
 

 

БРОЙ 10/ОКТОМВРИ/2016 
 

БИЗНЕС СРЕЩИ С ФИРМИ ОТ ТАЙВАНСКА ТЪРГОВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ 

Еnterprise Europe Network към БТПП и Тайвански Търговски Център, София организират двустранни 
бизнес срещи с тайванска делегация, които ще се проведат на 27 октомври в Гранд Хотел София - зала 
'София'. 

Събитието представлява уникална възможност да разговаряте лично с представители на 18 водещи 
тайвански производители и търговски компании и да откриете потенциални бизнес партньори един нов, 
изключителни динамично развиващ се пазар. Участниците в делегацията ще представят мостри на най-
новите продукти в следните сектори: 

 Автомобилни части, клапани, бутала, уплътнители 

 Фитнес уреди и уелнес оборудване 

 EVA 3D пъзел, детски пособия и играчки 

 Машинни инструменти, водни филтри 

 ПДЧ за външно приложение (за платформи, за парапети, пътеки, арки, градинска мебел) 

 Захранване, адаптери, UPS, фотоволтаични инвертори 

 Брави за врати, стъклени панти, алуминиеви дръжки за врати, солидни дървени врати за кухни и 

кабинети, многообразие от шперплати 

 Образователно и тренировъчно оборудване, тестови уреди 

 Системи за сигурност,аларми,детектори. 

 Прибори за хранене,кухненски ножове,джобни ножчета,дървени кутии за прибори за хранене. 

 Аксесоари за кабелни мрежи и комуникации, оптични кабели и аксесоари, заваръчни кабели 

 Радиатори и оборудване за производство на радиатори 

 Производство и търговия с пластмасови изделия 

 Части и аксесоари за велосипеди, аксесоари за ползване на открито, разнообразни CNC части 

 Пластмасови и гумени изделия (протектори за уста) 

 Спандекс: материии и тъкани, платове, нишки и  прежди 

За повече информация, моля следвайте линка: 

http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=499 

http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=499


 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА МАЩАБНА РЕФОРМА НА КОРПОРАТИВНОТО ДАНЪЧНО 
ОБЛАГАНЕ В ЕС 

Европейската комисията обяви днес планове за промяна на начина, по който се облагат с данъци 
дружествата на единния пазар. Целта е да се създаде справедлива система на корпоративно данъчно 
облагане, която благоприятства растежа. Променена в рамките на по-широк пакет от реформи на 
корпоративното данъчно облагане, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък 
(ОКООКД) ще направи по-лесно и по-евтино извършването на стопанска дейност на единния пазар и ще 
действа като мощен инструмент за борба с избягването на данъци. 

Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък бе предложена за пръв път през 2011г., 
като целта бе укрепване на единния пазар за предприятията. Въпреки че държавите членки постигнаха 
значителен напредък по много основни елементи на предишното предложение, те не успяха да стигнат до 
окончателно споразумение. След като потърси мнението на държавите членки, предприятия, 
гражданското общество и Европейския парламент, днес ЕК подсилва елементите в полза на 
предприятията в предишното предложение, за да помогне на трансграничните дружества да намалят 
разходите и бюрократичните формалности и да подкрепи иновациите. Днешното предложение ще 
допринесе за създаване на еднакви условия на конкуренция за многонационалните дружества в Европа, 
като затвори каналите, използвани за избягване на данъци. 

Повече подробности ще намерите в прикаченото съобщение за медиите. 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА НОВА ПОЛИТИКА ЗА КОСМОСА, СЪСРЕДОТОЧЕНА ВЪРХУ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА И ЗАСИЛВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА ЕВРОПА 

Европейската комисия прие Космическата стратегия за Европа в отговор на растящата световна 
конкуренция, засилващото се участие на частния сектор и значимите технологични промени. Комисията 
предлага редица действия, които ще позволят на европейците да се възползват пълноценно от 
възможностите, свързани с космоса, да се създаде подходяща среда за развитие на космическите 
предприятия, да се утвърди водещата позиция на Европа в тази област и да се увеличи нейният дял в 
световния космически пазар.  

