
 

 

БРОЙ 1/ЯНУАРИ/2017 
 

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 600 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 помогнем. 
 

ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ 

 

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


 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 
МЕРЛИН 

 
 

 
ПОТЪРСЕТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО И БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО В БАЗАТА 

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

показателна. В полето за търсене можете да въведете ключова дума по избор. 
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 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 

 

Matchmaking Event at BIOFACH/Vivaness 2017 Онлайн платформа EN 

Място Нюрнберг, Германия 
Период 16 февруари – 17 февруари 2017 
Краен срок 10 февруари 2017 

Сектори 

Храни: Млечни продукти; Месни продукти; Риба; Пресни плодове и зеленчуци; 
Замразена храна; Сладкарство, бисквити и пасти; Органични продукти; Диети, 
детски храни и здравословни храни;  
Напитки: Алкохолни напитки; Безалкохолни напитки; Вино 
Хранителна индустрия: Технологии за напитки; Технологии за храни; Хранителни 
добавки и съставки; Безопасност на храните; Здраве и биоактивни смеси; 
Изхранване и здраве; Опаковка на храни; Транспорт и логистика. 

 
 

Mobile World Congress 2017 Brokerage Event Онлайн платформа EN 

Място Барселона, Испания 
Период 27 февруари – 01 март 2017 
Краен срок 10 февруари 2017 

Сектори 

Услуги: Производител на оборудване; Дистрибутор на оборудване 
Доставчик на съдържание; Разработчик или дистрибутор на софтуерни решения; 
Информационни технологии. 
Технологии: Дизайн; Отворен код; Управление на сигурност и идентичност; 
Геолокация; Облачни технологии; Изкуствен интелект; WiFi; Виртуална реалност. 
Други: Търговия; Маркетинг; Мобилно банкиране; Умни градове. 

 
 

Genera 2017. Renewable energy Brokerage event Онлайн платформа EN 

Място Мадрид, Испания 
Период 28 февруари – 04 март 2017 
Краен срок 23 февруари 2017 

Сектори 
Съхранение на енергия и транспорт; ВЕИ; Енергийна ефективност; Други 
енергийни теми. 

 
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 до момента: http://een.dobrich.net/?page_id=1465  

 

http://www.b2match.eu/biofach2017
https://www.b2match.eu/mwc2017/
http://www.businessbeyondborders.info/genera2017
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 BOAT20160824001 Виж пълния текст (EN)

  
Поискай адреса 

Производител на акустични таванни и стенни панели от овчи кожи търси дистрибутори. 
АЛБАНИЯ BRAL20160927001 Виж пълния текст (EN)

  
Поискай адреса 

Фирма, специализирана в ремонт на гуми за превозни средства търси производители или дистрибутори 
на гуми. 
БЕЛГИЯ BOBE20160819001 Виж пълния текст (EN)

  
Поискай адреса 

 

Фирма търси дистрибутори на био петрол, био киселина и био въглища. 
    

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160701001 Виж пълния текст (EN)            Поискай адреса 
Търговска фирма търси производители селскостопанска техника с цел дистрибуция. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161004001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 
Фирма търси производители на куфари за багаж с цел възлагане на производството на стилен куфар по 
техен ретро дизайн. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161004003 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 
Софтуерна фирма търси производители на метеорологични станции за съвместна работа по 
споразумение за производство или подизпълнение. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160723001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 
Модна фирма търси производител за линия от модни и спортни шапки с отлично качество, стил и 
конкурентна цена. 
   

 
 

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 
посочвайте съответния референтен номер (пример - BRUK20161004003) 

 
Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ  

 
Всички бюлетини с оферти за сътрудничество : 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/a3990d28-eae1-4496-929a-571d76c81cd6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3990d28-eae1-4496-929a-571d76c81cd6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd69ca46-933a-4fc1-878c-fbddeee86ab3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd69ca46-933a-4fc1-878c-fbddeee86ab3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94e256ad-62eb-49f7-ab48-49d69fecd9ad
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94e256ad-62eb-49f7-ab48-49d69fecd9ad
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf553d08-0b2e-4881-9aba-42b6ae7e91be
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/298e6ef0-634d-4d6e-aa9e-b4dfd8aeb82e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec769b90-156c-410a-91bc-b5e4768614d0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f575eda0-4596-4944-a33b-ba16708f7349
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243


