
 

 

БРОЙ 3/МАРТ/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 “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 

 

Railways Brokerage Event 2017 Онлайн платформа EN 

Място Лил, Франция  
Период 22 март – 23 март 2017 
Краен срок 16 март 2017 

Сектори 
Транспортни инфраструктури; Железопътен транспорт; Железопътни превозни 
средства; Системи и транспортиране. 

 

 

B2Konya-Agri-2017 Matchmaking Event on Agricultural Machinery Онлайн платформа EN 

Място Коня, Турция  
Период 22 март – 23 март 2017 
Краен срок 19 март 2017 

Сектори 
Селскостопанска механизация и технологии; Селскостопански инвентар и 
инструменти; Трактори и прикачен инвентар. 

 

 

Seanergy: Brokerage event on Marine Renewable Energies Онлайн платформа EN 

Място Гавр, Франция  
Период 22 март – 23 март 2017 
Краен срок 17 март 2017 
Сектори Вятърна енергия; Морска енергия. 
 
 
Energy Match at Vaasa EnergyWeek 2017 Онлайн платформа EN 

Място Вааса, Финландия  
Период 22 март – 22 март 2017 
Краен срок 15 март 2017 
Сектори Енергия. 

 
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 

 

Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=1465  

 

 

 

 

https://www.b2match.eu/sifer2017
http://www.b2match.eu/b2konya-agri-2017
https://www.b2match.eu/seanergy2017
https://www.b2match.eu/energymatch2017
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 
 
ИСПАНИЯ BOES20161129002 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Разработчик на патентована батерия за автомобили търси производители партньори, които да включат 
батерията в производството на техните електрически автомобили. 
 
ИСПАНИЯ BOES20161014001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Средна по размер фирма, с 50 годишен опит в леярството и моделирането на прототипи от 
фибростъкло, сертифицирана по ISO9001, предлага услугите си като подизпълнител.  
 
ИСПАНИЯ BOES20161125001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, за прецизна метална обработка, използваща най-модерни технологии и оборудване, търси 
партньори в космонавтиката, аеронавтиката, отбраната, електрониката и енергетиката. 
 
ИСПАНИЯ BOES20161125002 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Лидер в проектирането и производството на очила и рамки за слънчеви очила за национални и 
чуждестранни дизайнери като Гай Ларош, Кензо, Адолфо Домингез, Виторио и Лучино и Агата Руиз да 
ла Прада, търси дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20161129001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител и проектант на гофрирани тръбни топлообменници търси инженерингови компании в 
хранително-вкусовата промишленост за съвместно сътрудничество по проекти за цялостни решения.  
 
ИСПАНИЯ BOES20161103002 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, специализирана в иновативно ревизиране на енергийната ефективност на големи сгради, 
търси партньори, инсталиращи енергоспестяващи системи, които да предлагат енергийни ревизии на 
своите клиенти.  
 

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

посочвайте съответния референтен номер (пример - BOES20161103002) 
 

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

Пълният бюлетин с над 130 оферти можете да намерите тук: 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/09f755d0-a35e-4659-9a97-6cb5b1b11225
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed1aefca-de5b-4e7a-b6a8-a479e3bf082f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/527c9216-886b-47bd-ad2b-0d4dac48285a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35e19eca-7271-4b03-bc91-7d17b4d995fa
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ffadd83f-dc56-4dd5-97a7-7fc79bc99070
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f46cacae-0b72-4a84-b4ee-cfd03063582f
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, 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 
Георги Колев – 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net 

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

 
 

https://www.b2match.eu/foodwine2017/participants?c=194041


 

 

 

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  
 
 
 

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


 

 

В рамките на проект ALIANZA се разработва онлайн инструмент – дистема за управление на дуално 

обучение за МСП. 

Това ще представлява интерактивен, лесен за използване инструмент, предназначен за мениджъри на 

МСП и/или ръководители на обучителни центрове. Платформата ще съхранява и обработва данни за 

потребители като ще свързва сходни фирми с цел създаване на синергии за съвместно участие в 

програми за дуално обучение, като по този начин ще се минимизират евентуалните трудности, породени 

от малкия размер на фирмите. Инструмента ще дава възможност на фирмите да комбинират общи 

интереси и нужди, усилия и ресурси, за да отговорят на нуждите на МСП и да увеличат възможностите за 

дуално професионално обучение, или образование на ученици. Платформата ще включва раздел за 

сътрудничество, където МСП и доставчиците на професионално образование и обучение ще могат да 

общуват и да обменят идеи и възможности за дуално обучение. 

 
 

За повече информация: http://www.alianza.webspecialista.com/bg/ 

Ръководство на потребителя: http://www.alianza.webspecialista.com/bg/guide 

Регистрация: ц  

 

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://www.alianza.webspecialista.com/bg/
http://www.alianza.webspecialista.com/bg/guide
http://www.alianza.webspecialista.com/bg/registry

