
 

 

БРОЙ 5/МАЙ/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 

 
GLOBAL RENEWABLE ENERGY SUPPLY CHAIN CONFERENCE AND 
BROKERAGE EVENT 

Онлайн платформа EN 

Място Ливърпул, Великобритания 
Период 14 юни – 14 юни 2018 
Краен срок 13 юни 2018 

Сектори 
Съхранение на електричество, батерии; Възобновяеми енергийни източници; 
Биогаз и анаеробно разлагане.  

 
 
BUSINESS MATCHING EVENT ENERGA B2B 2018 Онлайн платформа EN 

Място Сараево, Босна и Херцеговина 
Период 07 юни – 07 юни 2018 
Краен срок 28 юни 2018 

Сектори 
Електроника, ИТ и Телеком; Електроника и микроелектроника; Индустриално 
производство; Строителни технологии; Минни технологии; Енергийна ефективност; 
Други енергийни теми.  

 
 
BE-MAT BUSINESS EVENT ON MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY Онлайн платформа EN 

Място Рим, Италия 
Период 21 юни – 22 юни 2018 
Краен срок 10 юни 2018 

Сектори 
Технологии за материалите; Композитни материали; Био-базирани материали; 
Медицински био-материали; Рециклиране.  

 
 
FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2018 (WORLD'S 
LARGEST COMPUTER FAIR) 

Онлайн платформа EN 

Място Хановер, Германия 
Период 12 юни – 15 юни 2018 
Краен срок 10 май 2018 

Сектори 
Електроника, ИТ и Телеком; Електроника и микроелектроника; Дигитални 
системи; Напреднали технологии в селското стопанство; Телематични 
приложения; Мултимедия; Електронно публикуване и дигитално съдържание. 

 

 
PARTNERING EVENT ON MATERIAL INNOVATIONS AT INTERNATIONAL 
CONFERENCE MATX 

Онлайн платформа EN 

Място Хановер, Германия 
Период 27 юни – 28 юни 2018 
Краен срок 18 юни 2018 
Сектори 3D принтиране; Леки материали; Инженеринг за околна среда и технологии. 
 
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 5): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 

https://global-renewable-energy-supply-chain.b2match.io/
http://www.energa2018.talkb2b.net/
https://bemat2018.b2match.io/
https://futurematch2018.b2match.io/
https://matx2018.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 BRBE20161108001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на опаковки за храни, печатни тъкани, нетъкани торбички и опаковки за 
електронна търговия. 
 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOBA20180201001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на тапицирани мебели от дърво и метал (легла, мека мебел и столове), търси 
производители и търговци с цел дългосрочни бизнес договорености. 
  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180208001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Водеща бизнес група търси производители на медицински, хирургически и болнични изделия, за да 
допълни и разшири портфолиото си от предлагани медицински и болнични изделия. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20170316001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Международен дистрибутор на системи за ниска енергийна ефективност и системи за домашна 
автоматизация желае да разшири продуктовото си портфолио, като търси партньори, които могат да 
доставят софтуер или хардуерни продукти в сферата на интелигентното енергоспестяване. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20170621001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирмата е проектирала иновативен  училищен продукт - бутилка за вода в специална водоустойчива 
торбичка. Фирмата търси нов производител, който да произвежда водоустойчивите торбички и 
пластмасовите бутилки за вода. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180220001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси производител, на който да възложи производство на широка гама от трикотажни 
изделия, използвайки собствени прежди или прежди, доставени от доказан партньор.  

 

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 
посочвайте съответния референтен номер (пример - BOUK20171027001) 

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/b163f667-d626-471f-8fea-c2d3e7977dd8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b163f667-d626-471f-8fea-c2d3e7977dd8?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/81360d2e-6e89-4c2b-87e8-e7c2846489fe?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81360d2e-6e89-4c2b-87e8-e7c2846489fe?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/10afa7db-3739-4bf3-bdc7-ebaca618b673?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10afa7db-3739-4bf3-bdc7-ebaca618b673?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/1dc92228-49a7-44d6-9ea2-cce688c40717?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1dc92228-49a7-44d6-9ea2-cce688c40717?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/daea7849-b15c-4beb-b0a3-be8208390b1b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/daea7849-b15c-4beb-b0a3-be8208390b1b?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/053f420d-00cc-4fa6-9aba-9dd6a5d269a4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/053f420d-00cc-4fa6-9aba-9dd6a5d269a4?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

