
 

 

БРОЙ 5/МАЙ/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 

tgicheva@cci.dobrich.net; gkolev@cci.dobrich.net 

http://een.dobrich.net/bcdsearchmerlin.html
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

 
БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА В ПОДКРЕПА 

НА БИЗНЕСА ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 

Subcontracting Meetings 2017 - Brokerage Event on Industrial 
Subcontracting 

Онлайн платформа EN 

Място Познан, Полша 
Период 07 юни – 08 юни 2017 
Краен срок 24 май 2017 

Сектори 

3Д принтиране; Почистване; Покрития; Сушене; Ерозия; Свързващи технологии 
(занитване, завинтване, залепване); Съединяване (запояване, заваряване и 
залепване); Металорежещи машини и оборудване; Формоване, леене под налягане, 
синтероване; Екструзия; Повърхностна обработка (боядисване, полиране); Метали и 
сплави; Пластмаси и полимери. 

 
 
International Investment Forum "Investments and Collaboration 
Opportunities" 

Онлайн платформа EN 

Място Балти, Молдова 
Период 07 юни – 07 юни 2017 
Краен срок 02 юни 2017 

Сектори 
Комуникации; Алтернативна енергия; Храни и напитки; Хотели и ресторанти; 
Туроператори и туристически агенции; Индустриално оборудване и машини; 
Строителство и строителни материали. 

 
 
chii2017 - Conference and B2B on Hyperspectral Imaging in Industry Онлайн платформа EN 

Място Грац, Австрия 
Период 07 юни – 08 юни 2017 
Краен срок 02 май 2017 

Сектори 
Камери; Спектрографи; Разработка на приложения; Хиперспектрална обработка на 
данни; Наука. 

 

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 

tgicheva@cci.dobrich.net; gkolev@cci.dobrich.net  

 

Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 5): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  

 

 

 

http://www.b2match.eu/subcontracting-itm-meetings-2017
https://www.b2match.eu/balti-investment-forum-2017
http://www.chii2017.com/
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
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;  
 
ПОЛША BOPL20161229004 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Търговец на растителни продукти, включително фуражно зърно: пшеница, тритикале, овес, 
ечемик, царевица и протеинни суровини: слънчогледов шрот, рапично брашно и соево брашно, 
търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20161219001 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване и производство на хардуер по спецификация на 
клиента, предлага услугите си на нови клиенти. 
 
ПОЛША BOPL20161216001 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Фирма, специализирана в транспортиране на хора на територията на Полша, търси 
туристически агенции и други заинтересовани партньори, на които да предлага услугите си. 
 
ПОЛША BOPL20161214003 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Производител на ауспуси за всички водещи марки товарни превозни средства, 
селскостопански превозни средства и електрически генератори, предлага услугите си за 
подизпълнение. 
 
ПОЛША BOPL20161208009 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Производител на алуминиеви прозорци и фасади търси дистрибутори. 
 
 

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 (брой 5) с над 140 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/8264ab5b-18c4-43cf-8802-1f3e28047801
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8264ab5b-18c4-43cf-8802-1f3e28047801
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e4bd58-dd79-4705-89d7-299e8353d2b2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e4bd58-dd79-4705-89d7-299e8353d2b2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8667fc94-b7ef-4ca7-820a-aead36a5db1c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8667fc94-b7ef-4ca7-820a-aead36a5db1c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a03bc531-e722-4536-adf1-8fa1d328fe54
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a03bc531-e722-4536-adf1-8fa1d328fe54
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/873b1c11-e1dc-47f2-81f8-de3799a4a488
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/873b1c11-e1dc-47f2-81f8-de3799a4a488
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

 

 

През месец април започна тестовата фаза на онлайн инструмент – система за управление на дуално 

обучение за МСП, създаден по проект ALIANZA. Системата представлява интерактивен, лесен за 

използване инструмент, предназначен за мениджъри на МСП и/или ръководители на обучителни 

центрове. Тестовата фаза ще се проведе сред фирми и обучителни цетрове, като се очаква да се 

регистрират минимум 15 организации. Мненията от участниците след тестовата фаза ще бъдат обобщени 

от австрийската организация АБИФ посредством въпросник и ще бъдат публикувани на страницата на 

проекта. 

Предстои бизнес закуска с участието на институции и организации, които имат влияние върху дуалното 
обучение в България. Финалното събитие по проекта ще се проведе в началото на месец юни. Ще бъдат 
поканени фирмите регистрирали се в платформата, както и други заинтересовани страни. 

 

 
 

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

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

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


 

 

EAPPREN 
Изграждане на капацитета на посредническите организации в системата на 
дуално обучение чрез електронно обучение. 

 
През изминалата седмица се състоя втората партньорска 
среща по проект „EAPPREN”.  
Всепризнато е, че сътрудничеството е необходимата 
движеща сила за разпространяването на възможността за 
учене чрез работа. Доставчиците на ПОО полагат усилия да 
се свържат с МСП, но много често  има несъответствия 
между разработваните учебни програми и нуждите на 
предприятията.  От своя страна МСП също полагат усилия, за 
да отделят необходимото време и ресурси за участие в 
образователния процес.  А посредническите организации са 
считани за един много важен проводник и център за 
промоция на това толкова необходимо сътрудничество.  
 
 ‘В днешни времена конкурентоспособността на 
предприятията зависи 
изключително много от 

квалифицираните работници. Този проект е насочен най-вече към 
тези държави, в които дуалното обучение е в начален стадий на 
развитие и ние сме уверени, че спомогне за повишаването на нашия 
капацитет, за да напреднем по-бързо.’ 
Н. Костонис – Генерален директор на Федерацията на 
предприемачите и индустриалците – Пелопонес и Западна Гърция  
 
Основната цел на проекта е да се разработи обучителен пакет в 
подкрепа сътрудничеството между МСП, доставчиците на ПОО и 
посредническите организации, каквито са Федерациите на 
работодателите, Търговските палати, общините, доброволчески 
организации и др., с цел промотирането и разпространението на методи и средства за учене чрез работа 
и подбор на добри практики, а това от своя страна повиши капацитета на посредническите организации в 
предоставянето на висококачествена услуга в системата на дуалното обучение. 
В допълнение на този обучителен пакет, партньорите ще разработят и онлайн система за качествен 
подбор на бъдещите работници в съответните МСП.  
Следвайте развитието на обучителната програма, която ние разработваме по проект „EAPPREN”, тествайте 
я и станете част от проекта още от самото начало. 
 
За повече информация: www.eappren.eu   
 

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.eappren.eu/
mailto:cci@dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net

