013 
MariMatch 2013 
Rotterdam (Netherlands) 

7 November 2013 
Company Mission from Germany to Istanbul 
Istanbul (Turkey) 

7 November 2013 
International B2B Event - Antalya Chamber of Commerce and Industry and University 
of Belgrade 
Belgrade (Serbia) 

7 November 2013 
AquaMatch 2013 
Amsterdam (Netherlands) 

7 November 2013 
European Space Solutions 2013 - Brokerage Event 
Munich (Germany) 

7 November 2013 
Face 2 Face Meetings at ICT 2013 
Vilnius (Lithuania) 

7 November 2013 
Face 2 Face Meetings at H2020 conference ICT 2013 
Vilnius (Lithuania) 

7 November 2013 
AFRICAGUA 2013 
Antigua, Fuerteventura, Canary Islands (Spain) 

7 November 2013 
Company Mission to Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso 
Bergamo (Italy) 

7 November 2013 Ecobusiness Cooperation Event 2013 
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http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/c3910d12-a893-4a94-8196-2dae5e967ded
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/807b9682-91da-497c-9fcb-9df31615c29f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/807b9682-91da-497c-9fcb-9df31615c29f
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http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/02de3260-ab29-4996-8705-620b6c0be5eb
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e72a8799-e0fa-46b1-8cbf-3bbb2c91a990
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8156bddd-54ba-4110-8b2a-ac63da895e31
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/01a43cfa-9681-41b5-a0a7-c8d20010d0dc


 

 

Rimini (Italy) 

8 November 2013 
Dutch company mission on integrated water management in urban areas 
Delft (Netherlands) 

9 November 2013 
CATALONIA - ISRAEL MISSION 2013 
Tel-Aviv (Israel) 

10 November 2013 
Exchange of information 
Lillehammer (Norway) 

10 November 2013 
Company mision to México---México+cerca 2013 
México DF (Mexico) 

11 November 2013 
Company Mission - Russian food sector companies visiting Finland 
Helsinki, Turku (Finland) 

11 November 2013 
Business Delegation to Austria (Exporttag 2013) 
Linz (Austria) 

11 November 2013 
Salone dell'internazionalizzazione  
Monza (Italy) 

11 November 2013 
Company mission - Companies from mid Sweden meets the energy market and R & D 
organizations from mid Norway. 
Trondheim (Norway) 

11 November 2013 
Lifting industry 
Herne, Essen, Duisburg, Dusseldorf, Hanau and Oberkummering (Germany) 

11 November 2013 
Exchange of information and experiences in tourism and winter sports 
Lillehammer (Norway) 

12 November 2013 
Hannover Agritechnica Agriculture Fair 
Hannover (Germany) 

12 November 2013 
Company mission in metal sector 
Ljubljana (Slovenia) 

12 November 2013 
Turkish Company Mission to Agritechnica Agricultural Machinery and Equipments 
Fair 2013 
Hannover (Germany) 

12 November 2013 
Finnish company mission to Norway for five companies from different sectors 
Oslo (Norway) 

12 November 2013 
Company mission in "Publishing Expo 2013", Moscow 
Moscow (Russia) 

12 November 2013 
NanoForum Syd 2013 
Lund (Sweden) 

12 November 2013 
Subcontractor Connect 2013 
Jönköping (Sweden) 

12 November 2013 
Countdown to Horizon 2020 Space - Toulouse event 
Toulouse (France) 

12 November 2013 
Company Mission Renewable Energies, Environmental technologies and Sustainable 
Construction from Saxony to Croatia and Bosnia-Herzegowina 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8f061a63-4281-42df-be98-9c98cad925aa
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http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/15b8c7a3-cc73-419b-ab83-014d48944fba
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/22a6286f-79f7-45e0-aff7-be6f0a63cda0
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/0e9d010a-ef89-49fb-aa8f-7139f301f22a
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http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9efe1c75-79f1-474e-a100-39960815d4b3
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d1712014-57a3-48f5-aad4-56273de17457
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cf3df508-a802-460f-87af-8cbf5bac58a9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cc58b795-9705-46da-b22b-7dfd88aa366a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cc58b795-9705-46da-b22b-7dfd88aa366a


 

 

Zagreb (Croatia) 

12 November 2013 
Arab Technoparks Meeting Hammamet, Tunisia, 12 November 2013 
Hammamet (Tunisia) 

12 November 2013 
Single Euro Payments Area 
Seville (Spain) 

13 November 2013 
EU chemicals legislation: Why is it the business of non-chemical companies? 
Helsinki (Finland) 

13 November 2013 
Latvian and Estonian company mission to Turku, Finland 
Turku (Finland) 

13 November 2013 
Business Meetings at Environmental & Energies Fairs 
Valencia (Spain) 

13 November 2013 
ProAgro BE on Food Safety focusing on Contaminants and Athentication-related 
issues  
Montpellier (France) 

13 November 2013 
Company mission to Switzerland  
Luzern, Aarau, Baden, Frauenfeld (Switzerland) 

13 November 2013 
CE-marking of medical device 
Oslo (Norway) 

14 November 2013 
Matchmaking Czechbus 
Praha (Czech Republic) 

14 November 2013 
20. Polnisch-Deutsch-Tschechisches Kooperationsforum für Unternehmen 
Jelenia Góra (Poland) 

14 November 2013 
DECIPHER FLORENCE MARKET CONSULTATION DAY - www.decipherpcp.eu  
Firenze (Italy) 

14 November 2013 
Company Mission @ BMTA - Mediterranean Exchange of Archaeological Tourism 
Paestum (Salerno) (Italy) 

14 November 2013 
Company mission to Canada 
Toronto (Canada) 

14 November 2013 
G-Star 2013 Brokerage Event in Korea 
Busan (South Korea) 

14 November 2013 
Danube Region Business Forum - New developments in information and 
communication technology 
Vienna (Austria) 

14 November 2013 
Danube Region Business Forum - New developments in information and 
communication technology 
Vienna (Austria) 

14 November 2013 
Danube Region Business Forum - ICT-New Developments in Information and 
Communication Technologies 
Vienna (Austria) 

15 November 2013 
Travel with us - Brokerage event between tourism companies 
Bucharest (Romania) 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/823788ea-7f1a-4e58-bf81-d20a0d1f3dcb
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http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2f61f4a8-2f0d-4788-a21a-3bd8cc3c4a6e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8e1faede-bd67-4c23-b25d-f0d7bd6b87fb
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http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/289fcf94-9e9b-48a9-8fcc-98047f362e4e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/0da1719a-44ab-4cc1-a959-fd2f10bae29c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/4e7f56ef-80ed-4f47-b84e-7093d69bbc36
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/465aef0a-14f6-4d49-8f84-0d32cfe61d9d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a9e7d174-988c-4fdd-b052-cf8c1febf810
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f12b1e61-0472-4e45-bca3-11bae62496fa
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/c7fbbcba-f9a0-457e-bbd6-e93bd36b0988
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/599670ee-b04c-4ff0-99d9-59301d5c21b8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/930d55ba-d5ca-4599-ad6e-e569356065b9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/930d55ba-d5ca-4599-ad6e-e569356065b9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/48fc6360-0ed1-4d76-b005-16fbf1ad9e14
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/48fc6360-0ed1-4d76-b005-16fbf1ad9e14
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8441944c-958d-4343-92eb-33306a80aa11
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8441944c-958d-4343-92eb-33306a80aa11
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/63969d95-b21c-48b2-b24e-5f5920ddec42


