
 

 

БРОЙ 6/ЮНИ/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 6): 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;  

 
БЕЛГИЯ BRBE201803080011 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител и дистрибутор на иновативни медицински материали и уреди за осигуряване на комфортен 
сън, търси нови продукти за подобряване на качеството на съня, предназначени за сферата на 
здравеопазването.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180405001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на натурални продукти без глутен търси доставчик на безглутенова био мая или подобен 
натурален продукт. Дрождите трябва да бъдат сушени, за да отговорят на изискванията на новия процес 
на екструзия, който фирмата прилага.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180323001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Дистрибутор и търговски агент на екологични и енергоспестяващи материали, продукти и услуги за 
строителния сектор търси иновативни продукти, които да предлага на британския пазар.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180330001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайн на опаковки за хранителни стоки, търси производител на големи кутии 
за горещо кафе с вместимост 1-2 литра. В пълния текст са приложени снимки на търсения продукт. 
 
ИЗРАЕЛ BRIL20161116002 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия с растителни конвенционални и органични суровини за храна на 
животни, търси производители на качествени суровини за дългосрочно бизнес партньорство. Фирмата 
непрекъснато търси суровини като: странични продукти от домашни птици; фуражни и зърнени продукти: 
царевица, пшеница, ечемик, соя, овес, трици, пулп от захарно цвекло и др. 
 
ИЗРАЕЛ BRIL20180205001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Водещ вносител и дистрибутор на оригинални резервни части за всички видове автомобили, камиони и 
автобуси търси доставчици (дилъри) на автомобилни резервни части, за да разшири портфолиото си.  

 

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/4bb7be71-5545-4260-ad14-75ea273e01d7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bb7be71-5545-4260-ad14-75ea273e01d7?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/bebbc7ad-9e8d-4e57-9961-c76a9cedac46?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bebbc7ad-9e8d-4e57-9961-c76a9cedac46?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/c528a65c-38c3-4cf8-9c2b-9cf484f4ff05?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c528a65c-38c3-4cf8-9c2b-9cf484f4ff05?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/0d8afdc6-37c8-41ba-ac98-972b4ca7f6db?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d8afdc6-37c8-41ba-ac98-972b4ca7f6db?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/7ef412c8-1137-42ff-b05b-93c0d7576339?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ef412c8-1137-42ff-b05b-93c0d7576339?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/e883d9bf-81f4-4df5-92a2-b096fd601c72?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e883d9bf-81f4-4df5-92a2-b096fd601c72?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

