
 

 

БРОЙ 8/АВГУСТ/2018 
 

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 

 

Danish Drinks for Distribution - European distributors/importers 
meet Danish producers of alcoholic and non-alcoholic drinks in 
Denmark 

Онлайн платформа EN 

Място Аархус, Дания 
Период 06 септември – 07 септември 2018 
Краен срок 31 август 2018 
Сектори Дистрибутори и производители на алкохолни напитки. 
 
MariMatch at SMM 2018 - International Brokerage Event at SMM 
Hamburg 

Онлайн платформа EN 

Място Хамбург, Германия 
Период 06 септември – 07 септември 2018 
Краен срок 31 август 2018 

Сектори 
Автоматизация и системи за контрол; Корабостроене; Системи за проследяване; 
Морски науки. 

 
Matchmaking Automechanika 2018 Онлайн платформа EN 

Място Франкфурт ам Майн 
Период 13 септември – 14 септември 2018 
Краен срок 11 септември 2018 
Сектори Индустриално производство, материали и транспорт 
 
 
International Matchmaking Event - Successful in Slovenia 2018 Онлайн платформа EN 

Място Целе, Словения 
Период 13 септември – 13 септември 2018 
Краен срок 09 септември 2018 
Сектори ВЕИ, Околна среда; Строителство; Електрическа индустрия; Пластмаси; Логистика 
 
 
The 13th EU-China Business & Technology Cooperation Fair 
(Qingdao) 

Онлайн платформа EN 

Място Циндао, Китай 
Период 16 септември – 18 септември 2018 
Краен срок 31 август 2018 

Сектори 
Околна среда; Индустриално производство; Медицина и здраве; Фармацевтика и 
козметика; Управление на отпадъците. 

 
 
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 8): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 
 
 

http://www.helnan.dk/en/marselis/hotel
https://smm-marimatch2018.b2match.io/
https://b2b-automechanika.b2match.io/
https://slovenia2018.b2match.io/
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;  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180601001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на висококачествени кожени чанти в 12 различни стила търси производител за възлагане 
на част от производството. ( В пълния текст са приложени снимки. ) 
 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOBA20180608001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на хранителни продукти от елда, ръж, пшеница, царевица, ечемик, овес, ориз, лимец, 
готови сладкарски смеси, търси дистрибутори. ( В пълния текст са приложени снимки. ) 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180612001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в предлагане на креативни решения за осветление, търси производител за 
възлагане на производството на специална осветителна колона, изработена от мека поцинкована стомана 
и с конусовидна форма. Фирмата има сертификат BS EN ISO 9001: 2015 и търси производител, който е в 
състояние да доставя продукти с много високо качество.                   ( В пълния текст са приложени 
снимки. ) 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180615001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране на комплекти от тухли за барбекю, търси партньор за възлагане на 
производство.  Потенциалните партньори трябва да могат да произвеждат съгласно стандарта за 
безопасност EN 1860-2013: 1.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180618001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси производител на пластмасови детайли чрез технологията за впръскване и шприцоване. ( В 
пълния текст са приложени снимки. ) 
 
ИТАЛИЯ BOIT20160513001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Бизнес училище, търси партньори (университети, бизнес училища и институции), с които да разработват, 
популяризират и предлагат съвместни международни програми за обучение и учебни пътувания, 
предназначени за студенти и мениджъри. 

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

посочвайте съответния референтен номер (пример - BOIT20160513001) 
Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ 

Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=243  

Свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net  

https://goo.gl/uMwdEJ
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d310991-29a9-440f-92c9-93b099eed2cd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d310991-29a9-440f-92c9-93b099eed2cd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/950ef3c2-fd70-45f9-a05c-242a1a3e670b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/950ef3c2-fd70-45f9-a05c-242a1a3e670b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/350ae44b-c1bb-490d-a622-80e9ea7376c5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/350ae44b-c1bb-490d-a622-80e9ea7376c5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0a36eea-00a3-4f57-a4fc-5d529d015897?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0a36eea-00a3-4f57-a4fc-5d529d015897?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/537ee770-2ecd-4dbb-a408-95145033ba51?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/537ee770-2ecd-4dbb-a408-95145033ba51?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35367263-c53d-420d-9afb-656fda8e3041?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35367263-c53d-420d-9afb-656fda8e3041?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОЕКТ EAPPREN – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 
 

В рамките на проекта EAPPREN е създаден "Е- курс за развитие на уменията на 
посредническите организации за популяризиране и подкрепа на качествено 
чиракуване"  
Работите ли в Търговска палата, във Федерация на работодателите, в синдикална, 
професионална и секторна организация или в друга организация, която работи както с 
професионалните образователни институции, така и с МСП?  
Интересувате ли се от насърчаване на заетостта във вашата местна и регионална област 
чрез чиракуване и учене чрез работа?  
Искате ли да увеличите професионалните си умения в съответствие с най-новите 
европейски насоки, свързани с обучението чрез работа?  

 

Проектът EAPPREN (www.eappren.eu), съфинансиран от Европейската комисия чрез 
програмата Erasmus +, организира курс за електронно обучение за изграждане на 
капацитет на персонала, работещ в посреднически организации, за ефективно 
насърчаване на чиракуването в техния район. 

 
 

 
 

Връзка за регистрация: http://www.actione-learn.eu/eappren/frontpage/index.php/en/register  
 
 
 
 

http://www.eappren.eu/
http://www.actione-learn.eu/eappren/frontpage/index.php/en/register


 

 

 
 
 
 
 

 

Инструмент за съвпадение на уменията - EAPPREN 

Инструментът за съвпадение на уменията цели да помогне на учениците да намерят програма за 
чиракуване и на предприятията да намерят подходящи кандидати за техните позиции за 
чиракуване. Ако сте ученик, кликнете върху частта от платформата "Кандидат" и въведете своите 
умения и компетентности. Ако сте представител на фирма "кликнете" върху съответната част и 
опишете всяка една от позициите за чиракуване, които предлагате.  

Ще бъдете информирани автоматично винаги, когато възникне съвпадение. 

 

 

 
 

Линк за регистрация на кандидати: http://skillmatch.eappren.eu/register 
Линк за регистрация на фирми: http://skillmatch.eappren.eu/company/register  

 

 
 
 

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://skillmatch.eappren.eu/register
http://skillmatch.eappren.eu/company/register
mailto:cci@dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net

