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Бизпортал ООД: представяне на дейности 
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 Bizconsult 
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Ежедневен достъп до информация: www.bizportal.bg (1) 

http://www.bizportal.bg/
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Ежедневен достъп до информация: www.bizportal.bg (2) 

Demo video 

http://www.bizportal.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=CfLke9pg3K4
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Информационната бизнес платформа на България: www.bizportal.bg 

 BizPortal.bg е най-всеобхватната информационна бизнес платформа 

в България 

 Всичко на едно място - взаимно допълващи се информационни 

потоци, предоставящи цялостни информационни решения за 

българския бизнес 

 Уникална по рода си единна система на ежедневно известяване за 

актуални бизнес възможности 

 Възможност за помощ при достъпа до разнообразни бизнес 

възможности чрез предоставяне на допълнителна информация и 

достъп до документация за кандидатстване 

http://www.bizportal.bg/
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 Обществени поръчки 

 Всички актуални и възложени обществени поръчки от България 

 Всички актуални и възложени обществени поръчки с европейско финансиране от 

цяла Европа и асоциирани страни 

 Европейски проекти 

 Всички актуални обявления за европейско финансиране по оперативните програми, 

достъпни за фирми в Република България 

 Всички актуални обявления и възможности за участие на български фирми в 

„Хоризонт 2020“, COSME и други грантови възможности и проекти, финансирани от 

ЕС донори 

 Проекти за развитие (development tenders) 

 Търговски изложения и панаири 

 

 

 

www.bizportal.bg: Потоци информация 

http://www.bizportal.bg/
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 Всички актуални обществени поръчки от България 

 Архив от възложени договори и спечелени поръчки в България 

 Над 200 актуални обявления всеки ден 

 Възможност за селектиране на информацията по:  

•  сектор  

•  ключова фраза (CPV код)  

•  регион (област, община, град) 

 Възможност за изготвяне на индивидуален абонамент за 

ежедневно известяване  

 

Обществени поръчки от България 
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 Всички актуални обществени поръчки с европейско финансиране 

от цяла Европа и асоциирани страни на ЕС 

 Архив от възложени договори и спечелени поръчки с европейско 

финансиране от цяла Европа и асоциирани страни 

 Над 1000 актуални обявления всеки ден 

 Възможност за селектиране на информацията по:  

 сектор  

 ключова фраза (CPV код)  

държава 

 Възможност за изготвяне на индивидуален абонамент за 

ежедневно известяване  

 

 

 

Обществени поръчки от страните в ЕС 
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 Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от банки и институции за 

развитие: 

• EBRD (Европейска банка за възстановяване и развитие) 

• EIB (Европейска инвестиционна банка) 

• World Bank (Световна банка) 

• UN (Организация на обединените нации) 

• ADB (Азиатска банка за развитие) 

• AfDB (Африканска банка за развитие) 

 Над 200 актуални обявления всяка седмица 

 Възможност за изготвяне на индивидуален абонамент и селектиране на 

информацията по: 

• сектор  

• финансираща институция 

• държава  

 

 

Търгове от институциите за развитие 
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 Всички актуални обявления и възможности за финасиране чрез по 

оперативните програми, достъпни за фирми в Република България 

 Всички актуални обявления и възможности за участие на български 

фирми в „Хоризонт 2020“ 

 Всички актуални обявления и възможности за участие на български 

фирми в COSME проекти 

 Други грантови възможности и проекти, финансирани от ЕС донори, 

достъпни за български фирми 

 Възможност за изготвяне на индивидуален абонамент и селектиране 

на информацията по: 

• сектор  

• програма 

 

 

 

 

Европейски проекти 
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 Най-обширната база с търговски изложения в България 

 Изложения от : 

• Европа 

•  Русия 

• САЩ 

• Китай 

• Близкия Изток 

 Над 10 международни източника на информация, сред които БТПП и EEN 

 Над 5000 търговски изложения годишно 

 Възможност за изготвяне на индивидуален абонамент и селектиране на 

информацията по: 

• сектор  

• държава 

Търговски изложения 
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 Достъп до ежедневно обновяваща се информация - абсолютно 

безплатно.  

 Безплатен абонамент за ежедневно имейл известяване според 

зададени от потребителите предварителни критерии 

 Допълнителна информация, улесняваща достъпа до изброените 

възможности – еднократен платен помощен ресурс, предоставящ: 

• Еднократно теглене на насоки/упътване и достъп до 

формуляри за кандидатстване (при обществените поръчки, 

търгове от институциите за развитие, европейски проекти) 

• Профил на събитие и списък с участващи фирми (при 

търговските изложения) 

 

 

 

 

Безплатен абонамент и платени услуги на www.bizportal.bg 

http://www.bizportal.bg/
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Предоставяне на цялостна информация за пазара: 

• бази данни с компании, потенциални клиенти и доставчици 

• подробни секторни анализи с глобално покритие 

• първични B2B проучвания, спомагащи при навлизане на нов 

пазар или представяне на нов продукт 

Консултантски услуги (www.bizconsult.bg) 

http://www.bizconsult.bg/
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Благодарим Ви! 

 

 

Контакти: 
 

A: бул. "Тотлебен" 53-55, ет. 2 

София, 1606 

E: office@bizportal.bg 

T: 02 / 805 7043 

W: www.bizportal.bg 

W: www.bizconsult.bg 

F: facebook.com/bizportal.bg 
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