
 

 

БРОЙ 9/СЕПТЕМВРИ/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 

 

B2B matchmaking event Contact-Contract 2018 during MSV 
(International Engineering Fair) 

Онлайн платформа EN 

Място Бърно, Чехословакия 
Период 01 октомври  –  02  октомври  2018 
Краен срок 21 септември 2018 
Сектори Индустриално производство, материали и транспорт; Измервания и стандарти.  
 
 
2018 Composite Conference Онлайн платформа EN 

Място Лиеж, Белгия 
Период 02 октомври  –  02  октомври  2018 
Краен срок 25 септември 2018 

Сектори 
Дизайн и моделиране, прототипи; Фолиа; Композитни материали; Енергия; 
Текстилни технологии; Текстилни фибри.  

 
 
Brokerage Event - The Autonomous vehicule - Paris Motor Show / 
Paris MondialTech 

Онлайн платформа EN 

Място Париж, Франция 
Период 02 октомври – 02 октомври 2018 
Краен срок 28 септември 2018 

Сектори 
Електроника и микроелектроника; Електрически мрежи, компоненти и оборудване; 
Телекомуникации; Транспортни инфраструктури; Трафик и мобилност; Енергийна 
ефективност. 

 
Matchmaking Medicinal & Aromatic Plants MAP EXPO 2018 Онлайн платформа EN 

Място Айндховен, Холандия 
Период 03 октомври – 04 октомври 2018 
Краен срок 02 октомври 2018 

Сектори 
Фармацевтични продукти и дроги; Селскостопански машини и технологии; 
Производство на зърнени култури; Хранителни добавки и технологии. 

 
EU funding for defence and dual use research & innovation synergies Онлайн платформа EN 

Място Севиля, Испания 
Период 03 октомври – 04 октомври 2018 
Краен срок 30 септември 2018 

Сектори 
Електроника и микроелектроника; Интернет и телематични приложения; 
Космически технологии; Аеронавтика и авионика. 

 
 
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 9): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 
 
 

https://cc2018.b2match.io/
https://2018-composite-conference.b2match.io/
http://www.parisregionentreprises.org/
https://map-expo-2018.b2match.io/
https://dualuseandalucia2018.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;  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20180725004 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване и производство на хранителни добавки, предлага 
производствените си възможности за фирми, които желаят да предлагат продуктите със собствена марка.   
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20180802001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на витамини, минерали и хранителни добавки търси дистрибутори.   
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20170816001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия на едро със светодиодни дисплеи, светещи рекламни табели, 
осветителни табла и други продукти за светеща реклама, търси производители. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180808001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси производители на картонени и пластмасови опаковки с цел търговско представителство на 
германския пазар.  
 
ГЪРЦИЯ BRGR20180525002 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Дистрибутор на пелети и брикети търси производители.  
 
ДАНИЯ BRDK20180709001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на практична система за разделно събиране на отпадъци в битови условия търси фирми, 
специализирани в огъване на тънки метали, с цел възлагане на производство. 

 
 

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/a06300c3-19d3-4550-a673-27a951d1e910?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a06300c3-19d3-4550-a673-27a951d1e910?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/3b205b1a-4b03-4856-8a1d-f0170c7dec7a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b205b1a-4b03-4856-8a1d-f0170c7dec7a?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/d56c9fcd-f193-4d68-ba0e-96130034ca91?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d56c9fcd-f193-4d68-ba0e-96130034ca91?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/cb07768e-8915-472e-92fd-e2945fa88a2a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb07768e-8915-472e-92fd-e2945fa88a2a?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/20786f24-af6e-4ec0-aa97-639b33b590dc?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20786f24-af6e-4ec0-aa97-639b33b590dc?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/a6d96527-5f7a-4003-a767-d0ba9542f444?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6d96527-5f7a-4003-a767-d0ba9542f444?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  

 
 
 
 
 
 
 

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

