
 

 

БРОЙ 7/ЮЛИ/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 

 

 

Subcontracting Meetings 2017 - Brokerage Event on Industrial 
Subcontracting 

Онлайн платформа EN 

Място Познан, Полша 
Период 07 юни – 08 юни 2017 
Краен срок 24 май 2017 

Сектори 

3Д принтиране; Почистване; Покрития; Сушене; Ерозия; Свързващи технологии 
(занитване, завинтване, залепване); Съединяване (запояване, заваряване и 
залепване); Металорежещи машини и оборудване; Формоване, леене под налягане, 
синтероване; Екструзия; Повърхностна обработка (боядисване, полиране); Метали и 
сплави; Пластмаси и полимери. 

 
 
International Investment Forum "Investments and Collaboration 
Opportunities" 

Онлайн платформа EN 

Място Балти, Молдова 
Период 07 юни – 07 юни 2017 
Краен срок 02 юни 2017 

Сектори 
Комуникации; Алтернативна енергия; Храни и напитки; Хотели и ресторанти; 
Туроператори и туристически агенции; Индустриално оборудване и машини; 
Строителство и строителни материали. 

 
 
chii2017 - Conference and B2B on Hyperspectral Imaging in Industry Онлайн платформа EN 

Място Грац, Австрия 
Период 07 юни – 08 юни 2017 
Краен срок 02 май 2017 

Сектори 
Камери; Спектрографи; Разработка на приложения; Хиперспектрална обработка на 
данни; Наука. 

 

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/subcontracting-itm-meetings-2017
https://www.b2match.eu/balti-investment-forum-2017
http://www.chii2017.com/
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 BRUK20170215001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Дистрибутор на резервни части, модификации и аксесоари за скутери "Веспа" и "Ламбрета", 
търси производители или доставчици.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170208002 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Разработчик на иновативни колове за огради, строителство, градинарство, фермерство и др., 
които могат да се монтират без необходимостта от чукове и стълби, търси производител.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161205003 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Разработчик и производител на системи за обезвреждане на амуниции от различен стандарт и 
калибър, без химикали и без експлозии, подходящи за полицията, митницата и армията, търси 
клиенти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170203003 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на патентовани, уникални, ергономични моливи за деца с твърд графит, търси 
дистрибутори и производители за лицензиране. 
 

 
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/79098afc-318f-4424-849a-aa9abecacf9b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4dd7e105-c398-4baf-88cf-8425617b9a9a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7059fa4a-e18d-4bd1-a1a2-316c8e65d784
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d52f4c11-efb5-4328-9d60-c49edd5c32a6
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 е към своя край. Материали за платформата и за целите на проекта ще бъдат 
разпространявани в офисите на Търговско-промишлена палата Добрич, по време на изложения и 
панаири, както и по време на събития организирани от ТПП Добрич и Enterprise Europe Network Добрич. 

 
 
 

За повече информация: http://www.alianza.webspecialista.com/bg/ 

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

 

 

 

 

 

http://www.alianza.webspecialista.com/bg/
http://www.alianza.webspecialista.com/bg/guide


 

 

 

 

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