 

 

15 November 2013 
Networks Management and Internalization 
Bilbao (Spain) 

15 November 2013 
Business Forum - E-commerce financing - the New Perspective o 2014-2020. 
Bydgoszcz (Poland) 

15 November 2013 
Solar Cities Symposium and Solar Campus Workshop 
ankara (Turkey) 

15 November 2013 
Business 2 procurers meetings and business 2 business meetings 
Cracow (Poland) 

17 November 2013 
Company mission in Istanbul 
Istanbul (Turkey) 

18 November 2013 
Brokerage event between Serbian and Russian companies at trade fair Mebel in 
Moscow 
Moscow (Russia) 

18 November 2013 
Construction, urban planning and sustainable development of infrastructures 
Kaliningrad (Russia) 

18 November 2013 
Delegation from San Sebastian on Energy topics 
Berlin (Germany) 

18 November 2013 
Russia > London Inbound Mission 
London (United Kingdom) 

18 November 2013 
Financial support from the New programming 2014-2020. 
Aosta (Italy) 

18 November 2013 
Strategie di protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale per le PMI italiane 
Venice (Italy) 

19 November 2013 
International brokerage event at MIDEST and Tolexpo 2013 
Paris (France) 

19 November 2013 
WANTED! Tourism Professionals - Recruitment Day with Bavarian Companies 
Toledo (Spain) 

19 November 2013 
EVS27 Brokerage Event 
Barcelona (Spain) 

19 November 2013 
Company mission for German construction companies to Mallorca 
Palma de Mallorca (Spain) 

19 November 2013 
MEDICA, Dusseldorf: Company Mission from North East England 
Dusseldorf (Germany) 

19 November 2013 
WAMAS "Workshop for science and B2B Meetings on Advanced Materials And 
Surfaces" in CERN 
Meyrin (Switzerland) 

19 November 2013 
The security of transnational contracts and agreements in the light of standarised e-
commerce regulations. 
Torun (Poland) 

20 November 2013 
7th Slovak Matchmaking Fair 2013 
Bratislava (Slovakia) 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/16d42839-0018-4ff1-a445-4b009bb40325
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/71b76c5f-8469-4fd4-b934-1352d1e46308
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/79e734bc-70dc-4131-a678-cdad8c902a02
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8f2eb084-f93e-4523-8c9e-3909e35d229d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/daf48a66-3fda-4942-8dc8-2b83509784e3
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/45c1ef88-0335-4c2f-81a8-feda716ed16b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/45c1ef88-0335-4c2f-81a8-feda716ed16b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a99520da-9fc4-4d78-ab8c-61d57e5972be
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e15fc6ad-454b-4031-99c2-4ed718a4b095
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/38c83587-3d59-472f-bd8d-633af78c11c6
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/78d282a3-d295-4887-bf17-28146aa23b5b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/599ffbe5-c079-4a0d-86d5-dcf758fa03c9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/bdf0f1c3-9877-4374-8fe6-31f6e51bf3ee
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/881fcd74-34f4-4641-947c-41b240ecfb4f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/45b7bba7-c12d-4a71-ac0c-a548a5b75900
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/72ba8466-69fa-44df-9ea1-e3e344b9c5d0
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b1b11814-8241-4200-83cd-6a667dec90f1
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b808258f-f1af-4919-a6f0-240ca63f6518
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b808258f-f1af-4919-a6f0-240ca63f6518
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/296f9138-5ceb-48e3-a5ce-b3639d953d8d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/296f9138-5ceb-48e3-a5ce-b3639d953d8d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a497dc3d-8202-4e26-9932-522683675a28


 

 

20 November 2013 
Company mission to Novemberkonferensen in Narvik, Norway 
Narvik (Norway) 

20 November 2013 
BEBB matchmaking 
Stockholm (Sweden) 

20 November 2013 
EWEA Offshore - German company mission 
Frankfurt (Germany) 

20 November 2013 
NRW ICT DAY 2013 
Paderborn (Germany) 

20 November 2013 
NRW ICT DAY 2013 (can be combined with Medica Brokerage) 
Paderborn (Germany) 

20 November 2013 
MEDICA Trade Fair 
Düsseldorf (Germany) 

20 November 2013 
Romanian Company Mission to FEMAC Cluster 
Barcelona, Lleida (Spain) 

20 November 2013 
Brokerage Event for Renewable Energy and Energy Efficient Construction and 
Renovation 
Bucharest (Romania) 

20 November 2013 
Brokerage Event at RENEXPO 2013 - Renewable Energy and Energy Efficient 
Construction and Renovation 
Bucharest (Romania) 

20 November 2013 
Dem@t-Tech 2013 
Alençon (France) 

20 November 2013 
Milipol Paris 2013 - International Business Meetings 
Paris (France) 

20 November 2013 
Italian design 
Prato, Pisa, Florens (Italy) 

21 November 2013 
Healthcare Brokerage Event MEDICA 2013 
Düsseldorf (Germany) 

21 November 2013 
Berlin-Russian Conference on Energy and Environment 
Berlin (Germany) 

21 November 2013 
E-commerce and the model of personal data security in EU 
Bydgoszcz (Poland) 

21 November 2013 
Company mission to Poland 
Krakow (Poland) 

22 November 2013 
Brokerage Event “B2B Wine&Food Molise”  
Campobasso (Italy) 

22 November 2013 
International Brokerage Event Technology Meeting “Nanotechnologies and 
Nanomaterials” 
Kyiv (Ukraine) 

22 November 2013 
Company Misson to Budapest 
Budapest (Hungary) 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a7751ed4-a414-4e37-953f-33f031445ab5
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7cce4caf-8f48-40b7-8f3f-521363934e57
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/44950aa3-6a8f-4571-8a53-ffa21379b46c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/82fce2f7-2575-4738-bd8d-c16ebb044663
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/fef9538d-856b-4d1b-86bf-83dababcba8f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cb9d8e0c-a046-48ae-92a1-75a8e2327d87
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9ae62a07-c3b1-49a7-a0a1-e32d930a8e01
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/447c6d08-08f0-469e-8030-b5040a1df1b7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/447c6d08-08f0-469e-8030-b5040a1df1b7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/72ef3113-678d-4893-8bfc-c1878b095801
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/72ef3113-678d-4893-8bfc-c1878b095801
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ef63eeae-ada1-4899-91c1-9473d3b17556
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f295ae77-2a01-458f-b3c4-c0b17b3f1721
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d7aab4c7-4b3d-453f-b34d-ba133eebd26c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8b5372b6-e8f9-452f-b0a2-dc6094840adf
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/118897e2-77bb-4fcf-b934-052bd229912b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/166055d4-89b3-4cef-bc53-7f3e94b6cf90
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7f893d64-5e6b-4428-93c0-84e204b64757
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9ab1d1fe-ae66-4b31-ad13-df147b97eefc
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/c6baf51f-a97f-4590-8d67-eaad9960d7dc
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/c6baf51f-a97f-4590-8d67-eaad9960d7dc
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ee1473ba-e22c-459f-846a-3d89361ef394


