
 

 

БРОЙ 8/АВГУСТ/2016 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ „BEST BOSS” 

Планирането, организирането и осъществяването на ефективното бизнес унаследяване е 
един от сериозните проблеми на европейската икономика. За фирмите е все по-трудно да 
намерят квалифицирани и амбициозни хора, на които да предадат бизнеса си по достоен 
начин.  Не всички икономически сектори обаче са еднакво засегнати. Най-силно 
застрашени са микро и малките предприятия. Най-големият е туристическият бранш, при 
който в 95% от фирмите работят по-малко от 10 души и в същото време той е измежду 

първите 3 най-големи сектора, които продължават да се разрастват1. 

В рамките на проект „Best Boss” беше проведено европейско проучване, което даде 
възможност да се направи преглед на различни модели за професионалното бизнес 
унаследяване в туристическия сектор в Европа, както и на съответните ключови знания, 

умения и компетентности на управителите на микро и малките предприятия. На базата на тези резултати от ученето, 
бе разработен личностен тест „Best Boss-Inventory” (BBI), който отговаря на нуждите на съвременните процедури за 
бизнес унаследяване. 

Микро-, малките и средни предприятия (МСП) играят централна роля в европейската икономика. Те са 
основният източник на предприемачески умения, иновации и заетост. В разширения Европейски съюз от 28 
държави, 88.8 милиона са заетите лица (в нефинансовия бизнес сектор). 21.2 милиона са МСП, които осигуряват 
66.8% от общата заетост, с 57,9% от общата генерирана добавена стойност и 28% от брутния вътрешен продукт на ЕС, 
което представлява 99,8% от всички предприятия. Пет са ключовите икономически сектора, в които оперират 78% от 
всички МСП в ЕС. Те създават и 71% от добавената стойност и 79% от заетостта в МСП2.  

Хотелиерството и ресторантьорството са един от тези 5 ключови икономически сектора. Може би туризмът е 
браншът, в който преобладават най-много МСП на база брой служители във фирма. 

МСП имат индивидуална организация и структура и се проявяват като нееднородни стопански субекти.   Ето защо 
успехът или провалът на бизнес унаследяването еднакво влияят на цялата икономика и особено на пазара на труда: 
„Около 400.000 работни места зависят всяка година от успешното бизнес унаследяване.” 

С усилията на партньорите от проекта се създаде и стратегически документ, който съдържа основните 
резултати от европейското проучване и разяснява Личностния тест „Best Boss-Inventory”. Описани са различните 
предизвикателства, както и се дават препоръки за успешно унаследяване на туристическите МСП. Те са направени 
от партньорите по проекта и се отнасят до съответната държава. Документът завършва с общи препоръки към 
властимащите в ЕС.  

Целият текст на  стратегическия документ може свалите от ТУК 

                                            
1
EК (2010): Европа - туристическа дестинация No 1 в света, стр.3.

 

2 The Tourism link Consortium (2012): Европейският туристически пазар, неговата структура и ролята на ИКТ, 2012, Брюксел. 

http://een.dobrich.net/stratdokument.pdf


 

 

БАЗА ДАННИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Базата данни с профили на фирми за международно бизнес сътрудничество е създадена към 
мрежата Enterprise Europe Network и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране 
на подходящ бизнес партньор за всяка фирма. Всеки заинтересуван може да попълни своя 
фирмен профил като посочи и вида на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае.  
BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за 
бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на 
мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес 
сътрудничество. 
Чрез Enterprise Europe Network вие можете безплатно да изпратите Вашето търсене или 
предлагане до информационната система на Генерална Дирекция Предприятия. Тази 
информация ще достигне около 800 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 
 
International Matchmaking Event - Successful in Slovenia Онлайн платформа EN 

Място Целе, Словения 
Период 14 - 14 септември 2016 
Краен срок 12 септември 2016 

Сектори 
Енергийна ефективност; Индустриално производство; Опаковане; 
Технология за материалите; ВЕИ; Други енергийни теми; Технологии за 
хранителната индустрия. 

