
 

 

БРОЙ 12/ДЕКЕМВРИ/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 

 
MatchFest at CES 2019 Онлайн платформа EN 

Място Нант, Франция 
Период 08 януари – 11 януари 2019 
Краен срок 07 януари 2019 

Сектори 
Електроника, ИТ и Телеком; Дизайн и моделиране; Прототипи; Трафик и 
мобилност; Текстилни технологии; Звуков инженеринг; Съхранение на 
електричество, батерии; Микро и нанотехнологии. 

 
Brokerage Event on Key Enabling Technologies for industrial 
applications 

Онлайн платформа EN 

Място Венеция, Италия 
Период 31 януари – 31 януари 2019 
Краен срок 29 януари 2019 

Сектори 
Електроника и микроелектроника; Автоматизация; Микроинженеринг и 
наноинженеринг; Технологии за материалите; Наноматериали; Биология и 
биотехнология. 

 
Business meetings during Biogaz Europe - Bois Energie - ReGen 
Europe 

Онлайн платформа EN 

Място Рен, Франция 
Период 30 януари – 31 януари 2019 
Краен срок 28 януари 2019 

Сектори 
Съхранение на енергия и пренос; Производство на енергия, пренос и 
преобразуване; Възобновяеми енергийни източници; Биогаз и анаеробно 
разлагане; Енергийна ефективност. 

 
First international event on Inbound Marketing, France Онлайн платформа EN 

Място Рен, Франция 
Период 29 януари – 29 януари 2019 
Краен срок 28 януари 2019 

Сектори 
е-Публикуване; Дигитално съдържание; Информация и медии; Креативни науки; 
Креативни продукти.  

 
The 1st EU-Japan Nanotech Matchmaking Event in Miyagi Онлайн платформа EN 

Място Сендай, Япония 
Период 29 януари – 29 януари 2019 
Краен срок 18 януари 2019 

Сектори 

Електроника и микроелектроника; Микро и нанотехнологии отнасящи се до 
електроника и микроелектроника; Автоматизация; Микро-инженеринг и нано-
инженеринг; Технологии за материалите; Наноматериали; Биология и 
биотехнология. 

 
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 12): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 

https://www.matchfestces.tech/
https://ketgate-brokerage-event.b2match.io/
https://biogaz-europe-2019.b2match.io/
https://inboundmarketingfrance.b2match.io/signup
https://eu-japan-nanotech-matchmaking.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;  
 
ПОЛША BRPL20171019001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на картонени опаковки за широк спектър продукти търси производител от целулозно-
хартиената промишленост, който да осигурява големи количества гофрирано многопластово велпапе.  
 
ПОЛША BRPL20180521001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси производители на висококачествено антистатично работно облекло с цел дистрибуция и 
представителство на полския пазар 
 
УНГАРИЯ BRHU20180507001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси производител на трикотажно облекло (тип поло и тениски) с цел възлагане на 
производство.  
 
УНГАРИЯ BRHU20171026001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на хранителни добавки и здравословни храни търси производители на студенопресовано 
масло от различни видове семена и ядки.  
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20180129001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси производители на железни отливки от 20 до 2500 кг.  
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20180516001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на обувки търси подизпълнители за изработване на горната част на обувките.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180214002 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма със собствена марка и нова колекция за младежко облекло търси партньор за възлагане на 
производство на малки партиди на тениски, пуловери, якета и др.  
 

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/bb6624ff-486b-4f0d-99a8-726b4828693d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb6624ff-486b-4f0d-99a8-726b4828693d?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/4cc2899e-bb32-47a2-ad50-146d482b6462?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4cc2899e-bb32-47a2-ad50-146d482b6462?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/e388a6be-25e1-4dce-a480-cd0b8c0f0911?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e388a6be-25e1-4dce-a480-cd0b8c0f0911?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/e2bba3aa-2ce4-4515-af9f-ebcfd3caf03b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2bba3aa-2ce4-4515-af9f-ebcfd3caf03b?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/2ba35e13-3104-48c3-882e-15be7900de56?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ba35e13-3104-48c3-882e-15be7900de56?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/4a48913f-029b-4340-8a53-10b935b2f3aa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a48913f-029b-4340-8a53-10b935b2f3aa?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/78968f5b-5e0a-4e66-8d78-83791cf913db?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78968f5b-5e0a-4e66-8d78-83791cf913db?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