 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK Добрич, има удоволствието да Ви покани за участие в 
БИЗНЕС МИСИЯ и ПОСЕЩЕНИE НА ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ХОТЕЛСКО ОБОРУДВАНЕ, МЕБЕЛИ И 

КЕТЪРИНГ   
Изложбен център Констанца, гр. Констанца, РУМЪНИЯ 

2 март 2017 (четвъртък) 
При посещението ще имате възможност да: 

 откриете и срещнете потенциални бизнес партньори; 

 осъществите срещи с търговци и производители; 

 договорите дългосрочно коопериране; 

 да проучите продуктите и услугите предлагани от конкуренцията. 
Организатор на събитието е Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие в Констанца в 
партньорство с Enteprise Europe Network Добрич и Enteprise Europe Network Констанца.  
По време на мисията българските фирми ще имат възможност да посетят румънските изложители и при 
интерес да проведат разговори с тях. 

 

НА ПАНАИРА ЩЕ БЪДАТ ИЗЛОЖЕНИ: 
 
- Обзавеждане за хотели, ресторанти, кухни; 
- Професионално оборудване за ресторанти, барове, кухни, лаборатории, перални; 
- Оборудване и продукти за почистване и хигиенизиране; 
- Хладилни инсталации и оборудване; 
- Отопление, вентилация, въздушно охлаждане, топлинни инсталации; 
- Бельо, дрехи за специфичен персонал; 
- Професионална посуда и стъклария; 
- Автоматични кафе машини и машини за топли напитки и разпределящи системи; 
- Системи за видео наблюдение, СОТ, сигурност и безопасността на хора, стоки и ценности; 
- ВиК и аксесоари; 
- Осветление; 
- Довършителни материали, вътрешна и външна декорация; 
- Хранителни и нехранителни стоки; 
- Специфични съоръжения за стоматологична козметика и фризьорство вътре в хотелите; 
- Специализирано оборудване за спортни зали вътре в хотелите; 
- Специфични материали за открити и закрити басейни. 
 
 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 
 
Регистрация: https://goo.gl/41I1x4  най-късно до 28.02.2017 
Участието в посещението на панаира и срещите е безплатно.  
Пътуването до мястото на изложбата е за сметка на участниците. Часът на срещата ще бъде уговорен 
след потвърждаване на участието Ви. 
Място на изложбата: Изложбен център Констанца, булевард Мамая 331 А, Констанца 
Телефон: +40 241 484 701, Факс: +40 241 619454 (Изложбена площ пред хотел МАЛИБУ) 
Google Maps връзка: https://goo.gl/SjfEQe  
 

http://een.dobrich.net/
https://goo.gl/41I1x4
https://goo.gl/SjfEQe


 

 

Моля, за повече информация потърсете: 
Татяна Гичева – 058 601472, tgicheva@cci.dobrich.net    
Георги Колев – 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net  
Адрес: гр. Добрич 9300; ул. България 3; Търговско-промишлена палата; офис 102  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK Добрич, има удоволствието да Ви покани за участие в 
БИЗНЕС МИСИЯ, БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ и ПОСЕЩЕНИЯ ПО ФИРМИ 

„ХРАНИ И ВИНО 2017” 
ЛОГРОНЬО, РЕГИОН ЛА РИОХА, ИСПАНИЯ - 4 – 5 април 2017 

 

 
 
Ще имате възможност да: 

 откриете и срещнете потенциални бизнес партньори; 
 осъществите срещи с търговци и производители; 
 договорите покупка на хранителни стоки, вина и напитки, технологии; 
 договорите дългосрочно коопериране,   
 
чрез участие в предварително уговорени бизнес срещи на испански/ английски език и 
посещения по фирми. 

 

  
 
Организатор на събитието е Работодателската организация в Ла Риоха в сътрудничество с бизнес 
организации от България, Великобритания, Германия, Италия, Чехия, Дания, Австрия, Холандия, 
Полша, Швеция, Китай, Япония и Корея. Всички страни са членове на мрежата Enterprise Europe 
Network. 



 

 

 
 

ФИРМИ ДОМАКИНИ 
Производители и търговци на вина с произход Ла Риоха, зеленчукови консерви (пипер, артишок, 
гъби, и др.), зехтин, наденички, сосове, готово месо, сирена, пресни плодове и зеленчуци и др. 
Селскостопански фирми от най-важния селскостопански район и индустриални зони в Испания (Долината на река Ебро – Ла Риоха). 
 