 
 
Horizon 2020 Space Information Day 2016: Join us in Lisbon, 
Portugal on 14-15 September 

Онлайн платформа EN 

Място Лисабон, Португалия 
Период 14 - 14 септември 2016 
Краен срок 09 септември 2016 
Сектори Аеронавтика; Космос. 
 
 
SPACE 2016 - Livestock and agriculture brokerage event Онлайн платформа EN 

Място Лисабон, Португалия 
Период 14 - 14 септември 2016 
Краен срок 09 септември 2016 

Сектори 
Селскостопански машини и технологии; Животновъдство и птицевъдство; 
Производство на зърнени култури; Прецизно селско стопанство; 
Ветеринарна медицина. 

 
 
Аutomotive B2B matchmaking event during automechanika 
Frankfurt 

Онлайн платформа EN 

Място Франкфурт ам Майн, Германия 
Период 15 - 15 септември 2016 
Краен срок 7 септември 2016 

Сектори 
Транспорт; Технологии за  доставки; Моторни превозни средства; 
Оборудване за транспортиране и части. 

 
 
Brokerage event at “Made in Armenia Expo 2016”, Armenia, 
Yerevan 

Онлайн платформа EN 

Място Ереван,Армения 

https://www.b2match.eu/slovenia2016
https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday
https://www.b2match.eu/international-b2b-meetings-space2016
https://www.b2match.eu/automechanika2016
https://www.b2match.eu/made-in-armenia2016


 

 

Период 19 – 22 септември 2016 
Краен срок 18 септември 2016 

Сектори 
Храни; Алкохол; Текстил; Производство на бижута и часовници; Прецизно 
инженерство; ИКТ; Туризъм. 

 
 
Plant InterCluster Meeting and Brokerage Event Онлайн платформа EN 

Място Монпелие, Франция 
Период 19 - 19 септември 2016 
Краен срок 16 септември 2016 

Сектори 
Биоконтрол; Производство на зърнени култури; Градинарство; Пестициди; 
Презизно селско стопанство. 

 
 
4th Cluster Matchmaking Conference Онлайн платформа EN 

Място Варшава, Полша 
Период 19 - 20 септември 2016 
Краен срок 11 септември 2016 
Сектори Брокерски срещи за Клъстери 
 
 
Business Days at InnoTrans 2016 the leading trade fair of the railway 
industry 

Онлайн платформа EN 

Място Берлин,Германия 
Период 20 – 23 септември 2016 
Краен срок 18 септември 2016 

Сектори 
Железопътни превозни средства; Системи  за сигурност; Вътрешно 
оборудване. 

 

 

Electro Mobility in Smart Cities Онлайн платформа EN 

Място Гьотенбург, Швеция 
Период 21 - 22 септември 2016 
Краен срок 14 септември 2016 

Сектори 
Енергийна ефективност; Пътен транспорт; Хибридни и Електрически 
автомобили; Системи за доставяне на електричество; Планиране и 
сигурност; Инженеринг; Съхранение на електричество, батерии.  

 
 
 
9TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER CONFERENCE - R2B 
meetings 

Онлайн платформа EN 

Място Любляна, Словения 
Период 21- 21 септември 2016 
Краен срок 18 септември 2016 

Сектори 
Изследване и иновации в Хоризонт 2020; Синергии с други програми; 
Изследване и иновации в Европа; Отговорно изследване и иновации. 

https://www.b2match.eu/pic2016
https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2016/
https://www.b2match.eu/innotrans2016
https://www.b2match.eu/electromobilitygothenburg
https://www.b2match.eu/r2bbrdo2016


 

 

 
 
IFIB (Italian forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy) 
matchmaking event 2016 

Онлайн платформа EN 

Място Виченца, Италия 
Период 22 - 23 септември 2016 
Краен срок 21 септември 2016 

Сектори 

Възобновяеми енергийни източници; Биология и биотехнология; 
Хранителни добавки/Съставки/Функционална храна; Обработка на храни; 
Хранителни технологии; Микро и нанотехнологии отнасящи се до 
земеделски храни.  