Космическите програми на ЕС вече предоставят услуги, които използваме всекидневно. Космическите 
данни са необходими, когато използваме мобилния си телефон, шофираме с помощта на система за 
навигация, пътуваме със самолет или гледаме сателитна телевизия. Те са неизменна част и от защитата 
на важни инфраструктурни обекти, като електроцентрали и интелигентни мрежи, или дори на банковите 
трансакции. Космическите данни помагат за управление на границите и за спасяване на човешки животи 
в морето. Благодарение на тях можем по-добре да реагираме при земетресения, горски пожари и 
наводнения. Земеделските стопани могат да планират своите действия по-добре. Данните помагат за 
опазването на околната среда и за наблюдението на изменението на климата. 

Повече подробности ще намерите в прикаченото съобщение за медиите. 

 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en_en
http://www.een.bg/doc/IP-16-3471_BG.pdf
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/19442
http://www.een.bg/doc/IP-16-3530_BG.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).  
 
 
Building Green Connection 2016 Онлайн платформа EN 

Място Копенхаген, Дания 
Период 02 - 03 ноември 2016 
Краен срок 31 октомври 2016 
Сектори Енергийна ефективност; Строителни технологии 
 
 
Brokerage Event at the Wherecamp Navigation Conference in Berlin Онлайн платформа EN 

Място Берлин, Германия 
Период 03 - 03 ноември 2016 
Краен срок 02 ноември 2016 

Сектори 

Компютърен софтуер; Бази данни, Управление на бази данни; ИКТ и 
информатика; Интернет технологии; Приложения за транспорт и 
логистика; Сателитни технологии/позициониране в GPS системи; 
Сателитни навигационни системи; Изследване на космоса и технологии за 
космоса. 

 
 
TO Design 2016 - Companies meet Designers Онлайн платформа EN 

Място Торино, Италия 
Период 03 - 04 ноември 2016 
Краен срок 01 ноември 2016 

Сектори 
Е-публикуване и дигитално съдържание; Дизайн и 
моделиране/прототипи; Креативни услуги; Креативни продукти. 

 
 
B2B @ International festival of digital & creative cultures- KIKK 2016 Онлайн платформа EN 

Място Намур, Белгия 
Период 05 - 05 ноември 2016 
Краен срок 03 ноември 2016 

Сектори 
Електроника, ИКТ и Телеком; Социални въпроси; Продуценти на 
съдържание; Игри; Виртуална реалност; Дигитални медии; Креативна 
индустрия. 

 

 

 

 

https://www.b2match.eu/greenconnections2016
http://www.b2match.eu/wherecamp2016
http://www.b2match.eu/todesign2016
https://www.b2match.eu/kikk2016


 

 

4th Regional Innovation Fair / Innomatch 2016 - ICT, Agro-Food & 
Automotive 

Онлайн платформа EN 

Място Тимишоара, Румъния 
Период 03 - 03 ноември 2016 
Краен срок 02 ноември 2016 

Сектори 
Електроника, ИКТ и Телеком; Индустриално производство материали и 
транспорт; Земеделска индустрия. 

 
 
Subcontractor Connect 2016 Онлайн платформа EN 

Място Йонкьопинг, Швеция 
Период 08 - 09 ноември 2016 
Краен срок 01 ноември 2016 

Сектори 

Електроника и микроелектроника; Електрически кръгове, компоненти и 
оборудване; Електроинженеринг; Формоване (закръгляне, пресоване, 
коване); Заздравяване на материали, топллинна обработка; Машинни 
инструменти; Машинни дейности – пробиване, рязане, леене и леене под 
налягане, синтероване). 

 
 
Innomatch 2016 - ICT, Agro-Food & Automotive Онлайн платформа EN 

Място Тимишоара, Румъния 
Период 09 - 09 ноември 2016 
Краен срок 08 ноември 2016 

Сектори 
Електроника, ИКТ и Телеком; Индустриално производство, материали и 
транспорт; Други индустриални технологии; Комуникации; Компютри. 

 
 
ECCP 2016 - EU Conference and matchmaking on thermally and 
electrically Conductive Polymers and composites 

Онлайн платформа EN 

Място Алесандрия, Италия 
Период 08 - 10 ноември 2016 
Краен срок 04 ноември 2016 

Сектори 
Технология за материалите; Пласмаси и полимери; Съвременни 
текстилни материали; Наноматериали. 