 

 

23 November 2013 
Company Mission: 20TH TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2013 
Tirana (Albania, Republic of) 

24 November 2013 
Company Mission Russia to Sicily 
Palermo (Italy) 

24 November 2013 
Company Mission Russia to Sicily 
Palermo (Italy) 

24 November 2013 
Company mission between Slovak and Israel companies 
Bratislava (Slovakia) 

24 November 2013 
Company Mission between Luxemburg and Turkish 
Izmir (Turkey) 

25 November 2013 
Company Mission to Chile 
Santiago de Chile (Chile) 

25 November 2013 
Company Mission from PACA Marseille to Bremen 
Bremen (Germany) 

25 November 2013 
Company mission to India 
Mumbai (India, Republic of) 

25 November 2013 
EEN South-East Europe Regional Conference 2013 
Belgrade (Serbia) 

25 November 2013 
Innov’embre: Partnering event Research / Business 
Lille (France) 

25 November 2013 
Matching 2.0 
Milano (Italy) 

26 November 2013 
Company mission to "Count down on Horizon 2020 space" 
Rome (Italy) 

26 November 2013 
EEN - Canada-Europe Space Innovation Mission to Piedmont  
Turin (Italy) 

26 November 2013 
Turkish Company Mission to Styria (Austria) - Construction with timber 
Graz (Austria) 

26 November 2013 
Info Day Single Market 2013 - product conformity 
Brussels (Belgium) 

26 November 2013 
Company Mission From Turkey To Spain 
Castellon (Spain) 

26 November 2013 
Munich Biomarker Conference 
Munich (Germany) 

26 November 2013 
Internet marketing and e-commerce for SMEs - good practice in EU 
Toruń (Poland) 

26 November 2013 
Company Mission in Warsaw 
Warsaw (Poland) 

27 November 2013 
RENEX Business Matchmaking 
Porto Alegre - RS (Brazil, Federative Republic of) 

27 November 2013 B2B at European Women Inventors & Innovators Network 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dc037b8e-9f27-4d42-a644-4c91edbd1736
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a876d043-7534-424a-a65c-275c1842e370
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/fc47349d-af42-463c-9dca-5d3abb970cef
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7fb66495-5221-4c2e-a32e-b90e0663105d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e9205ca8-b4c1-402f-85c5-88336c3f3c23
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/bea5e99a-e205-4e06-8ee7-53716a42ded5
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2bcd4f46-2811-43bb-89ce-54f1c81e777a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8e98813a-f64e-4199-955a-8d3f14e10fa0
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/73f36320-2d95-4d77-bee7-643876610e37
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/167b7c29-7149-428e-8e6b-726fdf6622d5
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/41fee1db-84aa-48b1-8266-17d3fa27a53b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2350f42f-c6a4-4012-b134-289ab9c6c6fd
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e8f3804f-6c29-4e2d-8f4d-a7c842714e95
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/df0a5e5c-6a62-423e-9e23-6e526786ad81
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/00b21250-e992-480e-bec6-6c35fabff33f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a29e9705-4d9a-4345-92e0-5b68066ce9be
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6e96da34-25e3-470b-929f-d2378d07325f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/0e7872e4-dc8d-4314-9ac0-109b05c4cf15
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ecd09610-02a5-4acb-b4c0-f4b9216c7f08
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/aa85e79f-0f2f-4f9e-b0ba-d6bcb3c3ce8c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/4111118f-0936-4188-9601-9b1480569ed5


 

 

Stockholm (Sweden) 

27 November 2013 
German-Polish Business Matching in the frame of the Cluster Conference of the 
Metal Cluster Brandenburg 
Eisenhüttenstadt (Germany) 

27 November 2013 
International Brokerage Event at Business Base 2013 
Belgrade (Serbia) 

27 November 2013 
International Brokerage Event at Business Base 2013 
Belgrade (Serbia) 

27 November 2013 
Business Roadshow Tunisia & Mission for Growth 
Tunis (Tunisia) 

27 November 2013 
SPACE Research in Horizon 2020 
Rome (Italy) 

27 November 2013 
Countdown for Horizon 2020 Space International Information and brokerage event 
Rome (Italy) 

27 November 2013 
Efficient Buildings Days 
Villefontaine (France) 

27 November 2013 
Romanian Company Mission to Hungary in the frame of the "Success Stories and 
Services of the Network" Conference 
Nyíregyháza (Hungary) 

28 November 2013 
Electronics supplier company mission to Videoton and Fehér Group in 
Székesfehérvár, Hungary  
Székesfehérvár (Hungary) 

28 November 2013 
Cloud, Big/Open Data & Smart Mobility Brokerage Event 
Birmingham UK (United Kingdom) 

28 November 2013 
RARE 2013 
Montpellier (France) 

28 November 2013 
SYRREN 2013 - Super Yachts Refit & REpair Brokerage Event 
Marseilles (France) 

28 November 2013 
CLUSTER CLOUD - Innovative Clusters, Key Drivers of Economic Smart Specialisation 
Bucharest (Romania) 

1 December 2013 
Hong Kong Business of Design Week 2013 
Hong Kong (China) 

1 December 2013 
Company Mission to G2G in Torino 
Torino (Italy) 

1 December 2013 
“Lazio à la carte.....Paris à table” 
Paris (France) 

1 December 2013 
The transformative power of Plug-In Electric cars: Incoming mission from Cyprus 
Heraklion,Rethymno (Greece) 

