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НОВИНИ 

 

ГОДИНА СЛЕД НАЧАЛОТО ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕДСТАВЯ 

ПРОЕКТИ В СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОРТАЛ 

Една година след старта на Европейския фонд за стратегически инвестиции, структурата, която реализира 

Плана за инвестиции за Европа (известен и като Плана "Юнкер") представи днес Европейския портал 
за инвестиционни проекти (ЕПИП). Това е онлайн платформа, свързваща организатори на европейски проекти и 
инвеститори от ЕС и извън него. На интернет страницата могат да се видят проекти, които кандидатстват за 
финансиране от фонда или вече са получила подкрепата му, като целта е да се по-голяма видимост на проектите в 
Европа, в които може да се инвестира. 

Европейската комисията анализира днес и постигнатите към настоящия момент резултати в реализацията на Плана 
за инвестиции за Европа.   

Председателят на ЕК Жан Клод Юнкер заяви: „Планът за инвестиции работи въпреки твърденията на песимистите. 
Европейският фонд за стратегически инвестиции всекидневно създава работни места и привлича инвестиции в 
реалната икономика. Затова предлагаме да удължим функционирането на Фонда и след 2018 г. Нека да си поставим 
амбициозни цели във връзка с възобновяването на инвестициите в Европа.“ 

Повече подробности ще намерите в прикаченото съобщение за медиите. 

 

ЕКСПЕРТИ ОТ ENTERPRISE EUROPE NETWORK ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКА БИЗНЕС СРЕЩА НА ВЪРХА 
В БРЮКСЕЛ 

 

Enterprise Europe Network, най-голямата бизнес мрежа в света в подкрепа на МСП с международна ориентация, беше 
представена на Европейска бизнес среща на върха (EuropeanBusinessSummit), която се проведе на 1-2 юни 2016 г. в 
двореца Егмон в Брюксел. 

Европейската бизнес среща на върха eeдно от най-големите бизнес събития в белгийската столица, което създава 
възможност за дебати между бизнес лидери, политици и представители на европейските институции. Всяка година 
срещата eпосетена от над 1800 участника от над 60 държави. Целта е да се създаде платформа, където да бъдат 
обсъдени ключови проблеми и бариери пред икономическия растеж и благоденствието на обществото. 

В мероприятието взеха участие комуникационните шампиони на EnterpriseEuropeNetworkза България, Словакия, 
Австрия, Италия, Швеция, Великобритания и други. 

https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en
http://www.een.bg/doc/IP-16-1933_BG.pdf


 

 

Клиенти на EnterpriseEuropeNetwork от Страсбург (Франция) и Атина (Гърция) представиха своите успешни бизнес 
истории, подчертавайки големия принос на експертите от Мрежата за техния успех. 

Малко повече за клиентите на Enterprise Europe Network: 

Орестис Цанетис, главен оперативен директор и съосновател на фирма Intale. 
Oрестис е съосновател на Intale - компания предлагаща IT решения, които интегрират управлението на стоки, 
промоционални оферти и елeктронни плащания, беше номинирана за европейско МСП на месеца от Microsoft 
Europe (юли 2014г.) Фирмата вече има подписани споразумения, за да разшири дейността си на пазара в Кипър и 
към момента е в процес на идентифициране на нови възможности за растеж. 
 
Алан Уилмаут, президент на фирма 2CRSI 
Алън започва работа с компютър от 11-годишен и от тогава непрекъснато мисли върху нови IT решения. През 2005 
той основава 2CRSI с идеята да предлага сървъри с различен дизайн според търсенето. През 2005 2CRSI започва да 
продава своите продукти на големи компании (Intel, Free) и днес повече от 500 фирми от целия свят използват 
продуктите на 2CRSI. През последната година компанията спечели договор за 30 млн. евро. 
Мрежата подпомага растежа на бизнесa чрез специализирана подкрепа, нови бизнес партньорства и достъп до 
финансиране. За да намерите Вашата контактна точка, посетете сайта на Enterprise Europe Network 
България: www.een.bg 

 

ЕП ПРИЗОВАВА ЗА ПОДКРЕПА НА ФЕРМЕРИТЕ В БИТКАТА С НЕЛОЯЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ 

В резолюция, гласувана във вторник, евродепутатите призовават ЕК да внесе предложения относно нелоялните 

търговски практики из цялата верига за доставка на храна. Така може да се осигурят справедливи доходи за 

земеделските производители и по-голям избор за потребителите. Целта е постигането на честни и прозрачни 

отношения между производителите, доставчиците и дистрибуторите на храни. 

