
 

 

БРОЙ 8/АВГУСТ/2017 
 

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 

 

Healthbio Partnering Event 2017 Онлайн платформа EN 

Място Турку, Финландия 

Период 06 септември – 06 септември 2017 

Краен срок 04 септември 2017 

Сектори 
Приложения за здраве; Медицина и човешко здраве; Клинични 

изследвания и пътеки; Диагностика и диагностициране. 

 

B2B Matchmaking Event at CopenX- International Conference for 
Virtual Reality/Augmented Reality 

Онлайн платформа EN 

Място Копенхаген, Дания 

Период 07 септември – 08 септември 2017 

Краен срок 01 септември 2017 

Сектори Визуализация и виртуална реалност; Играчки и електронни игри. 

 

Tecnosalud Brokerage Event Онлайн платформа EN 

Място Лима, Перу 

Период 08 септември – 08 септември 2017 

Краен срок 07 септември 2017 

Сектори Медицина и здраве; Фармацевтика; Козметика. 

 

 

За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да 
разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).  
За контакти и повече информация - тел. 058 601472 – Георги Колев или Татяна Гичева 

tgicheva@cci.dobrich.net; gkolev@cci.dobrich.net  

 

Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 7): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  

 

 

http://www.b2match.eu/healthbio2017
http://www.b2match.eu/CopenX2017-matchmaking
https://www.b2match.eu/ruedainnovaciontecnosalud?locale=en
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
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 BOUK20170327003 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на висококачествени хирургични инструменти и ортопедични импланти търси 

дистрибутори. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170320001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на орална добавка за устна естетика, формулирана за забавяне на клетъчни 

увреждания, търси дистрибутори.  

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170317003 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на пакетирани кедрови ядки с различни вкусове и елегантна опаковка търси 

дистрибутори.  

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170317004 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на система за потвърждаване на имейли в реално време и групово оценяване на 

качеството на имейл адреса и възможността за доставка, която е изключително подходяща за 

фирмите, които събират, съхраняват или обработват лични данни, търси дистрибутори и 

клиенти.  

 

 
При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 

посочвайте съответния референтен номер (пример - BOES20161103002) 
 

Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ  
Пълният бюлетин (брой 5) с над 140 оферти можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=243  

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШ ПРОФИЛ?  
Свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net  

 
 

https://goo.gl/uMwdEJ
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66702a07-18a5-445c-b268-1eb893901a66
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66702a07-18a5-445c-b268-1eb893901a66
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48545601-f95e-4769-90e4-7cacd110acdb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48545601-f95e-4769-90e4-7cacd110acdb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/149971c0-7c1d-4295-871f-2852090a5f0c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/149971c0-7c1d-4295-871f-2852090a5f0c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf6939ed-6c39-48eb-b465-a3db38308eac
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf6939ed-6c39-48eb-b465-a3db38308eac
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


 

 

EAPPREN 
Изграждане на капацитета на посредническите организации в системата на 
дуално обучение чрез електронно обучение. 

 
През изминалата седмица се състоя втората партньорска 
среща по проект „EAPPREN”.  
Всепризнато е, че сътрудничеството е необходимата 
движеща сила за разпространяването на възможността за 
учене чрез работа. Доставчиците на ПОО полагат усилия да 
се свържат с МСП, но много често  има несъответствия 
между разработваните учебни програми и нуждите на 
предприятията.  От своя страна МСП също полагат усилия, за 
да отделят необходимото време и ресурси за участие в 
образователния процес.  А посредническите организации са 
считани за един много важен проводник и център за 
промоция на това толкова необходимо сътрудничество.  
 