 
 
Natural products and solutions for plant protection and nutrition: 
Business & Technology Meetings 

Онлайн платформа EN 

Място Перпинян, Франция 
Период 21 - 23 септември 2016 
Краен срок 16 септември 2016 

Сектори 
Селскостопански машини и технологии; Биоконтрол; Производство на 
зърнени култури; Цветарство; Пестициди; Прецизно селско стопанство; 
Микро и нанотехнологии отнасящи се до селското стопанство.  

 
 
Face2Face Brokerage Event @ H2020 ICT Proposers' Day 2016 Онлайн платформа EN 

Място Братислава, Словакия 
Период 26 - 27 септември 2016 
Краен срок 1 септември 2016 
Сектори Електроника; ИКТ; Телеком. 
 
 
Advanced Manufacturing & Materials - Conference & Brokerage 
Event 

Онлайн платформа EN 

Място Доностия Сан Себастиан, Испания 
Период 27 - 27 септември 2016 
Краен срок 25 септември 2016 
Сектори ИКТ индустрия и услуги; Аеронавтика; Космос. 
 
 
AAL Forum 2016 Matchmaking Event Онлайн платформа EN 

Място Санкт Гален, Швейцария 
Период 27 - 28 септември 2016 
Краен срок 22 септември 2016 
Сектори Приложения за здравеопазването; Е-здраве; Оборудване за наблюдение;   
 

 

 

http://www.b2match.eu/ifib2016
https://www.b2match.eu/biocontrol-2016
https://www.b2match.eu/ictproposersday2016
https://www.b2match.eu/advancedmanufacturing2016
https://www.b2match.eu/aalforum2016


 

 

International matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair Онлайн платформа EN 

Място Познан, Полша 
Период 27 - 27 септември 2016 
Краен срок 09 септември 2016 

Сектори 
Хранителни добавки/Съставки/Функционална храна; Обработка на храни; 
Хранителни технологии;  

 
 
Meet & Match Event Kunststoffenbeurs 2016 Онлайн платформа EN 

Място Велдховен, Холандия 
Период 28 - 29 септември 2016 
Краен срок 26 септември 2016 

Сектори 
Покрития; Леене, леене под налягане, синтероване; Пластмаси; 
Полимери; Пластмаси и гума свързани с химическата тегхнология. 

 
 
BROKERAGE EVENT Information Day 2016 on the Horizon 2020 
"Smart, Green and Integrated Transport": ETNA 2020 

Онлайн платформа EN 

Място Брюксел, Белгия 
Период 28 - 28 септември 2016 
Краен срок 15 септември 2016 

Сектори 

Дизайн и моделиране на прототипи; Контрол на процеса и логистика; 
Транспортни инфраструктури; Въздушен транспорт; Железопътен 
транспорт; Сухопътен транспорт; Воден транспорт; Транпортни 
технологии и технологии за доставка; Трафик и мобилност. 

 
 
Brokerage Event for the Fashion and Textile Industry BALTIC 
FASHION & TEXTILE 2016 

Онлайн платформа EN 

Място Вилнюс, Литва 
Период 30 - 30 септември 2016 
Краен срок 25 септември 2016 

Сектори 

Сухи пълнежи свързани с текстилни технологии; Боядисване свързано с 
текстилни технологии; Текстилни влакна; Влакна за индустриално 
приложение; Сухи пълнежи свързани с обувните/кожните технологии; 
Багрила свързани с обувки и кожи; Технологии за кожи.   