Справедливата търговия следва да помогне и за справянето със свръхпроизводството и разхищаване на храни, 

добавят евродепутатите. 

„Предприетите до момента инициативи не бяха ефективни. Затова и ние правим нови предложения. Трябва да се 

направи повече, за да се подобрят отношенията между доставчиците и супермаркетите и хипермаркетите, особено с 

цел намаляване на т. нар. „фактор страх“. Ние също така призоваваме Европейската комисия да направи повече по 

отношение на нови инструменти, които да помогнат в борбата с нелоялните търговски практики.“ Това каза 

докладчикът на Парламента Едварт Чесак (ЕКР, Полша) и добави: „Всички участници във веригата за доставка на 

храна трябва да имат еднакви права“. 

Неравномерното разпределение на приходите и неравнопоставеността на силите по веригата за доставки на храни 

са дисбаланси, които трябва спешно да бъдат преодолени, се казва в резолюцията, приета с 600 гласа „за“, 48 

„против“ и 24 „въздържал се“. Евродепутатите подчертават, че продажбата под производствената цена и сериозната 

злоупотреба от страна на големите вериги за търговия на дребно с основни селскостопански храни като млечни 

произведения, плодове и зеленчуци заплашват дългосрочната устойчивост на производството на такива продукти в 

ЕС. Земеделските производители и малките и средни предприятия са особено уязвими по отношение на нелоялните 

търговски практики (НТП). Те понякога са принудени да работят на загуба вследствие на неблагоприятни ценови 

договорености с по-силните страни, като поемат разходите от преоценка на стоките и отстъпки в супермаркетите. 

Потребителите също така са поставени в неизгодно положение, тъй като техният избор на продукти и достъп до 

нови и иновативни продукти се ограничават, казват евродепутатите. 

Необходимост от по-ефективно правоприлагане, за да се преодолее „фактора страх“ на доставчиците 

http://www.een.bg/


 

 

Евродепутатите подчертават, че досега доброволните схеми и схемите за саморегулиране са показали ограничени 

резултати вследствие на липса на правилно прилагане, недостатъчно представителство на земеделските стопани, 

конфликти на интереси между съответните страни, механизми за уреждане на спорове, които не са в състояние да 

се справят с „фактора страх“ на доставчиците, и факта, че те не се прилагат към цялата верига за доставки. Те 

добавят, че има нужда от рамково законодателство на равнище ЕС в борбата с НТП и за да се гарантира, че 

европейските фермери и потребители могат да се възползват от ползите от честни условия на покупко-продажба. 

Парламентът счита, че Инициативата за веригата на доставки (ИВД) и други национални и доброволчески системи на 

ЕС трябва да бъдат насърчаване като „допълнение към ефективни и стабилни механизми за прилагане на 

разпоредбите на равнището на държавите членки, с което да се гарантира възможност за анонимно подаване на 

жалби и да се въведат възпиращи санкции заедно с координация на равнището на ЕС“. Евродепутатите насърчават 

производителите и търговците, включително организациите на земеделските стопани, да участват в подобни 

инициативи. 

Бележка за редакторите: 

Примери за НТП са забавяния на плащането, ограничен достъп до пазара, едностранни промени или промени със 

задна дата на договорните условия, внезапно и неоправдано прекратяване на договор, нелоялно прехвърляне на 

търговски риск и прехвърляне на разходи за транспорт и съхраняване на доставчиците. 

ЕС вече има законодателство за борба с нелоялните търговски практики между бизнеси и потребители (Директива 

2005/29/ЕО), но за момента няма европейски правила против нелоялните практики между различните оператори във 

веригата за доставка на храни. НТП са покрити само частично от законодателството за защита на конкуренцията. 

 

ЕП ОБСЪЖДА ДАЛИ ПЛАНЪТ „ЮНКЕР“ УСПЯВА В СЪЖИВЯВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЕВРОПА 

Първите резултати от плана за мобилизиране на 315 млрд. евро инвестиции в европейската икономика ще бъдат 
разисквани в пленарен дебат в сряда сутрин. 

Инициативата е сред най-амбициозните начинания  на водената от Жан-Клод Юнкер Европейска комисия и според 
самата институция е имала успешен старт в първата си година. Гледайте на живо дискусията в пленарна зала със 
заместник-председателя на Комисията Юрки Катайнен на 8 юни от 10 часа българско време. 