 
 

ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ ВНОСИТЕЛИ/ДИСТРБУТОРИ 
Поканени за участие са фирми - вносители и дистрибутори на вина и хранителни продукти, 
представители на хранителни вериги, агенти занимаващи се с поръчки за хотели и ресторанти, 
вериги от магазини за деликатеси и др. 
 
 

УЧАСТИЕ 
 
Организаторите предлагат следните БЕЗПЛАТНИ услуги за 1 представител на фирма 
вносител/дистрибутор: 
1) пътни разходи 
2) 3 нощувки  
4) участие в брокерското събитие; 
5) посещение по фирми. 
 
- Регистрация на https://www.b2match.eu/foodwine2017  
(Създаване и публикуване на фирмен профил и интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи и посещения, изготвяне на 
график за срещите и посещенията с потенциални партньори по Ваш интерес.)  
Местата при горепосочените преференциални условия са ограничени. 

 
Важи правилото, първи регистрирал се, първи одобрен! 

В случай на одобрение за участие от организаторите и отказ от страна на българската фирма след 7 март 2017, разходите за анулиране ще 
бъдат за сметка на участника (350 €). 

- Платен членски внос за 2017 година (минимален пакет 400 лв.); 
- Гаранция от 350 €, платена до 6 март 2017 и възстановима след завръщане от пътуването. 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ДОБРИЧ - СЪОРГАНИЗАТОР 
 
Екипът ни ще Ви консултира и съдейства при 
- изготвяне на профил, регистрация, заявяване и потвърждаване на срещи и посещения; 
- организация на пътуването  
 
В случай на одобрени за участие поне 4 фирми, EEN Добрич ще организира услугата по придружаване и 
превод от/на английски език по време на срещите и посещенията.  
 
Моля, за повече информация потърсете: 
Татяна Гичева – 058 601472, tgicheva@cci.dobrich.net 

https://www.b2match.eu/foodwine2017
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net


 

 

Георги Колев – 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net 
 
Адрес: гр. Добрич 9300; ул. България 3; Търговско-промишлена палата; офис 102  

 
Допълнителна информация  

 
СРОКОВЕ 

 
До 1 март 2017 вносителите/дистрибуторите се регистрират на платформата на събитието. 
Организаторите проверяват и одобряват кандидатурите на всеки един участник. 
 
От 1 до 7 март 2017 вносителите/дистрибуторите избират испанските фирми, с които искат да 
имат срещи и които искат да посетят на място (фирмите се избират от списъка с участниците - 
https://www.b2match.eu/foodwine2017/participants?c=194041).  
 
Одобрените участници изпращат сканирано копие от паспорта си, с цел уреждане на самолетни 
билети. Вносителите/дистрибуторите трябва да потвърдят плана за пътуване изпратен от 
организацията домакин. 
 
10 март 2017 – Организаторите изпращат списъка със срещи и посещения до всеки 
вносител/дистрибутор и план за пътуването, които трябва да бъдат потвърдени. 
 
От 1 до 7 март 2017 – Организаторите изпращат самолетните билети до всеки 
вносител/дистрибутор по е-mail. 
 
 

ПРОГРАМА  
 
4 април 2017 
08:00 – Трансфер до Риоха 
08:15 – Регистрация на участниците и предоставяне на документацията 
08:40 – Официално откриване от представителите на Правителството в Ла Риоха и организаторите  
09:00 – 13:30 – Двустранни брокерски срещи съгласно предварителна програма 
13:30 – 15:00 – Обяд 
15:00 – 18:30 - Двустранни брокерски срещи съгласно предварителна програма 
 
5 април 2017 
Посещения по фирми по предварителен интерес изразен от вносителите/дистрибуторите 
 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 
От април до август 2017 – Провеждане на анкета за оценка на резултатите 
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Enterprise Europe Network Добрич, има удоволствието да Ви покани за участие в 
БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ AUTOPROMOTEC 2017 

по време на 
„AUTOPROMOTEC 2017” 

международна изложение за автомобилно оборудване 
 гр. Болоня, Италия 
24 - 26 май 2017 

 Ще имате възможност да: 
 откриете и срещнете потенциални бизнес партньори; 
 осъществите срещи с търговци и производители; 
 договорите покупка на необходимите за Вас оборудване, материали, резервни части, технологии; 
 договорите дългосрочно коопериране,   

 
чрез участие в предварително уговорени бизнес срещи на английски език. 