 
 
AgrOOrganic2016B2B Онлайн платформа EN 

Място Селенча, Сърбия 
Период 30 - 30 септември 2016 
Краен срок 18 септември 2016 

https://www.b2match.eu/b2b-food2016
https://www.b2match.eu/aalforum2016
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2017-2
https://www.b2match.eu/balticfashion2016
http://agroorganic2016b2b.talkb2b.net/


 

 

Сектори 

Органични храни и напитки – производители и търговци; Органични 
семена и посадъчен материал; Защитно облекло за селското стопанство; 
Органични торове; Селскостопански машини и оборудване; ВЕИ; 
Приложни науки и изследвания; Оборудване за оранжерии; Иновативни 
технологии в селското стопанство; Партньорства по проекти финансирани 
от ЕС.   

 
 
Brokerage event at CONXEMAR 2016 Онлайн платформа EN 

Място Виго, Испания 
Период 04 - 06 октомври 2016 
Краен срок 26 септември 2016 

Сектори 
Верига доставки; Логистика; Аквакултури; Риба и рибни технологии; 
Обработка на храна; Хранителни технологии; Проследяемост на храни; 
Безопасни методи за производство. 

 
 
Week of Health and Innovation Matchmaking - in Denmark, 5 
October 2016 

Онлайн платформа EN 

Място Одензе, Дания 
Период 04 - 04 октомври 2016 
Краен срок 03 октомври 2016 

Сектори 
Приложения за здравеопазването; Медицина и човешко здраве; 
Медицински технологии и биомедицински инженеринг. 

 
 

Brokerage event at CONXEMAR 2016 Онлайн платформа EN 

Място Виго, Испания 
Период 04 - 06 октомври 2016 
Краен срок 26 септември 2016 

Сектори 
Верига доставки; Логистика; Аквакултури; Риба и рибни технологии; 
Обработка на храна; Хранителни технологии; Проследяемост на храни; 
Безопасни методи за производство. 

 
 
Scanautomatic and ProcessTechnology Matchmaking Event Онлайн платформа EN 

Място Готенбург, Швеция 
Период 04 - 06 октомври 2016 
Краен срок 03 октомври 2016 

Сектори 
Индустриално производство, материали и транспорт; ВЕИ; 
Селскостопанска индустрия; Качество и безопасност на храните; Микро и 
нанотехнологии отнасящи се до земеделието; Измервания и стандарти. 

 
 
Brokerage Event @ SALTEX Dornbirn Онлайн платформа EN 

Място Дорнбирн, Австрия 

https://www.b2match.eu/conxemar2016
https://www.b2match.eu/whinn2016
https://www.b2match.eu/conxemar2016
https://www.b2match.eu/conxemar2016
https://www.b2match.eu/saltex2016/


 

 

Период 05 - 06 октомври 2016 
Краен срок 28 септември 2016 

Сектори 
Електроника и микроелектроника; Напреднали текстилни технологии; 
Леки материали; Текстилни технологии; Електрически компоненти; 
Подсилени пласмасови смеси; Текстил – синтетичен и естествен. 

 
 
Astrid Days 2016, matchmaking event for all public safety services Онлайн платформа EN 

Място Синт Тройден, Белгия 
Период 06 - 06 октомври 2016 
Краен срок 05 октомври 2016 

Сектори 
Пожарна безопасност и защита; Трафик и мобилност; Е-здраве; 
Безопасност и системи; Технологии за пожарна безопасност. 

 
 
JTED 2016 Онлайн платформа EN 

Място Лувиер, Белгия 
Период 06 - 06 октомври 2016 
Краен срок 30 септември 2016 

Сектори 
Устойчиви сгради, устойчив дизайн; Управление на енергия; Строителни 
материали; Енергийна ефективност; Възобновяеми енергии. 

 
 
Brokerage Event on micro photonics 2016 in Berlin Онлайн платформа EN 

Място Берлин, Германия 
Период 11 - 13 октомври 2016 
Краен срок 30 септември 2016 

Сектори 

Производители на микро-оптични компоненти; Производители на лазерни 
системи и оптоелектрични компоненти; Доставчици на оптични 
компоненти за медицински технологии; Доставчици на технологии за 
измерване, компоненти и услуги за изследване и развитие в био-, микро- 
и нанофотониката; Производители на медицински устройства. 

