
 

 

БРОЙ 7/ЮЛИ/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 

 

OPEN DE L'INTERNATIONAL 2018 Онлайн платформа EN 

Място Рен, Франция 
Период 02 юли – 04 юли 2018 
Краен срок 28 юни 2018 

Сектори 
Хранителна индустрия и селско стопанство; Защита и сигурност; Биотехнологии; 
Туризъм; Корабостроене; Електроника и фотоника 

 
 

Horizon 2020 NMBP calls 2019 Онлайн платформа EN 

Място Гетафе, Испания 
Период 03 юли – 04 юли 2018 
Краен срок 29 юни 2018 

Сектори 
Композитни материали; Интегрирана изчислителна техника; Многостепенно 
характеризиране на материалите и процесите 

 
 

Brokerage event : e-Health Connection 2018 Онлайн платформа EN 

Място Кастр, Франция 
Период 03 юли – 05 юли 2018 
Краен срок 02 юли 2018 
Сектори Приложения за здравеопазването; Е-здраве. 

 
 

NANOTEXNOLOGY 2018 Matchmaking Event Онлайн платформа EN 

Място Солун, Гърция 
Период 04 юли – 04 юли 2018 
Краен срок 26 юни 2018 
Сектори Физика; Оптика; Полупроводници. 

 
 

Sporttechmatch 2018 Nantes Онлайн платформа EN 

Място Нант, Франция 
Период 04 юли – 05 юли 2018 
Краен срок 02 юли 2018 
Сектори Методи за обучение и технологии; Медицински мониторинг; Медицински въпроси 
 
 
 
 
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 7): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 
 
 

https://opendelinternational2018.b2match.io/
https://h2020-nmbp-2019.b2match.io/
https://ehealth-connection-2018.b2match.io/
http://www.nanotexnology.com/index.php/matchmaking-b2b-event-forum
https://sporttechmatch2018nantes.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;  

 

 

АВСТРИЯ BOAT20180416001 Виж пълния текст 
(EN) 

   Поискай адреса 

Фирма, разработила нов метод за топлоизолация на стари сгради, търси дистрибутори и инвеститори. В 

пълния текст са приложени снимки.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180601002 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма с разработена собствена патентована технология за производство на батерии, която използва 
керамичен йонен проводник вместо конвенционални електролити, търси партньори, на които да възложи 
пилотния си производствен процес. Основните предимства пред литиево-йонните батерии са по-бързо 
зареждане и по-дълъг живот.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BBOUK20180524002 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Доставчик на широка гама отоплителни уреди търси дистрибутори. В пълния текст са приложени снимки на някои 

от продуктите.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20180409001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на различни видове текстилни чанти търси дистрибутори. В пълния текст са приложени снимки на продуктите.  

 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180427001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на продукти за рехабилитация и лечение на диабет.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180502001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

 
Производител на пластмасови инжекционно формовани компоненти за автомобилни и медицински 
технологии, както и цялостни системи за автомобилния сектор, търси партньори за съвместно 
производство в други страни, с цел разширяване на производствения капацитет.  

 

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 
посочвайте съответния референтен номер (пример - BRIL20180205001) 

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/7e16717e-ff7d-4002-92be-008e8a080d0b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e16717e-ff7d-4002-92be-008e8a080d0b?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/3a62f1c1-bc4a-4c14-aae4-60adb2165e8e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a62f1c1-bc4a-4c14-aae4-60adb2165e8e?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/a722786e-1ef9-4616-b76f-395c1768d1da?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a722786e-1ef9-4616-b76f-395c1768d1da?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/a048cacb-b006-4576-8c23-5ac901972926?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a048cacb-b006-4576-8c23-5ac901972926?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/6f69ba0f-e494-42a7-a655-15547132b2a8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f69ba0f-e494-42a7-a655-15547132b2a8?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/9170e252-5881-40cf-a924-6d783c1fcfd9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9170e252-5881-40cf-a924-6d783c1fcfd9?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  
 

 

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/
http://www.actione-learn.eu/eappren/frontpage/index.php/en/register
mailto:cci@dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net