Организатор на събитието е Unioncamere Emilia-Romagna - Търговската камара на регион Емилия-

Романя в сътрудничество с бизнес организации мрежата Enterprise Europe Network. 
 

ТЕМАТИКА 
- оборудване и материали за: автомобилни ремонтни дейности, ремонтни дейности по купета, 
авточасти, автокъщи, бензиностанции, автомивки и специализирани центрове за ремонт на 
транспортни средства; 
- Машини, оборудване и матрици за ремонт на автомобилни гуми; 
- Машини и оборудване за ремонтни дейности на двигатели; 
- Резервни части и компоненти за автомобилната индустрия; 
- Услуги в автомобилната сфера. 
 

ПРОДУКТИ/УСЛУГИ  
- Компресори за въздух; 
- Мрежи за автомобилни ремонтни дейности; 
- Ремонти по купета; 
- Спирачни абсорбери и тестери за ефективност на двигатели; 
- Автомобилни услуги; 
- Автомивки; 
- Диагностични линии за основен ремонт на автомобили; 
- Диагностични тестери за електрониката в автомобила; 
- Лакове и бои за специализирани магазини; 
- Оборудване и аксесоари за ремонт по автомобила и по електричеството в него; 
- Оборудване и аксесоари за гуми; 
- Хидравлични крикове; 
- Материали за ремонт и регенериране на гуми; 
- Машини за миене на автомобилни части; 
- Машини за автосервизи; 
- Механични, пневматични и електрически инструменти; 



 

 

- Нови и регенерирани гуми; 
- Различни автомобилни гуми; 
- Камери за боядисване; 
- Ключове, тресчотки; 
- Компоненти за транспортни средства; 
- Системи за регулиране на кормилната система; 
- Система за баланс на гуми; 
- Хидравлични преси; 
- Системи за почистване с водна струя. 
 

УЧАСТИЕ 
 
Организаторите на изложението предлагат следните БЕЗПЛАТНИ услуги за участниците: 
1) Три нощувки (за купувачи – по един представител от фирма); 
2) Входен билет за панаира; 
3) Транспорт от хотела до панаира; 
4) Участие в брокерското събитие; 
5) Обяди за дните на срещите. 
 
- Регистрация на https://www.b2match.eu/autopromotec2017  
(Създаване и публикуване на фирмен профил и интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за 
срещите с потенциални партньори по Ваш интерес.)  
Местата при горепосочените преференциални условия са ограничени. 
 
 

Важи правилото, първи регистрирал се, първи одобрен! 
- Платен членски внос за 2017 година (минимален пакет 200 лв.); 
 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ДОБРИЧ – СЪОРГАНИЗАТОР  
 
Екипът ни ще Ви консултира и съдейства при 
- изготвяне на профил, регистрация, заявяване и потвърждаване на срещи  
- организация на пътуването  
 
В случай на одобрени за участие поне 3 фирми, EEN Добрич ще организира услугата по придружаване и 
превод от/на английски език по време на срещите.  
Моля, за повече информация потърсете: 
Татяна Гичева – 058 601472, tgicheva@cci.dobrich.net 
Георги Колев – 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net 
Адрес: гр. Добрич 9300; ул. България 3; Търговско-промишлена палата; офис 102  
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В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ ALIANZA ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ПЪТУВАХА ДО ЛИТВА 

 

Tози път партньорите по Alianza пътуваха до Каунас, в Литва, при 16 градуса под нулата! Те се срещнаха 
през януари, за да обсъдят напредването на проекта и да направят последни корекции на онлайн 
инструмента – Система за управление на дуалното обучение за МСП, преди да бъде достъпен във фаза на 
тестване. 
Този последен етап на проекта ще започне през февруари и ще включва около 15 фирми и центрове за 
професионално обучение от всяка държава. 
Резултатите от фазата на тестване ще допринесат за подобряване на качеството и функционалността на 
системата. Фирми, или центрове за професионално обучение, които се интересуват от участие могат да 
се свържат с нас: 
Търговско-промишлена палата – Добрич, (България): tgicheva@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 
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