3 December 2013 
Precision Fair 2013 
Veldhoven (Netherlands) 

3 December 2013 Pro'energy ENERGAIA 2013 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/11bae56d-9d59-4bcc-a6c8-77b9b261ec49
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/11bae56d-9d59-4bcc-a6c8-77b9b261ec49
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3668dfdc-3590-49ae-b89d-58cc7033c1b0
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/de17a104-8603-4727-b944-f78635edb4e3
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/470da82f-12dc-45aa-8615-ae62385d3396
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a0fa3759-ee1f-4e38-b1fa-e228a6de2d74
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e7a8f83a-61d5-468f-9601-329991e53748
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d232bfb5-c608-4b37-9d7f-d420334388ae
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6635402c-153c-4b32-a473-3ff7e352166e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6635402c-153c-4b32-a473-3ff7e352166e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b60ca680-6de4-4a7f-ae95-b076c61ebe6b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b60ca680-6de4-4a7f-ae95-b076c61ebe6b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9cef542a-38c4-4149-97c6-99e7f8252e22
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7bd5363a-8dc4-4022-b9c4-7b06f6f29c08
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1ddd8f24-d501-4f8d-91c6-a73c86e277dd
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7fbbca14-149a-4611-9568-45aeb1899fff
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/49b7d919-a82a-47ec-be70-fd3d17045d3d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/686b8503-ebba-4ef6-b302-6f1bbbcf556c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3d2e7e2b-2703-41bf-a9af-713aaa69288e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d836b4fd-fa5c-43cd-a8ae-4ae542de0d64
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2cfe24da-050f-41e3-b325-b09ab687fe78
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9f6fd5d1-b096-46c4-b0d2-ce3845192e5f


 

 

MONTPELLIER (France) 

3 December 2013 
Enterprise Europe Network Lithuania conference and company mission 
Kaunas (Lithuania) 

4 December 2013 
Intermediate level EACI-EPO IPR training 
Vienna (TBC) (Austria) 

4 December 2013 
Company Mission on laser applications 
Modena (Italy) 

4 December 2013 
Green Business meetings 2013 
Paris Nord Villepinte (France) 

4 December 2013 
IL Company Mission to ARTEMIS Co-Summit 
Stockholm (Sweden) 

4 December 2013 
Business Forum in Prague 
Prague (Czech Republic) 

4 December 2013 
Access to Finance for SMEs - Part 4 - State Agency Funding 
Cork (Ireland) 

5 December 2013 
Tech Industry 2013 Brokerage event 
Riga (Latvia) 

5 December 2013 
German-Polish Conference on relocation support , innovation and start-ups 
Frankfurt Oder (Germany) 

8 December 2013 
Hungarian trade mission to Turkey for the construction, manufacturing, ICT and 
transport sectors 
Istanbul, Bursa (Turkey) 

9 December 2013 
Overview of New Innovation Services in EEN 
Turin (Italy) 

10 December 2013 
WIRED UP: Virtual Brokerage Event dedicated to mechanical subcontracting.  
Lecco (Virtual) (Italy) 

10 December 2013 
Decentralized Traininig „Horizon 2020“ 
Graz (Austria) 

11 December 2013 
Finnish ICT field company mission to Estonia 
Tallinn (Estonia) 

11 December 2013 
Company mission from Slovakia to Germany 
Hannover, Hamburg (Germany) 

12 December 2013 
Polish company mission to Turku, Finland  
Turku (Finland) 

16 December 2013 
Polish-Slovenian company mission to Krakow with B2B 
Krakow (Poland) 

17 December 2013 
Business Forum Cyprus - Serbia 
Belgrade (Serbia) 

18 December 2013 
Reuse of building materials 
Bremen (Germany) 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/15f4167d-4a97-4dd5-b739-3928d19a4cb7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/0cfdee9d-67ec-47e7-9b10-a131639ca666
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/505fdf09-617f-4d23-beb0-742f56fe4e69
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8811a20d-c6f5-42b4-bf4a-e2c503f5220a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/35d28a28-b2b9-4eee-93ac-f5a81d9ed32e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/340709a5-e9eb-48a0-8927-41276b671b93
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f7c5ef39-66c9-4c23-9a7a-b8d5bc1998ba
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9a1769e9-208d-4480-8c30-8b94aa9fc1f9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/690a7b19-da56-4a9f-b13b-a0dc63ae15e2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/050c45af-8afa-4e8c-8231-c7c86e02996b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/050c45af-8afa-4e8c-8231-c7c86e02996b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/79de2237-768a-4d54-827f-ae50234a9955
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cbff0d0c-1097-47f4-81f9-ed2e766e8665
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a5cab50c-845a-4ed4-82f1-54149dcdd478
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f08cb0f6-c07e-4999-811b-122008a244aa
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e01b2e14-5378-4d93-b977-9e2361cdff2b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/fbf80724-e660-492c-a9e3-74c034d95291
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6fa97102-9c6d-4e26-9fd3-d1403041e0c6
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/df1677f2-f198-4dd0-8d8b-771d9d021b88
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1072806c-a39c-4151-bf88-acbc507d236b


 

 

ОФЕРТИ ОТ БАЗА ДАННИ ЗА БИЗНЕС КООПЕРИРАНЕ BCD НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

ПОЛУЧЕНИ ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ КЛИЕНТИ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE 

NETWORK ЗА 2013 ГОДИНА 02/2013 
 

117. BCD ID20130215001 Фирма от Полша, експерт в семантични технологии, бизнес информация, 

разработване на програми и уеб технологии търси сътрудничество на база съвместни предприятия. 

Също така е в състояние да бъде подизпълнител в сектора на информационните и комуникационните 

технологии. 

118. BCD ID20130214043 Производител на бутала за двигатели за леки въздухоплавателни средства търси 

дистрибутори и подизпълнители. 

119. BCD ID20130214039 Руска фирма от Сибир, специализирана в предоставянето на широка гама от 

услуги (напр. кетъринг услуги, транспортни услуги и т.н.) за лагери, общежития и други съоръжения 

предлага аутсорсинг на фирми, които организират временнa работa (бригади). 

120. BCD ID20130214030 Словенска фирма, специализирана в съвременни софтуерни решения за 

промишлена автоматизация и други промишлени нужди, специален софтуер пригоден за клиенти с 

високи технологични изисквания, софтуер, предназначен за научно-изследователска употреба и работа 

с напреднали индустриални машини,предлага подизпълнителски дейности (като подизпълнител), 

техническо сътрудничество за по-големи проекти, съвместно разработване на продукт или договор за 

съвместно предприятие. 

121. BCD ID20130214020 Италианска фирма е производител на термосвиваеми (shrink sleeve) етикети. 

Фирмата търси търговски посредници и партньори за дистрибуция. Освен това предлага 

подизпълнителски услуги и обмисля продажбата на фирмата или част от нея. 

122. BCD ID20130214019 Хърватска фирма предлага услуги за обработка на метали, особено неръждаема 

стомана, но също така и алуминий, месинг, бронз. Фирмата търси потенциални партньори (агенти за 

намиране на нова работа), както и партньори за съвместно предприятие. 

123. BCD ID20130214017 Руска фирма, специализирана в производството на предмети за бита и 

сувенири, изработени от брезова кора (с възможност за работа по поръчка) търси дистрибутори. 

