
 

 

БРОЙ 11/НОЕМВРИ/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 

 

BioWin Day 2018 - Artificial Intelligence for Health Онлайн платформа EN 

Място Лувен ла Ньов, Белгия 
Период 04 декември – 04 декември 2018 
Краен срок 03 декември 2018 

Сектори 
Биология и биотехнология; Генно инженерство; Молекулярна биология; 
Медицина. 

 
Stereopsia 2018 – Brokerage event for all forms of 3D / XR / AI Онлайн платформа EN 

Място Брюксел, Белгия 
Период 06 декември – 07 декември 2018 
Краен срок 26 ноември 2018 

Сектори 
ИТ и телематични приложения; Е-публикуване и дигитално съдържание; 
Визуализации и виртуална реалност; Креативни науки; Креативни 
продукти.  

 
Face2Face Meetings @ H2020 ICT Conference Онлайн платформа EN 

Място Виена, Австрия 
Период 04 декември – 06 декември 2018 
Краен срок 21 ноември 2018 

Сектори 
Електроника и микроелектроника; Електронни мрежи, компоненти и 
оборудване; Обработка на информация и работен процес; Мултимедия; 
Телекомуникации и мрежова работа. 

 
BioWin Day 2018 - Artificial Intelligence for Health Онлайн платформа EN 

Място Лувен ла Ньов, Белгия 
Период 04 декември – 04 декември 2018 
Краен срок 01 декември 2018 
Сектори Биология и микробиология; Генно инженерство. 

 
 

BOOSTALPS - Fostering cross fertilization in automotive and textile 
value chain in Alpine Region 

Онлайн платформа EN 

Място Милано, Италия 
Период 18 декември – 18 декември 2018 
Краен срок 07 декември 2018 

Сектори 

Микро и нанотехнологии отнасящи се до електроника и 
микроелектроника; Системи за вграждане; Интернет технологии; 
Приложения за туризма и логистика; Композитни материали; Съвременни 
текстилни материали. 

 
 
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 11): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 
 

https://biowinday2018.b2match.io/
https://stereopsia2018.b2match.io/
https://ict2018.b2match.io/
https://biowinday2018.b2match.io/
https://boostalps2018.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 BRPL20170413001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на плодови сокове търси доставчици на суровини за органични сокове.  
 
ПОЛША BOPL20180906001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на дамско бельо търси дистрибутори. 
 
СИНГАПУР BRSG20181005001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Дистрибутор на вино търси производители на вино. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20180830001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на всякакъв вид дървен материал и дъски за строителни дейности.  
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20180118001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на хранителни добавки за хора, заети с активна физическа дейност и спортисти, търси 
дистрибутори.  
  
ФРАНЦИЯ BRFR20180514001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси производители с опит с цел възлагане на производство на паста от месо и / или 
хидролизирани протеини. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20181002001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране и производство на автоматизирани линии за промишлени фурни, 
търси партньор за възлагане на производство на модулни и конвекторни фурни, според зададени 
спецификации.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20170825001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси дистрибутори на риба. Предлага редовно зареждане с дребна риба, предимно – аншоа и 
сардина.  

 
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/27597265-e993-4df2-8f6b-a49f4a3e0f15?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27597265-e993-4df2-8f6b-a49f4a3e0f15?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/9c35c3e0-a8b7-47bf-b7f3-0882501d8e97?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c35c3e0-a8b7-47bf-b7f3-0882501d8e97?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/fd5934b0-3d80-4803-8a00-252e675d03bb?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd5934b0-3d80-4803-8a00-252e675d03bb?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/7795e77e-0bf3-4d36-8cad-4078b3fe8930?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7795e77e-0bf3-4d36-8cad-4078b3fe8930?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/1ccf46ef-07c4-4aa8-becf-19b33171167d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ccf46ef-07c4-4aa8-becf-19b33171167d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70f94748-eaf7-4e57-9fd9-abf15f9ca64d?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/b3111fe1-22ad-4421-b19d-95217eb36c54?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3111fe1-22ad-4421-b19d-95217eb36c54?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/622e5061-c281-46af-ac35-076ede1b9db6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://goo.gl/uMwdEJ
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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

