
 

 

БРОЙ 1/ЯНУАРИ/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 

 

Loire Wines Meetings: French producers meet international buyers Онлайн платформа EN 

Място Анже, Франция 
Период 05 февруари – 06 февруари 2018 
Краен срок 31 януари 2018 
Сектори Технологии за напитки; Вина и ликьори. 

 
 

Biogaz Europe 2018: International Business Meetings Онлайн платформа EN 

Място Нант, Франция 
Период 07 февруари – 08 февруари 2018 
Краен срок 02 февруари 2018 

Сектори 

Технологии за пещи и бойлер; Микро-генерация и свързване на мрежи; 
Генератори, електрически двигатели и преобразуватели на енергия; Умни 
мрежи; Солидна биомаса; Отпадъци към енергия; Биогаз и анаеробно 
разлагане. 

 
 

International HORECA B2B meeting at SIRHA EXPO Онлайн платформа EN 

Място Будапеща, Унгария 
Период 08 февруари – 08 февруари 2018 
Краен срок 06 февруари 2018 

Сектори 
Селскостопански машини и технологии; Хранителни добавки, съставки и 
функционална храна; Обработка на храни; Вина и ликьори; Безалкохолни 
напитки; Бутилиращи фабрики; Други ресторанти; Хотели и курорти. 

 
 

Digital technologies - transforming how healthcare is delivered to 
citizens 

Онлайн платформа EN 

Място Бристол, Великобритания 
Период 13 февруари – 13 февруари 2018 
Краен срок 08 февруари 2018 

Сектори 
Обработка на информация; Телекомуникации и мрежи; Сензори и 
безжични технологии; Управление на здравна информация; Спорт и 
отдих; Креативни продукти. 

 

 

 
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 1): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  

 

https://loirewines-meetings.b2match.io/
https://biogaz-europe-2018.b2match.io/
http://sirha2018.talkb2b.net/
https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-tech-transforming-the-way-healthcare-is-delivered-to-citizens-registration-39765277014
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;  
 
АРМЕНИЯ BOAM20171122004 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на 100% чисти хранителни масла, извлечени от семена (ленено семе, коноп, 
сусам) и ядки (кайсия, грозде и праскова), търси дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20170601001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на стоманени покривни керемиди, които са екологични, леки, сигурни и визуално 
привлекателни, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180105001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Теле маркетингова компания търси малки обслужващи центрове (за обслужване на клиенти по 
телефона), за да им възложи голямо количество изходящи обаждания, посредством договор за 
аутсорсинг. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20171216001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Търговец едро търси средно големи производители на пилешко месо, които да отговарят на 
всички подходящи стандарти, с възможност да доставят конкретни продукти като замразени 
пилешки воденички и черен дроб в 1 или 1,5 кг пакети. 
 

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

посочвайте съответния референтен номер (пример - BRDE20171206001) 

 

Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ 
Пълният бюлетин (брой 1) 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
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd8f689a-10a7-44b4-a178-ad6e9c3f9ac6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd8f689a-10a7-44b4-a178-ad6e9c3f9ac6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/934982c7-d8a3-4396-88e9-395794da3e7e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/934982c7-d8a3-4396-88e9-395794da3e7e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d8b3c8f-d394-4bff-8792-4dc64d72eec4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d8b3c8f-d394-4bff-8792-4dc64d72eec4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/097f6265-c1bc-488b-8a9e-073bf8cb80c2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/097f6265-c1bc-488b-8a9e-073bf8cb80c2
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


 

 

Търговско-промишлена палата – Добрич работи по проект “EAPPREN”, финансиран от програма „Еразъм+”. 

 
Цели на проекта: 
- Повишаване на осведомеността за ползите от чиракуването; 
- Изграждане на капацитет за подкрепа на дуалното обучение в посредническите организации; 
- Изграждане на капацитет в МСП за организиране на учене чрез работа. 

 
Дейности по проект „EAPREN”: 
- Подбор на 30 добри практики в областта на ученето чрез работа и подкрепата, която оказват посредническите 
организации; 
- Определяне на нуждите от обучение: ще бъде проведено проучване, при което ще се идентифицират нуждите от 
обучение както в посредническите организации партньори, така и за всички онези, които ще извлекат ползи от 
проекта; 
- Разработване на учебното съдържание: то ще бъде оригинално, новаторско и подходящо за онлайн обучение, ще 
се базира на дефинираните през предходния етап нужди и ще бъде преведено на всички езици на партньорството; 
- Адаптиране на платформа за електронно обучение: тя ще улесни организирането на курсовете и тяхната 
ефективност; 
- Организиране на обучение за обучители: на този етап от проекта, всеки партньор от посредническа организация 
ще придобие умения за обучител и ще предаде своите знания, както на своите колеги, така и на външни 
организации; 
- Организиране на курсове за обучение за персонала на посредническите организации. На базата на 
разработените материали, ще се проведат курсове на обучение за служителите във всички партньорски 
организации, но също така и централизирани – на европейско равнище. 
- Прилагане на новопридобитите знания. Това е един много важен етап от проекта и ще се изразява в подкрепа на 
ученето чрез работа в МСП. 
 
Целеви групи: 
- Посреднически организации (Търговско-промишлени палати); 
- МСП; 
- Институции в областта на ПОО. 
 
Партньори: 
ACTION SYNERGY SA; Федерация на предприемачите и индустриалците от Пелопонес и Западна Гърция; Eurosuccess 
Consulting; Търговско-промишлена палата – Лимасол; Словенска Търговско-промишлена палата; Северна Търговско-
промишлена палата – Полша; Фондация на Университет – Гранада; Търговско-промишлена палата – Добрич; EFVET; 
Латвийска Търговско-промишлена палата. 
 
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