Как работи планът 

Европейският парламент одобри на 24 юни 2015 г. създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции 
(ЕФСИ), който е в основата на плана „Юнкер“. Фондът работи в рамките на групата на Европейската инвестиционна 
банка, като ЕС предоставя гаранция за 16 млрд. евро, а банката осигурява още 5 млрд. евро. Тези средства са 
заделени, за да покриват първоначални загуби по проекти, което позволява на банката да се ангажира с по-рискови 
инвестиции от обичайното, както и да привлече допълнително финансиране от публични и частни източници. Така с 
малко бюджетни пари се търси мобилизация на средства за мащабни начинания. 

Основните направления в работата на фонда са две: реализиране на големи инвестиционни и иновационни проекти 
и осигуряване на финансиране на малкия бизнес чрез посредничеството на банки. 

Резултатите до момента 

На 1 юни Европейската комисия отчете, че досега са одобрени 64 проекта, като финансирането от страна на ЕФСИ е 
на стойност от 9,3 млрд. евро. По втория стълб за финансиране на малкия бизнес са сключени 185 споразумения с 
банки, като одобреното финансиране от ЕФСИ е за 3,5 млрд. евро. Очаква се 140 000 малки и средни предприятия 
да се възползват от възможностите за кредитиране. 

http://www.supplychaininitiative.eu/bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20150622IPR69218/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1933_bg.htm


 

 

Всички тези операции се очаква да генерират общи инвестиции в размер от поне 100 млрд. евро. 

Мнозинството от одобрените до момента средства са в четири основни области – енергетиката, изследванията, 
транспортът и проектите в дигиталната сфера – и имат общ дял от 75% от инвестираните средства. Географското 
разпределение също е неравномерно, като засега доминират големите икономики в ЕС – Франция, Италия, 
Германия, Великобритания и Испания. 

Инициативата в бъдеще 

В своето съобщение от 1 юни Европейската комисия обяви намерението си да удължи действието на плана отвъд 
предвидените първоначално три години. Предвид интереса към финансиране на малки и средни предприятия се 
замисля увеличаване на мащаба на подкрепата за малкия бизнес. 

Освен това Комисията възнамерява да развие допълнително услугите по предоставяне на консултации на дружества, 
търсещи финансиране за проектите си. Открива се и инвестиционен портал с цел да улесни контактите между 
инвеститори и търсещи финансиране. Ще се търсят възможности за прилагане на подобни модели на финансиране 
и при средствата, които ЕС отделя за страни извън границите на Съюза. 

Гледайте на живо пленарния дебат в сряда сутрин със заместник-председателя на Комисията Юрки Катайнен. 

 

ЕП ПРИЗОВАВА ЗА СТРОГИ МЕРКИ СРЕЩУ КОРПОРАТИВНОТО ИЗБЯГВАНЕ НА ДАНЪЦИ 

В резолюция, гласувана в сряда, Парламентът приветства предложението на Комисията за директива на ЕС против 
избягването на данъци. Евродепутатите препоръчаха по-строги ограничения за удръжките за плащания на лихви и 
по-строги правила за чуждестранните приходи.  

Те също така призоваха за по-голяма прозрачност на доверителните фондове и фондации, общи правила за 
данъчния режим за приходите от интелектуална собственост, както и за черен списък на ЕС на данъчните убежища 
и санкции за юрисдикции, които не оказват съдействие. 

Директивата против избягването на данъци отразява плана за действие на ОИСР за ограничаване на ерозията на 
данъчната база и преместване на печалбата. Тя също така следва препоръките на Парламента от ноември (доклад 
ТАХЕ 1) и декември 2015 г. (правни препоръки, изготвени от Анелизе Додс (С&Д, Великобритания) и Лудек 
Нидермайер (ЕНП, Чехия). 

Директивата е развита на базата на принципа, че данъците трябва да се плащат там, където са генерирани 
печалбите, и включва законово обвързващи мерки за блокиране на методите, които компаниите използват най-
често, за да избягват плащането на данъци. Тя също така предлага общи определения на термини като „постоянно 
установяване“, „данъчни убежища“, „минимална икономическа същност“, „трансферна цена“, „данъчен режим за 
приходите от интелектуална собственост“, „дружества, регистрирани само с номер на пощенска кутия“ и други, 
които досега подлежат на интерпретация. 