 
 
Brokerage event at the European Biotech and Pharma Partnering 
Conference in Osaka, Japan 

Онлайн платформа EN 

Място Осака, Япония 
Период 11 - 11 октомври 2016 
Краен срок 30 септември 2016 

Сектори 

Регенеративна медицина; Фармацевтични съставки; Аналитична химия; 
Аналитични методи; Биоинформатика; Диагностика; Антитела; 
Молекулярна биология; Оборудване и материали; Геномика, Терапевтика; 
Токсикология. 

 
 
 

https://www.b2match.eu/astriddays2016
http://www.b2match.eu/jted2016
http://www.b2match.eu/microphotonics2016
https://www.b2match.eu/EUJ-bio-pharma-BE-2016


 

 

 
 

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 

 
БЕЛАРУС BOBY20160212001 Виж пълния текст 

(EN)  
Поискай адреса 

Разработчик на видеоигри, работещ по нов проект – жанр на мултиплеър онлайн битка, MOBA 
базирани отряди, който позволява да се контролира героя и три отделения уникални единици 
с микро-контрол над тях, търси партньор - съинвеститор за подобряване на екипа и достигане 
на бета тест (CBT) до края на 2016 г. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160504002 Виж пълния текст 

(EN)  
Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране на здравни продукти, е разработила уникална жилетка 
за пациенти с ракови заболявания. Фирмата търси партньори за разработване и производство 
на медицински жилетки. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160513001 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Доставчик и производител на мебели за спални търси опитни производители на мебели от дървесина 
за сключване на споразумения за производство. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160511001 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на дисплеи за сектора на търговията на дребно търси фирми 
със същия експертен опит за сключване на споразумения за производство. 

 
Целият бюлетин можете да свалите  от ТУК 

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

посочвайте съответния референтен номер (пример - BRUK20160524001) 
Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ  

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/1d0352cf-1549-419e-8410-942d0747c4df
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d0352cf-1549-419e-8410-942d0747c4df
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e0a174-c097-4251-85d9-49f033e1d433
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e0a174-c097-4251-85d9-49f033e1d433
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee0683ce-381a-48b5-8765-8988faa1b388
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee0683ce-381a-48b5-8765-8988faa1b388
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a775db6d-de53-4566-afa4-6cd3751bd812
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a775db6d-de53-4566-afa4-6cd3751bd812
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.dobrich.net/broi33.pdf
http://goo.gl/uMwdEJ
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

 

 
 
 
 
 
ТПП Добрич работи по проект  “Трансгранична икономика в Румъния и България, 
опазваща природното и културно наследство”. 
 
На 20.07.2016 беше проведена работна среща за формиране на фокус група „Културно 
наследство“ по проект“Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща 
природното и културно наследство”. 

На срещата присъстваха представители на 
Община Добричка, Технически университет 
Варна, Регионална библиотека „Дора Габе“, 
Община Крушари, ДКИ Културен Център Двореца, 
Художествена галерия Добрич, както и 
представители на бизнеса. 

Презентации 

 

На 21.07.2016 беше проведена работна среща за 
формиране на фокус група „Природно 

наследство“ по проект“Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща 
природното и културно наследство”. 

На срещата присъстваха представители на 
Община Добричка, Областна управа Добрич, 
Камарата на архитектите в България, Община 
Добрич, Про Зоо Добрич, ДКИ КЦ Двореца, 
Добруджански Земеделски Институт – гр. 
Генерал Тошево, както и представители на 
бизнеса от региона. 
Презентации 

 

За повече информация моля свържете се с нас. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cci.dobrich.net/wp-content/uploads/2016/07/presentacii-ro.rar
http://www.cci.dobrich.net/wp-content/uploads/2016/07/presentacii-ro.rar


 

 

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/