124. BCD ID20130214016 Руска фирма, специализирана в туристическия бизнес в Русия и Канада търси 

агенти и търговски представители, които да популяризират тези услуги в страните от Европа и Азия. 

125. BCD ID20130214015 Руска фирма, чиято основна дейност е разработването и производството на 

висококачествени автомобилни аксесоари за леки и товарни автомобили търси търговски 

представители. 

126. BCD ID20130214013 Полски търговец на едро на продукти за фабрики за хлебни изделия, 

сладкарски изделия и сладолед търси дистрибутор или доставчик-производител на семена 

(слънчогледови, тиквени, сусам, лен, соеви семена, мак), деликатеси (кокосови стърготини, стафиди), 

консервирани плодове (праскова, ананас, плодов микс, мандарина) и предлага дистрибуция. 

127. BCD ID20130213034 Английска инженерингова компания, специализирана в ремонта и 

производството на режещи инструменти търси дистрибутори или агенти, които да представят и 

продават нейните услуги като част от собствената си гама от продукти. 



 

 

128. BCD ID20130213022 Датска фирма, специализирана в производството на нетоксични, органични 

пожарозащитни елементи за дървообработващата промишленост търси дистрибутори или агенти в 

Европа. 

129. BCD ID20130218030 Турска компания, специализирана в областта на съдове под налягане, автоклави 

и машини за рециклиране на гуми търси търговски посредници и партньори за дистрибуция. 

130. BCD ID20130218029 Чешки производител на болнични легла и други мебели за болница търси 

търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори) за продажбата на тези продукти. 

Компанията също така предлага подизпълнение. 

131. BCD ID20130218027 Фирма от югозападната част на Полша, която работи в областта на събирането 

на дългове, предлага услугите си като подизпълнител за предприятия, които имат длъжници в Полша. 

132. BCD ID20130218025 Холандска компания за възстановяване на данъци от холандските данъчни 

власти за частни лица (работници имигранти или чуждестранни данъкоплатци) търси агент в България. 

133. BCD ID20130218023 Турска фирма, специализирана в работата със замразени храни и плодове търси 

търговски посреднически услуги (дистрибутор). 

134. BCD ID20130218022 Испанска фирма, специализирана в покривки за маса за дома и производител на 

богата гама от текстилни продукти за хотелиерската индустрия търси агенти, дистрибутори на тези 

продукти. 

135. BCD ID20130218021 Гръцка работилница с многогодишен опит в ръчно изработени сребърни икони 

позлатени с 24-каратово злато, търси дистрибутори, агенти и / или търговци на едро. 

136. BCD ID20130218018 Руска фирма, активна в разработването и въвеждането на високоефективни ИТ 

решения за подкрепа на телекомуникационната индустрия като CRM, фактуриране, а също и 

специализирани продукти, реализирани спрямо нуждите на всеки отделен клиент, търси дистрибутор. 

137. BCD ID20130218011 Гръцка компания за производство на висококачествени продукти, свързани със 

сателитни и наземни системи търси агенти и / или дистрибутори на своите продукти и 

подизпълнителски дейности. 

138. BCD ID20130218006 Румънска фирма, активна в областта на дървообработването и строителството 

на дървени къщи търси чуждестранни партньори, които се интересуват от продажба на тези къщи в 

чужбина. Фирмата също предлага услугите си като подизпълнител за потенциални партньори в 

производството и / или инсталиране на други строителни елементи от дърво. 

139. BCD ID20130218005 Израелска компания, която проектира и произвежда сребърни бижута търси 

агенти и дистрибутори на сребърни бижута в Европа. 

140. BCD ID20130218003 Гръцка фирма, създадена през 1935 г. от първият производител на предпазни 

обувки в Гърция, след осем десетилетия продължава проектиране и производство на защитни обувки с 

висока специализация и стандарти за защита. Фирмата се интересува от разширяване на 

транснационалната дейност и намиране на дистрибутори, агенти и / или търговци на едро. 

141. BCD ID20130216001 Английска фирма проектира, доставя и инсталира възобновяеми енергийни 

продукти и предоставя механични и електрически услуги на битови, търговски и промишлени 

потребители и публичния сектор. Те желаят да предоставят своя опит като подизпълнител на фирми 

изпълнители. 



 

 

142. BCD ID20130215037 Полски производител на облекло за мотоциклетизъм търси доставчици на 

иновативни тъкани и платове. Фирмата търси предимно деним и памук, подсилен с Cordura или найлон, 

за да са устойчиви на разкъсване. 

143. BCD ID20130215033 Словенска фирма активна в областта на рециклиране и продажба на суровини 

като стомана и мед търси дългосрочен доставчик на хладилни компресори скрап. Фирмата също така 

предлага подизпълнение в областта на рециклиране на компресори за хладилници скрап. 

144. BCD ID20130215030 Гръцка компания, която е активна в производството на памук, както и в 

търговия на едро на селскостопански продукти, търси търговски посредници (агенти, дистрибутори и 

представители) за захар. 

145. BCD ID20130225025 Ирландски агент, специализиран в производството, разпространението и 

продажбата на бои за прожекционен екран и прожекционни екрани се стреми да разшири своята 

дистрибуторска мрежа в цяла Европа, Близкия изток и Африка. 

146. BCD ID20130220040 Испанска компания, специализирана в областта на умствена аритметика (mental 

arithmetics), която вече е представена в повече от 24 страни от Европа, търси партньор, интересуващ се 

от мастър франчайз лиценз за европейските страни. Той ще има възможност да разработи собствен 

бизнес в широка област с помощта на вече изпитана успешна марка. 

147. BCD ID20130220037 Сръбска фирма за производство на хлебни и сладкарски изделия търси 

дистрибутори в европейските страни. Също така се интересува от продажба на част от компанията и 

търси партньори за съвместно предприятие с цел да увеличи производството. 

148. BCD ID20130220034 Сръбска фирма е създадена през 1999 г. в областта на текстилната 

промишленост. Днес компанията има опит в международно сътрудничество и регистрирана търговска 

марка. Асортиментът се състои от мъжки и женски дрехи. Фирмата търси агенти за продажба на 

продукти и предлага подизпълнителски дейности. 

149. BCD ID20130220033 Руска компания, специализирана в търговия с продукти за металургията (тръби, 

горещовалцовани профили и стомана), метални листове (студена и горещовалцована ламарина), тръби 

и тръбопроводни арматури предлага търговско-посреднически услуги (като дистрибутор) на 

производители (доставчици) на тези продукти. 

150. BCD ID20130220028 Сръбска компания, специализирана в производство и монтаж на индустриално 

оборудване, търси агенти и дистрибутори на своите услуги и системи. 