 ‘В днешни времена конкурентоспособността на 
предприятията зависи 
изключително много от 

квалифицираните работници. Този проект е насочен най-вече към 
тези държави, в които дуалното обучение е в начален стадий на 
развитие и ние сме уверени, че спомогне за повишаването на нашия 
капацитет, за да напреднем по-бързо.’ 
Н. Костонис – Генерален директор на Федерацията на 
предприемачите и индустриалците – Пелопонес и Западна Гърция  
 
Основната цел на проекта е да се разработи обучителен пакет в 
подкрепа сътрудничеството между МСП, доставчиците на ПОО и 
посредническите организации, каквито са Федерациите на 
работодателите, Търговските палати, общините, доброволчески 
организации и др., с цел промотирането и разпространението на методи и средства за учене чрез работа 
и подбор на добри практики, а това от своя страна повиши капацитета на посредническите организации в 
предоставянето на висококачествена услуга в системата на дуалното обучение. 
В допълнение на този обучителен пакет, партньорите ще разработят и онлайн система за качествен 
подбор на бъдещите работници в съответните МСП.  
Следвайте развитието на обучителната програма, която ние разработваме по проект „EAPPREN”, тествайте 
я и станете част от проекта още от самото начало. 
 
За повече информация: www.eappren.eu   
 
 
 
 
 

http://www.eappren.eu/


 

 

 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ “MIXITÉ – ПРОФЕСИОНАЛНО МНОГООБРАЗИЕ” 

 
 

Заключителен семинар по проект „MIXITE – Професионално многообразие 
На 20.06.2017 г. в Сенон (Бордо), Франция се проведе семинар по проект “MIXITE – 
Професионално многообразие”. В семинара взеха участие професионалисти по трудово 
посредничество и специалисти по човешки ресурси, както и партньорите по проекта – от 
България, Франция и Италия. 
На семинара бяха представени разработените по проекта продукти: Методическо ръководство за 
организиране на посещения във фирми с цел опознаване на традиционно мъжки професии от 
търсещи работа жени,  10 етапа за успешната преквалификация на трайно безработни жени в 
традиционно мъжки професии, Наръчник за успешна преквалификация на жени в традиционно 
мъжки професии.  
Повече информация за проекта: https://mixitedesmetiers.wixsite.com/accueil/copie-de-benvenuti  

https://mixitedesmetiers.wixsite.com/accueil/copie-de-benvenuti


 

 

Проектът ALIANZA приключи.  

 
 

Проектът ALIANZA приключи. Пълната информация за проекта и платформата можете да намерите на 
следните линкове: 

Страница на проекта: http://alianzaproject.eu/bg/  

Следвайте ни и във фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/AlianzaProject/  

Страница на платформата: http://www.alianza.webspecialista.com/bg/ 

Ръководство на потребителя: http://www.alianza.webspecialista.com/bg/guide 

За повече въпроси: 

Татяна Гичева, 058 601472, tgicheva@cci.dobrich.net 

 

 

 

http://alianzaproject.eu/bg/
https://www.facebook.com/AlianzaProject/
http://www.alianza.webspecialista.com/bg/
http://www.alianza.webspecialista.com/bg/guide
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net


 

 

 

В рамките на проект „Руски Онлайн” финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ КА2, проект №: 2014-1-SK01-
KA200-000491 е разработена Интернет платформа, която включва курсове по руски език за нива А0, А1 и 
А2, но също така и разнообразна практическа информация относно бизнес средата в Русия. Платформата 
включва още основен интерактивен речник с 10 000 думи, аудио записи на тяхното произношение и 
ръководство по граматика. При разработката на платформата за електронно обучение са приложени 
иновативни комуникационни технологии (ИКТ), за да се създаде иновативен, интерактивен и творчески 
инструмент, за изучаване на основно ниво руски език по достъпен за потребителя начин. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация потърсете: 

Татяна Гичева – 058 601472, tgicheva@cci.dobrich.net  

Георги Колев – 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net  

Адрес: гр. Добрич 9300; ул. България 3; Търговско-промишлена палата; офис 102 

Връзка към платформата: https://russky.info/bg   

 

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  

mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
https://russky.info/bg
mailto:cci@dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net

