
 

 

БРОЙ 9/СЕПТЕМВРИ/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


 

 

ДВАНАДЕСЕТИ КОНКУРС ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА 2016 
 

Фондация Приложни изследвания и комуникации, с подкрепата на Еnterprise Europe Network - България,  
в партньорство с Bloomberg TV България и 

Investor.bg, обявяват 12-то издание на Конкурса Иновативно предприятие на годината 2016. 

В конкурса под патронажа на Президента на България Росен Плевнелиев  и с подкрепата на Еnterprise 
Europe Network - България,  в партньорство с Bloomberg TV България и Investor.bg,  могат да участват 
активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три 
години. Срок за подаване на номинации по електронен път -15 октомври 2016 до 24:00 часа. 

Конкурсът има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновации 
и нови технологии. Наградата е призната и от Европейската комисия за най-добра национална практика в 
подкрепа на иновативното развитие. Победителите се обявяват на ежегодния Национален иновационен 
форум, планиран за началото на декември 2016 г. 

Кандидатите се оценяват  в категории по специална методология от експертна група и от жури според 
въздействието на отличените иновации. Досега близо 70 фирми бяха отличени за своите постижения. Те 
получиха наградите си лично от българския президент. 

Подробности за конкурса: 

Всички издания на Конкурса за иновативно предприятие на годината 

Националният конкурс Иновативно предприятие на годината 2016 стартира през 2004 г. Наградите се 
присъждат в категории според въздействието на отличените иновации като: 

 Пазарно лидерство (награда за иновативен продукт, наложил се на международния пазар) 
 Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на 

потребителите) 
 Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие) 
 Иновационен мениджмънт (съгласно международно признатите критерии на IMP³rove-European 

Innovation Management Academy) 
 Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и 

създават нови социални отношения) 
 Иновация в креативните индустрии (иновации чрез дизайн, дигитални игри, архитектура и дизайн на 

градска среда, филмова и музикална индустрия) 
 Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му) 
 Иновации  за развитие на таланти (Иновация за развитие на таланти - инициативи в подкрепа на 

развитието на човешките ресурси, млади таланти и предприемачи) 

За повече информация посетете уебсайта на конкурса  или пишете на innoaward@online.bg, тел: 02/ 
9733000 (в. 437) 

 

 

 

http://www.een.bg/
http://bloombergtv.bg/
http://investor.bg/
https://event.gg/3458-natsionalen-konkurs-inovativno-predpriyatie-na-godinata
http://www.arcfund.net/index.php?id=2079
https://www.improve-innovation.eu/our-services/assessments/
https://www.improve-innovation.eu/our-services/assessments/
https://event.gg/3458-natsionalen-konkurs-inovativno-predpriyatie-na-godinata
mailto:innoaward@online.bg


 

 

 
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.  

 
 

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

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

 
АРМЕНИЯ BOAM20140711002 Виж пълния текст (EN)  

Производител на висококачествени сирена с голям асортимент, изцяло от натурални 
продукти без химически компоненти, търси дистрибутори и търговски представители. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20140711002 Виж пълния текст (EN)  

Фармацевтична компания, специализирана в производство на готови лекарствени 
продукти, в частност, инфузионни и инжекционни разтвори, офталмологични 
препарати и оториноларингологични препарати в съответствие със стандарта EU GMP, 
търси търговски представители и дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20160129001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на индустриални машини и инструменти (радиална пробивна машина с 
ротационно повдигане, преносима радиална пробивна машина, вертикална пробивна 
машина с диаметър на пробиване до 50 mm, настолна вертикална пробивна машина и 
настолна вертикален пробивна фреза), търси дистрибутори и  търговски 
представители. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160225001 Виж пълния текст (EN) 
Международна мрежа от висши образователни институции се интересува от създаване на  
смесени партньорства с образователни организации от Източна Европа.  
 
 

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  

 
 

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://goo.gl/uMwdEJ
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6a55f1c-d90c-4aa0-a22d-bf9817004303
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/411bebff-13a0-4450-a3f6-72b496caeac1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/Profile/Detail/e7a35343-a357-41fe-8e58-42be2249e62b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a35d9d1a-d9ce-4313-9d3e-185aaea735fe
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243
mailto:gkolev@cci.dobrich.net

