
 

 

БРОЙ 5/МАЙ/2016 
 

БАЗА ДАННИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Базата данни с профили на фирми за международно бизнес сътрудничество е създадена към 
мрежата Enterprise Europe Network и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране 
на подходящ бизнес партньор за всяка фирма. Всеки заинтересуван може да попълни своя 
фирмен профил като посочи и вида на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае.  
BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за 
бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на 
мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес 
сътрудничество. 
Чрез Enterprise Europe Network вие можете безплатно да изпратите Вашето търсене или 
предлагане до информационната система на Генерална Дирекция Предприятия. Тази 
информация ще достигне около 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 BOAT20160129002 Виж пълния текст (EN)  

Производител на машини-трошачки, приложими в сферата на строителството, с висока 
производителност и с мощност 100-600 т/ч търси дистрибутори.  
 
АВСТРИЯ BOAT20151208002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство на конвейерни машини, използвани в 
автомобилостроенето, електрониката и в производството на храни, търси 
дистрибутори с възможности за монтаж и осигуряване на следпродажбено обслужване. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20151216001 Виж пълния текст (EN)  

Логистична фирма за транспортни услуги се интересува от придобиване на българска 
или румънска транспортна фирма, която иска да продаде своята компания. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20151216001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в лазерно базирано почистване на промишлени повърхности, 
търси технически и търговски партньори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20160215001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство на хранителни добавки, търси дистрибутори и 
вериги от аптеки за  разпространение на своята гама от растителни и биотерапевтични 
продукти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160224001 Виж пълния текст (EN) 
Доставчик на облекло за сферата за сигурността, защитата и охраната, търси производители 
на нова гама облекла. 

 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151125002 Виж пълния текст (EN) 
Търговец на широка гама от уникални многофункционални модулни багажни системи за ски, 
сноуборд, обувки и свързаните с тях съоръжения, търси производители на багажни системи. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160202001 Виж пълния текст (EN) 
Фирма, занимаваща се с внос на едро и дистрибуция на храни и напитки, търси производители 
на вегетариански енергийни бонбони. Продуктът трябва да бъде без изкуствени добавки, както 
и без индустриална захар. 
 

https://goo.gl/uMwdEJ
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0d7e30d-5290-4b82-9c57-fbe8a27c56f7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9936658f-26b9-4dda-b09c-98406b1e327e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcbf7e98-c969-41ad-b5ba-f4ae8f9b3082
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27d738b3-83bc-4913-a2cd-cba67e7c8dd1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bfec0f16-61d3-483f-8ca1-dbe66f8bb6ab
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92266853-36f5-4273-85b7-19dd17d96af4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/204d3e12-b092-43df-a045-219615866c11
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ea86886-bb04-42e6-bc5c-70a4d704fbcd


 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160223003 Виж пълния текст (EN) 
Производител на широка гама паста от люти чушки, която може да се добавя към различни 
ястия, търси производители и доставчици на пресни люти чушки.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160217001 Виж пълния текст (EN) 
Фирма за дървесина, търси производител на дъбов паркет - солиден и конструиран. 
Производственият процес трябва да е съобразен със стандарта за качество, съгласно Forest 
Stewardship Council (FSC) или Програмата за утвърждаване на Forest Certification (PEFC).  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160209006 Виж пълния текст (EN) 
Организация за безжично тестване, предлагаща експертиза за тестване на мрежи, General 
Certification Forum (GCF) решения, IOT тестване, ACE акредитирана изпитателна лаборатория и 
технически услуги / обучение,  търси партньори в Източна Европа със силни технически 
умения в областта на далекосъобщенията / полево изпитване и свързаните с тях области за 
споразумение за подизпълнение. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160205005 Виж пълния текст (EN) 
Фирма, специализирана в  предлагане на пластмасови отливки и довършително боядисване с 
богат набор от установени и нови продукти за автомобилната и строителната индустрия, търси 
търговски представители и дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151214001 Виж пълния текст (EN) 
Иновативна научноизследователска фирма, която е разработила анестезиращо медицинско 
устройство, специално проектирано за ветеринарна употреба,  търси дистрибутори. 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f1440d8-0e86-43f7-b2be-872c6e4edc4c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3cd408a6-0ef2-4426-aa92-daf90d638dd3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a771a738-2bfd-412c-83a5-80af351f7858
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6739089-094f-49bb-9105-79d8b916a8cf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ce18d64-4861-4bc8-bc00-ef3349ef3183
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

 

Европейската комисия задейства извънредни мерки за допълнително подпомагане на европейските 
земеделци в криза 

 

„Това е пакет от мерки, които могат да имат съществено и положително въздействие върху европейските 
селскостопански пазари, и сега следва да им се даде шанс за успех". 

На 14 март 2016 Европейската комисия представи допълнителен пакет от извънредни мерки, в който са 
използвани всички налични инструменти на общата селскостопанска политика (ОСП), за да се 
подпомогнат земеделските производители в ЕС, като същевременно се защити вътрешният пазар на ЕС. 