Клауза за прехвърляне 

Евродепутатите са по-амбициозни от Комисията по отношение на „клаузата за прехвърляне“ за доходи, обложени с 
данък в държава извън ЕС, които след това са прехвърлени в държава членка на ЕС. Този така наречен 
„чуждестранен приход“ е често освободен от данъчно облагане, за да се избегне двойното данъчно облагане. 
Евродепутатите са за определянето на ефективна ставка от 15%, така че, ако чуждестранният приход е обложен на 
по-ниска данъчна ставка извън ЕС, тогава разликата в сумите да бъде заплатена. 

Други препоръки включват: 

 ограничаване на приспадането на превишаващи разходи по заеми само до 20% от доходите на данъкоплатеца или 

до определен размер от 2 млн. евро, което е по-високото от двете; 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/


 

 

 изготвянето на изчерпателен „черен списък“ на данъчните убежища и държави, включително и тези в ЕС. Той 

ще е съпроводен със списък на санкции за юрисдикции, които не оказват въдействие и за финансовите 

институции, които извършват дейност в рамките на данъчни убежища; 

 забрана на дружества, регистрирани само с номер на пощенска кутия;  

 бързо въвеждане на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД); 

 по-голяма прозрачност на доверителните фондове и фондации; 

 въвеждане на общ метод за изчисляване на ефективната ставка за корпоративния данък във всяка държава 

членка, така че да се даде възможност за сравнение из целия ЕС; 

 трансграничен механизъм за разрешаване на данъчни спорове с по-ясни правила и срокове, който да бъде 

въведен до януари 2017 г.; 

 създаване на хармонизиран, общ европейски идентификационен номер на данъкоплатеца, който да послужи 

като основа за ефективен автоматичен обмен на информация между данъчните администрации на държавите 

членки. 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГОВОРИТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Във връзка с постъпили запитвания в Европейската комисия от редица български медии от отношение на актуалното 
състояние на Програмата за развитие на селските райони говорителят на ЕК за земеделието и развитие на селските 
райони Даниел Росарио направи следното изявление: 

"Европейската комисия провежда редовни одити във всички страни членки, за да осигури правилното управление на 
европейските фондове. 

Плащанията по Програмата за развитие на селските райони в България продължават на регулярна основа, така както 
са планирани. 

Плащания по две от мерките в момента са прекъснати поради съмнения относно тяхното приложение. Сумите, за 
които става въпрос, са много малка част от 2,3 милиарда евро, които България ще получи за развитие на селските 
райони в настоящия финансов период. Прекъсванията и отлаганията на плащания са временни мерки от 
превантивен характер, и ако не бъдат открити нередности, отложените суми ще бъдат изплатени на по-късен етап. 

В момента Европейската комисия обсъжда въпроса с българските власти според обичайната и нормална процедура. 

Ясна представа за размера на финансовите корекции, които могат да се наложат, ако въобще има такива, ще може 
да се получи само след като бъде завършена тази процедура. 

Сумите, за които става въпрос, са значително по-ниски, от това, което беше представено в някои медии." 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 900 организации, включващи търговски камари, агенции за 
регионално развитие и университетски технологични центрове в повече от 40 европейски 
държави. 
Повече за базата данни с възможност за БЕЗПЛАТНО въвеждане на Ваш фирмен профил, 
ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ИЛИ ПРОДУКТИ ПО ВАШИ КЛЮЧОВИ ДУМИ, както и съответните 
формуляри можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=387 
 

Свържете се с нас на телефон: 058 601 472, за да ви изготвим безплатен бизнес профил. 
ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ 

 

 

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


 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

 
 

 
ПОТЪРСЕТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО И БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО В БАЗАТА 

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

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

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

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

 
 
 

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


 

 

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

 
За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да 
разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).  
За контакти и повече информация - тел. 058 601472 – Георги Колев или Татяна Гичева 
 
CENTRAL NANO: Advanced materials and nanotechnologies for high 
added value products and process industries 

Онлайн платформа EN 

Място Бърно, Чехия 
Период 1 - 1 юни 2016 
Краен срок 23 май 2016 

Сектори 
Микро и нанотехнологии отнасящи се до електрониката и 
микроелектрониката; Технология на материалите; Микро и 
нанотехнологии.  

 
SRIEmatch  Онлайн платформа EN 

Място Хага, Холандия 
Период 1 - 2 юни 2016 
Краен срок 30 май 2016 

Сектори 

Дигитални системи; Информационно филтриране, Семантика и 
статистика; Мобилни комуникации; Мрежови технологии, Мрежова 
сигурност; Сателитни технологии, технологии за позициониране и 
комуникация чрез GPS; Сателитни навигационни системи; Оценка на 
екологичен риск и въздействие. 