151. BCD ID20130220020 Полска компания, специализирана в производството и продажбaтa на цигари, 

тютюн за наргиле и аксесоари тютюнoпушене търси търговски посредници (дистрибутори) и доставчици 

на материали, използвани за производство на продуктите на фирмата. Компанията също така предлага 

взаимнa дистрибуция, маркетинг и промоция, както и подизпълнение. 

152. BCD ID20130220016 Сръбска компания, специализирана в преработката на дървен материал, 

плодове и зеленчуци, търси агенти, дистрибутори и логистични услуги, както и съвместно предприятие. 

Фирмата разполага с два вида производство. Един от тях е за обработка на дървесина и производство на 

масивни букови дъски. Друга дейност на фирмата е преработка на плодове и зеленчуци. Крайните 

продукти са дълбоко замразени плодове и сушени плодове и зеленчуци. 



 

 

153. BCD ID20130220002 Словенска компания е изобретател и производител на специално иновативно 

устройство, което позволява подобряване на топлинните свойства на прозорци. Фирмата търси 

търговско-посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор) и франчайз. 

154. BCD ID20130219050 Испанска компания, активна в производството на мека мебел търси търговски 

посреднически услуги (агент, представител и дистрибутор). 

155. BCD ID20130219047 Испанска компания, активна в производството на мека мебел търси търговски 

посреднически услуги (агент, представител и дистрибутор). Фирмата предлага своите услуги на база 

подизпълнение, е отворена за възможности за съвместни предприятия и съвместно производство, и 

също така търси дистрибуция на своите услуги и продукти. 

156. BCD ID20130219044 Английска фирма, специализирана в консултантски услуги, сорсинг, интеграция 

и доставка на интернет протокол (IP), видеонаблюдение и свързаните продуктови решения търси 

дистрибутори. 

157. BCD ID20130219040 Словенска фирма в областта на строителството е разработила специална 

система въз основа на нов материал – патентован „супер-лек“ полистирол бетон. Фирмата търси 

търговски посреднически услуги (агенти, представители, дистрибутори) и се интересува от съвместни 

предприятия. 

158. BCD ID20130219039 МСП от Полша също е организатор на римски и средновековни фирмени 

събития. Спецификата на посещение на исторически сгради с деца е вдъхновила компанията за 

проектиране на уникална детска площадка, чийто основен актив е възможността за взаимодействие 

между деца и родители и обучение чрез игра. Фирмата търси дистрибутор и компания проявяваща 

интерес в лицензирането. Фирмата също проявява интерес в предлагането на подизпълнение на 

производството на площадки или проекти от тях. 

159. BCD ID20130219034 Румънска фирма, специализирана в събиране на реколтата / събиране на 

пресни боровинки и горски плодове търси търговско сътрудничество и съвместни предприятия. 

160. BCD ID20130219030 Българска фирма активна на пазара на автомобилния транспорт и товарни 

превози търси фирми, които се нуждаят от логистични услуги. 

161. BCD ID20130219029 Румънски предприемач, специализиран в отглеждането на цветя, овощни 

дървета и лозя търси търговски представители в Европа. 

162. BCD ID20130219024 Немска фирма, специализирана в разработването, производството и продажбата 

на модулни оптични системи за професионална инспекция на тръбопровод и канализация търси 

търговски представители и дистрибутори за своите иновативни продукти и системи в световен мащаб. 

163. BCD ID20130219023 Английска фирма специализирана в предоставянето на широка гама от 

висококачествени маркови електрически продукти за автомобили търси агенти и дистрибутори в 

Европа, за да засилят присъствието си на пазарите в ЕС. 
 

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на пълния текст на предложението, моля 

посочвайте съответния референтен номер. 

 
КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШ BCD или BBS ПРОФИЛ? ПРОЧЕТЕТЕ ТУК: http://een.dobrich.net/?page_id=387  

или се свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net 

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


 

 

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ И ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ ПОЛЕЗНИ 

ВРЪЗКИ В ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.  

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ВРЪЗКАТА, КОЯТО ВИ ИНТЕРЕСУВА! 
 
ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) 
http://europa.eu 
 
ИНСТИТУЦИИ НА ЕС 
Европейска комисия (БГ) 
Европейски парламент (БГ) 
Съвет на ЕС (БГ) 
Съд на Европейските общности (БГ) 
Европейска сметна палата (БГ) 
Европейски омбудсман (АНГЛ) 
Европейски надзорен орган за защита на данните (АНГЛ) 
 
ФИНАНСОВИ ОРГАНИ НА ЕС 
Европейска централна банка (АНГЛ) 
Европейска инвестиционна банка (АНГЛ) 
Европейски инвестиционен фонд (АНГЛ) 
 
ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ 
В сферата на образованието и младежта (БГ) 
В сферата на науката (БГ) 
В сферата на културата (БГ) 
В социалния сектор (БГ) 
За предприятия (БГ) 
В сферата на информационните технологии (БГ) 
В сферата на митническата и данъчната политика (БГ) 
В областта на транспорта (БГ) 
В обастта на екологията (БГ) 
В областта на справедливостта, свободата и сигурността (БГ) 
Структурни фондове (БГ) 
Светът, Европа и ние – Финансиращи програми за НПО, фирми и институции (БГ) 
Финансиращи програми, актуални конкурси и проекти (БГ) 
Финансиране по Европейски програми(БГ) 
 
ВРЪЗКИ КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ 
Обща информация за Структурните фондове и всички Оперативни програми (БГ) 
ОП “Регионално развитие” (БГ) 
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (БГ) 
ОП “Околна среда 2007-2013 г.” (БГ) 
ОП “Транспорт” (БГ) 
ОП “Развитие на човешките ресурси” (БГ) 
 
 

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
http://eca.europa.eu/
http://www.ombudsman.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu/
http://www.ecb.eu/
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=383
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=392
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=393
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=394
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=395
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=401
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=396
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=397
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=398
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=399
http://www.ograconsulting.com/index.php?id=400
http://www.eufunds.bg/
http://www.vn.government.bg/world/index.htm
http://4bg.info/detail.php?id=839
http://evroprogrami.com/
http://www.eufunds.bg/
http://www.bgregio.eu/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mt.government.bg/
http://ef.mlsp.government.bg/


 

 

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ И ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ ПОЛЕЗНИ 

ВРЪЗКИ В ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ВРЪЗКАТА, КОЯТО ВИ 

ИНТЕРЕСУВА! 
 
ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 
Информация за предстоящи конкурси по програмите на ЕС(АНГЛ) 
Информация за данъчно облагане и данъчни ставки в различни страни (АНГЛ) 
Сайт на Европалати (Английски език) 
Сайт на Системата за безопасност на храните НАССР//ACCP (БГ) 
World Intellectual Property Organisation /WIPO/ (АНГЛ) 
Международна организация по стандартизация (АНГЛ) 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ УСЛУГИТЕ НА EEN МРЕЖАТА: 

European Research Council Executive Agency /ERC/(АНГЛ) 

Executive Agency for Competitiveness and Innovation /EACI/(АНГЛ) 

Research Executive Agency /REA/(АНГЛ) 

Trans-European Transport Network Executive Agency /TEN-T EA/(АНГЛ) 
 
ПРОФИЛИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЛИНКОВЕ НА ЕС 
Политики и основни програми на ЕС(АНГЛ) 
SOLVIT он-лайн мрежа за ефективно разрешаване на проблеми в Европа(АНГЛ) 
SOLVIT в България (БГ) 
Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги Your Europe(АНГЛ) 
Европейски форум за дебати Debate Europe(АНГЛ) 
Европейски портал за МСП(АНГЛ) 
Мита и данъци /ТАRIC/(АНГЛ) 
Програми за външно сътрудничество EuropeAid(АНГЛ) 
Законодателство на ЕС(АНГЛ) 
Резюмета на законодателни актове на ЕС(АНГЛ) 
Ежедневна информация за обявени търгове по страни(АНГЛ) 
Европейска група за допитване до бизнеса(АНГЛ) 
Техническо подпомагане и информационен обмен TAIEX(АНГЛ) 
CORDIS Служба на Общността за научно-развойна информация(АНГЛ) 
Easy Financial and Accounting Management Tool за Рамковите програми на ЕК(АНГЛ) 
Седма рамкова програма на ЕК(АНГЛ) 
Българският сайт на Седма рамкова програма на ЕК(АНГЛ) 
Търговски марки и дизайн на ЕС (АНГЛ) 
European Patent Office (АНГЛ) 
Център на ЕС по въпросите на защитата на правата върху интелектуалната собственост(АНГЛ) 
International Certificates of Excellence in Selected Areas of ICT(АНГЛ) 
Европейски комитет по стандартизация (АНГЛ) 
Европейски комитет по електронна стандартизация(АНГЛ) 
 
 

http://www.welcomeurope.com/
http://www.worldwide-tax.com/
http://eurochambres.eu/
http://www.haccpbg.eu/
http://www.wipo.int/
http://www.iso.org/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/erc
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/rea
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/ten-t
http://ec.europa.eu/policies
http://europa.eu/solvit
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/youreurope
http://europa.eu/debateeurope/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds
http://ec.europa.eu/europeaid
http://eur-lex.europa.eu/
http://ellispub.com/
http://ted.europa.eu/
http://ec.europa/ebtp
http://taiex.ec.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
http://www.efamt.eu/
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
http://7fp.mon.bg/
http://oami.europa.eu/
http://www.epo.org/
http://www.ipr-helpdesk.org/
http://www.incert.eu/
http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu/


 

 

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ И ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ ПОЛЕЗНИ 

ВРЪЗКИ В ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ВРЪЗКАТА, КОЯТО ВИ 

ИНТЕРЕСУВА! 
 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

Популяризиране на предприемачеството (АНГЛ) 

Втори шанс в бизнеса (АНГЛ) 

Образование и обучение в предприемачество(АНГЛ) 

„Еразъм“ за млади предприемачи (АНГЛ) 

Семеен бизнес (АНГЛ) 

Предприемачество на жените (АНГЛ) 

Законодателен акт за малкия бизнес в Европа (SBA)  (АНГЛ) 

Преглед на ролята на МСП (SPR)  (АНГЛ) 

Социално предприемачество (АНГЛ) 

Начални процедури (АНГЛ) 

Обучение и мобилност за МСП(АНГЛ) 

 

ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ 

Мрежа „Предприемчива Европа“ (АНГЛ) 

База данни за достъп до пазари (АНГЛ) 

Начални процедури(АНГЛ) 

Предоставяне на услуги(АНГЛ) 

SOLVIT(АНГЛ) 

 

ФИНАНСИРАНЕ ЗА МСП 

Европейски ден на финансирането за МСП (АНГЛ) 

Финансиране на МСП (АНГЛ) 

Онлайн помагало за финансиране на МСП(АНГЛ) 

 

ОКОЛНА СРЕДА 

Наръчник на СУОС за малки организации  

Програма за МСП за подпомагане на спазването на екологичните стандарти 

 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

БизнесЕвропа/ Предприемачество и МСП  

Еврокамари – Асоциация на европейските търговско-промишлени камари  

UEAPME – Европейска асоциация на занаятите, малките и средни предприятия  

JADE – Европейска конфедерация на начинаещи предприемачи  

JA-YE – Младежки постижения – Европа на млади предприемачи  

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-beginning/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/documents/family-business/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/start-up-procedures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/training-mobility-smes/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/
http://ec.europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/providing-services/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm
http://www.sme-finance-day.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/fund_tools/fund_tools_theme_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/
http://ec.europa.eu/environment/sme/index_en.htm
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=443
http://www.eurochambres.be/
http://www.ueapme.com/
http://www.jadenet.org/
http://www.ja-ye.org/


 

 

АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ДОБРИЧ 

 

 
 

ЕВРО ДОБРУДЖА - РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И ИНОВАЦИИ 

Евро Добруджа - ресурсен център за бизнес и иновации разположен на ул. България № 3 Ви 

предлага възможности за намиране на бизнес партньори в България и Румъния в различни сфери на 

дейност. Центърът Евро Добруджа предлага също и база данни, която е достъпна безплатно след 

свободна регистрация на адрес: www.eurodobrogea.ro  

В нея можете да намерите бизнес партньори, дистрибутори или да създадете бизнес контакти. 

Ресурсния център за бизнес и иновации Евро Добруджа е и със седалище в гр. Констанца, където има 

зала с големина 423 м2, разделена на две части със специфично предназначение за различни събития и 

конференции, с капацитет 150 души.Тя разполага с оборудване за симултанен превод и проектор. 

Ако искате да се възползвате от тези услуги, моля свържете се с нас на телефон 058/601 472 

или на ел.поща: tgicheva@cci.dobrich.net 

 

 
 

ПРОЕКТ TAKE TECH 

 

 
Един от най-важните фактори за конкурентността на европейските предприятия е високия им научно-
технологичен и иновационен капацитет. Проектът TAKE TECH се стреми да бъде „двигател на 
европейската икономика” като гарантира и в бъдеще наличието на висококвалифицирани специалисти в 
техническите и технологични професии. Инициативата TAKE TECH, успешно провеждана в Австрия, се е 
доказала като жизнеспособен инструмент за изграждане на мост между предприятията и младите хора и 
за повишаване информираността на младите хора в областта на технологиите. 
Целта на проекта е да се доразвие и да се разпространи метода TAKE TECH: чрез организиране на 
целеви срещи по интереси между технически ориентираните училища и предприятия от съответния 
бранш.  
Координатор на проекта за България: 
Ренета Палова, телефон: 058/601472, електронна поща: rpalova@cci.dobrich.net  
За изтегляне:  
Обща информация за проекта: свалете от ТУК  Наръчник за фирмите: свалете от ТУК 
Наръчник за училища: свалете от ТУК   Презентация за проекта: свалете от ТУК 
За повече информация моля посетете следния линк: http://www.take-tech.eu/index.php/bg/ 