Предвид настоящата дълбока и продължителна криза в селското стопанство, както и значителните усилия 
на държавите членки да подпомогнат своите земеделски стопани, Комисията реагира с нов съдържателен 
пакет от мерки. 

Поредицата от мерки, които комисар Хоган представи пред министрите на земеделието от Европейския 
съюз, допълва пакета за подкрепа в размер на 500 милиона евро от миналия септември и показва 
решимостта на Комисията да изпълнява пълноценно своята роля в подпомагането на европейските 
земеделци. 

„В интерес на земеделските стопани на ЕС съм готов да използвам всички предоставени ни от 
законодателите инструменти както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Трябва да използваме 
подходящите инструменти и действия, за да могат земеделските производители да устоят в условията на 
нестабилност, като същевременно незабавно им предоставим помощ. Днешният отговор е всеобхватен и 
включва възможно най-големия брой предложения предвид прилаганите за всички ни правни и бюджетни 
ограничения. Вярвам, че ако този пакет от мерки бъде използван успоредно с пълното прилагане на 
септемврийския пакет за солидарност, той може да има съществено и положително въздействие върху 
европейските селскостопански пазари и сега следва да му се даде шанс за успех", заяви комисар Хоган 
пред Съвета на министрите на земеделието. 

В период на многобройни кризи и бюджетни ограничения за две години Комисията е мобилизирала 
повече от 1 млрд. евро, в т.ч. пакета за подкрепа на стойност 500 млн. евро от септември 2015 г. Ние 
поддържаме нашите земеделски стопани, като чрез ежедневното прилагане на ОСП и използването на 
извънредни мерки им предоставяме пълна подкрепа и съдействие, за да запазим нашия селскостопански 
модел. 

Приведените в действие мерки от 14 март 2016 са особено лесни за адаптиране, така че държавите 
членки да могат да ги използват по най-добрия начин в зависимост от конкретните национални условия. 
Настоящият пакет от мерки е насочен основно към секторите на млякото и млечните продукти, свинското 
месо и плодовете и зеленчуците. По-долу е представено резюме на предложенията, направени на 
днешното заседание. 

 

Прилагане на доброволно управление на предлагането (член 222) 

За ограничен период от време Комисията ще задейства възможността да се позволи на организациите на 
производителите, междубраншовите организации и кооперациите в сектора на млякото и млечните 
продукти да установяват доброволни споразумения за производството и предлагането на такива продукти. 
Това е т.нар. член 222 от Регламента за общата организация на пазарите (ООП), който е специфичен за 
селскостопанския сектор и може да се прилага в случай на сериозен дисбаланс на пазара. Заключението 
на Комисията е, че при сегашните обстоятелства стриктните условия за прилагането на този член за 



 

 

сектора на млякото и млечните продукти са изпълнени. Това е извънредна мярка, с която трябва също 
така да се защити вътрешният пазар на ЕС. Тя беше включена от законодателите в ОСП при нейната 
реформа през 2013 г., но никога досега не е използвана. 

 

 

Временно увеличаване на държавните помощи 

Комисията ще разгледа обстойно възможността да допусне временно предоставянето на държавна 
помощ, което би позволило на държавите членки да отпускат до максимум 15 000 евро годишно на 
производител, без да се прилага национален таван. Това може да бъде извършено незабавно и много по-
бързо, отколкото евентуалното увеличаване на таваните на помощите de minimis. 

 

Удвояване на интервенционните тавани за обезмаслено мляко на прах и масло 

Комисията ще увеличи количествените тавани за интервенциите за обезмаслено мляко на прах и масло от 
съответно 109 000 тона и 60 000 тона на 218 000 тона и 100 000 тона. По този начин категорично се 
ангажираме с подкрепата на фиксираната интервенционна цена. 

Укрепване на ролята на производителите във веригата за доставки 

Ролята и мястото на производителите във веригата за доставки на храни продължава да буди сериозна 
загриженост. През есента работната група за селскостопанските пазари, учредена като част от пакета за 
подкрепа на стойност 500 милиона евро от септември 2015 г., ще представи своите заключения и 
законодателни препоръки за подобряването на баланса по веригата. Днес беше решено, че национални 
представители на високо равнище ще се срещнат с работната група, за да обсъдят специално сектора на 
млякото и млечните продукти. 

 

Подпомагане за сектора на свинското месо 

В отговор на предложенията за нова схема за помощ за частно складиране на свинско месо комисар Хоган 
ще обмисли въвеждането на такава схема. Подробностите по въпроса, включително графика за нейното 
въвеждане, трябва да бъдат потвърдени. 

Създаване на орган за наблюдение на пазара на месо 

Всички държави членки оценяват работата на Комисията по наблюдението на пазара и споделянето на 
ценна информация за тенденциите. По примера на създадения през 2014 г. орган за наблюдение на 
пазара на мляко ще бъде създаден и орган за наблюдение на пазара на месо, който ще събира и 
предоставя данни за говеждото и свинското месо. 

Пълен текст на изказването на комисар Хоган в Съвета 

Повече информация относно пакета за подкрепа на стойност 500 милиона евро от септември 2015 г. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-2016-03-14-agriculture-council-markets.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5599_bg.htm


 

 

 

 

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
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