 
 
 

За контакти и повече информация - тел. 058 601472 – Георги Колев или Татяна Гичева 
 
 
Всички бюлетини с бизнес събития тук: http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 
 
 

https://www.b2match.eu/innomatch2016
https://www.b2match.eu/subcontractorconnect2016
https://www.b2match.eu/innomatch2016
http://www.b2match.eu/eccp2016
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 

 
БЕЛГИЯ BOBE20160414001 Виж пълния текст (EN)  
Фирма предлага 100% органична естествено подсладена каша със сушени плодове и търси 
дистрибутори в с опит в областта на био храните и спорта. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151209001 Виж пълния текст (EN)  
Производител на висококачествени сушени банани от подбрани сортове и търси търговски 
представители и дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160417001 Виж пълния текст (EN) 
Фирма, разработила нова форма на домашен навес за мотоциклети, изработен от стомана,  
алуминиеви тръби и водоустойчива материя, която осигурява защита от атмосферните влияния 
и сигурност, търси производители на стоманени тръби по зададени от възложителя 
спецификации и доставчици на тъкан за покритие с 500D UV устойчив защитен полиестер или 
подобен лек водоустойчив материал. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160315001 Виж пълния текст (EN) 
Производител на натурални студенопресовани плодови и зеленчукови сокове търси 
производствен партньор за производството на тези продукти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160509001 Виж пълния текст (EN) 
Агенция предлага осигуряване на продажби и канали за дистрибуция в Обединеното кралство 
за производители на модни облекла, козметични стоки, мебели за дома, продукти за здраве и 
релакс. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160504001 Виж пълния текст (EN) 
Дизайнер и търговец на дребно на гама от маркови поло блузи, тениски, ризи, якета и 
пуловери търси производители на памучни ризи и други видове облекла.  
 
 

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  

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/95b97578-312c-48e7-b0d6-65edb1743bdb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bca9f32-683b-4c2b-86b6-45a8c1d7f64f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35e2427a-7fed-4557-a806-1b8aabf19db4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3091eca4-a596-4677-9d8d-5e6d8786d3ad
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dfee4d6-6720-4358-bd2a-62bcfbf45dc1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0b31c17-8d6e-4367-9cf6-73d0961e8023
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/ 

http://alianzaproject.eu/
https://www.facebook.com/AlianzaProject/


 

 

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ВЪВ ВИЕНА 

Всички партньори по проекта Alianza се срещнаха за 

втори път във Виена на 27 септември 2016 г., на която 

приветстваха  VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, като нов 

партньор.  Formetal представи оценката за междинния 

отчет по проекта от Националната агенция. 

Консорциумът обсъди работните версии на уеб сайта на 

проекта Alianza и на материалите за промоция на 

проекта. 

Най-накрая бяха обсъдени и резултатите от 

проучването на МСП. То е насочено към събиране на 

информация и мнения за нуждите на мениджърите на 

МСП, свързани с участието в програми за дуално обучение. 

Тази информация и резултати помогнаха при разработката на първата версия на онлайн инструмента - 

Система за управление на дуално обучение за МСП, който ще бъде готов до месец декември. 

 
ПРОУЧВАНЕ СРЕД МЕНИДЖЪРИТЕ НА МСП 

В рамките на проекта ще се проектира и разработи интерактивен онлайн инструмент за подкрепа на 

мениджърите на малките и средни предприятия, които искат да работят с Дуални програми за обучение, 

в сътрудничество с Центровете за професионално обучение. 

Тази система за управление ще помогне на фирмите чрез създаване на съюзи и синергии, комбиниране 

на общи интереси и нужди, обединяване на усилия и ресурси, за да се отговори на нуждите на МСП и да 

се увеличат възможностите за Дуално Обучение за студентите. 

За таз цел партньорите по проекта проведоха проучване сред МСП чрез анкета, която има за цел да 

събере информация за мненията и нуждите на мениджърите на МСП относно участие в програми за 

Дуално Обучение. 

Анкетата е достъпна на адрес: https://www.surveymonkey.com/r/3YPKVV6  

 

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  

https://www.surveymonkey.com/r/3YPKVV6