 
 

http://www.eurodobrogea.ro/
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
mailto:rpalova@cci.dobrich.net
http://www.take-tech.eu/images/Handbuch/Bulgarien/general_information_bg.pdf
http://www.take-tech.eu/images/Handbuch/Bulgarien/module_companies_bg.pdf
http://www.take-tech.eu/images/Handbuch/Bulgarien/module_schools_bg.pdf
http://www.cci.dobrich.net/wp-content/uploads/2013/02/Presentation_Take_Tech_BG.ppt
http://www.take-tech.eu/index.php/bg/


 

 

 
 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ „T-EST: ТРАНСФЕР НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ“ 
 
 

 
 

Конференция в Истанбул за заетостта на хората в увреждания  

Международната конференция "Заетост на хората с 

увреждания. Повишаване на осведомеността и 

възможностите за работа" се проведе в Истанбул, 

Турция, на 27-28 Септември, 2013 година. Със своите 

350-те участници от цяла Европа, конферецнията е 

една от най-големите и най-важните на тема 

"Подкрепена Заетост" през 2013 г..  

 

Конференцията бе организирана от турското 

министерство за семейството и социалните въпроси. 

Модераторите бяха г-жа Соня Стасковияк от EASPD и 

г-жа Гюлдан Калем от Конак, нашите турски 

партньори по проекта.  

 

Една от работните групи работи на тема "Нови методи 

за подкрепена заетост".  Докато г-жа Маргарет Хадок, 

председател на EUSE (IE), представи много ценна 

информация от европейска гледна точка, г-жа Калем 

представи проекта T-EST като пример за прилагането 

на Подкрепената Заетост на национално равнище. 

 
Повече информация:   www.t-est.eu    

 
 

www.t-est.eu


 

 

 
 

ПРОЕКТ EMAS - „ПОВИШЕНА ИНФОРМИРАНОСТ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ КЛЪСТЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ №2(4I)-2.1-8 

 
Проект „Повишена информираност на туристическия 
клъстер за управление и опазване на околната среда“ 
№ 2(4i)-2.1-8 
ТПП Добрич работи по трансграничен проект 
за повишаване на информираността на туристическия 
клъстер за управление и опазване на околната среда. 

По проекта ТПП Добрич ще си партнира със сдружение “Европейски институт за културен туризъм” 
“ЕВРИКА” от България и екологично сдружение „Маре Нострум”, Румъния. 
Проектът ще се изпълнява съвместно от партньорите през следващите месеци, като главните му цели са 
устойчивост на природните ресурси чрез разумна експлоатация и ефективно опазване на околната 
среда, повишаване на информираността на туристическия клъстер за устойчиво използване и опазване 
на природните ресурси и околна среда и борба с климатичните промени, повишаване на 
информираността на туристическия клъстер за методи и системи за намаляване натиска върху околната 
среда. 
 
Целеви групи по проекта са: 
 Туристическият клъстер; 
 Местните власти и НПО; 
 Потребителите на туристически услуги. 
 
Основните дейности включват: 
 Промоциране на проекта и популяризиране постигнатите резултатите; 
 Анализ и оценка  степента на замърсеност на околната среда; 
 Стратегия за устойчиво развитие; 
 Съвместна информационна кампания; 
 Повишаване капацитета на МСП от туристическия клъстер за устойчиво развитие; 
 Сертифициране с  екомаркировка и EMAS. 

 

 

Събития и изработени материали по проекта (кликнете върху съответната връзка) 

 

Пресконференция, гр. Добрич, 13.07.2012 - Кликнете ТУК за повече информация 

Двудневен семинар за устойчиво развитие - Кликнете ТУК за повече информация 

Представяне на Green Web Portal -  Кликнете ТУК за повече информация 

Промоционални материали по проекта – Кликнете ТУК за изтегляне 

Информационни материали по проекта – Кликнете ТУК за изтегляне 

Система за онлайн дистанционно обучение създадена по проекта – Кликнете ТУК за достъп 

Заключителна пресконференция – Кликнете ТУК за повече информация 
     ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1544
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1744
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1750
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1765
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1773
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1806
http://www.cci.dobrich.net/?page_id=1830


 

 

Кръгла маса по женско предприемачество се проведе в ТПП Добрич 
Кръгла маса на жените предприемачи се проведе на 22 нoeмври в Търговско-промишлена палата 
Добрич. На нея, представителки на слабия пол обсъдиха основни проблеми, взаимствани от техния опит 
в сферата на предприемачеството и дирижирането на бизнеса им в България. Специален гост на 
дискусията беше Елда Летиери, управител на фирма “Селена”, завършила образованието си в чужбина. 
Според най-актуалната статистика, средностатистическата жена – предприемач в България е на възраст 
между 30 и 39 години, семейна, с висше образование. Фирмите, управлявани от жени, най-често биват 
в сферата на услугите. По-надолу в списъка са тези свързани с промишлеността и занаятите. Процентът 
на жените, управляващи фирми в страната е неимоверно висок – 46%, тяхното участие в управлението 
на държавни институции също е на приемливо ниво. На въвеждаща прзентация, бяха посочени и 
основните пречки пред съвременната предприемачка. Проучване гласи, че най-общите проблеми са 
ниската степен на информираност, липса на качествена работна ръка, междуфирмена задлъжнялост, 
както и трудното усвояване на европари. Елда Летиери посочи бариерите, които все още съществуват 
между двата пола в света на бизнеса и начините, по които те биват премахвани в родната и страна – 
Италия. Тя даде пример с Търговската палата в Сиена, където отдавна съществува отдел за женско 
предприемачество. Освен със създадените от нея неправителствени организации, с цел подпомагане на 
българските предприемачки, основната и идея е в дейността да бъдат включени и държавните 
институции. Италианката обобщи качествата, нужни, за да бъдеш успешна жена в свят, завладян от 
мъжете. “За да бъдеш предприемачка в един мъжки свят, трябва да имаш желязно здраве, нерви от 
олово и семейство от злато, което те подкрепя. В днешно време не е възможно една жена да расте без 
чужда помощ. Това е главната причина за създаването на тези организации и обединяването нa жените 
предприемачки в България.” След нейното изявление, всички присъстващи в залата имаха 
възможността да споделят своите трудности в бранша и да дискутират начините за тяхното решение. 
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http://www.cci.dobrich.net/
http://een.dobrich.net/
mailto:een@cci.dobrich.net
mailto:tppprojects@gmail.com
mailto:gkolev@cci.dobrich.net