 
DRUPA Brokerage Event Онлайн платформа EN 

Място Дюселдорф, Германия 
Период 1 - 2 юни 2016 
Краен срок 23 май 2016 

Сектори 
3Д принтиране; Технологии за хартия; Принтиране; Графични 
принтери/плотери; Други индустриални машини за текстилната, 
хартиената индустрия; Принтиране и свързване на хартия. 

 
Photonics, Vision, Robotics & Mechatronics Brokerage Event 2016 Онлайн платформа EN 

Място Велдховен, Холандия 
Период 01 - 02 юни 2016 
Краен срок 30 май 2016 

Сектори 
Обработване на сигналил; Комуникационни протоколи; Оперативна 
съвместимост; Инженеринг на апарати; Оптика; 

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

 

http://www.centralnano.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/sriematch2016
http://www.b2match.eu/drupa2016
https://www.b2match.eu/photonics-vision-robotics-mechatronics-2016
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 BOAT20151109001 Виж пълния текст (EN)  
Фирма, специализирана в производство на хипоалергенни хранителни добавки и козметика, 
търси дистрибутори, работещи в областта на здравеопазването. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20160222001 Виж пълния текст (EN)  
Производител на нов тип чанта за голф търси партньор за производството на продукта. 
Партньорът трябва да може да произвежда и монтира твърди пластмасови компоненти върху 
корпус с алуминиева рамка и колела. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20160215002 Виж пълния текст (EN)  
Фирма, разработила високотехнологично, патентовано фолио за прозорци, търси 
дистрибутори. Фолиото е идеално решение за контрол на топлината и защита от слънцето за 
сгради, домове и фирми.  
 
БЕЛГИЯ BOBE20160210001 Виж пълния текст (EN)  
Производител и търговец на месни продукти търси търговски представители с опит в 
хранителния сектор и в областта на логистиката. Фирмата произвежда продукти от говеждо, 
свинско, телешко и птиче месо. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160122003 Виж пълния текст (EN) 
Фирма е разработила високо иновативно и евтино решение, позволяващо на всички 
телевизори независимо от тяхното местоположение да се свържат към интернет чрез 
съществуващата си аудио-визуална техника и да предоставят високоскоростни интернет и 
мобилни комуникации. Фирмата се интересува от предоставяне на лиценз за технологията на 
организации, заинтересовани от използването и. 

 
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 
 

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/49377375-5bd2-456f-9280-9d54f2b2df52
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42a05409-3026-4021-b6a4-9d5f950b5d6c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52769919-dc26-4a88-b760-55c502e619a4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c334b7e-692f-4ab3-864a-d8822c51c713
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b60ce854-ea66-4093-a5ea-029ff4c63c1b
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

ПРОЕКТ ALIANZA – ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА МСП 

Име на проекта: ALIANZA – Design and development of a management 
system of Dual Training for SMEs 
Финансираща програма: Еразмус + КА2 
Референтен номер: 2015-1-ES01-KA202-016193 
 

Партньори: 

 FORMETAL, Испания – Координатор 

 INVESLAN, Испания 

 ABU, Германия 

 ABIF, Австрия 

 ТПП, България 

 Vytautas Magnus University, Литва 
Цел: 
Сътрудничество между малкия бизнес и центровете за професионално обучение, подобряване на 
качеството и ефективността на процеса на обучение, повишаване на пригодността за заетост на 
учениците  на качествени работни места 
Целеви групи: 

 МСП и центрове за професионално обучение 

 Собственици и управители на МСП, обучаващи институции, учащи в професионални училища 
Период: 01.09.2015 – 01.09.2017 
Дейности: 
1. Дизайн и разработка на система за управление на дуалното обучение в малките и средни 
предприятия, 
насочена към: 
- Насърчаване на създаването на сдружения на МСП, с общи нужди и материални и 
нематериални ресурси, 
- Допълнителни възможности за ученици и обучителни центрове, свързани с дуално 
професионално обучение. 
2. Работни закуски с представители на бизнеса и обучителни институции за представяне и 
популяризиране на системата 
3. Заключителна конференция за разпространение на резултатите 
Сайт на проекта: http://alianzaproject.eu/ 
Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/AlianzaProject/ 

 

 

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  

http://alianzaproject.eu/
https://www.facebook.com/AlianzaProject/
mailto:cci@dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net

