
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за 
търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени 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, изпратете референтния номер на офертата на имейл адрес: een@bcci.bg 

За контакти и повече информация - тел. +359 2 8117 505/515/525/ 

 
 
АВСТРИЯ BOAT20170830001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на системи за съдова диагностика, които прецизно откриват съдови заболявания в 
ранен стадий, търси дистрибутори.  
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20170817001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на иновативни и висококачествени мебели като кухненски маси, маси за кафе, 
бюфети и конзоли търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170728005 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител и износител на хирургически, зъболекарски, сърдечно-съдови, чернодробни, 
ортопедични, спинални и неврохирургични инструменти и имплантанти търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170817003 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разработчик на най-съвременното устройство за дистанционно наблюдение и прогнозиране на 
жизнените показатели, което подобрява грижите за пациентите в общински здравни учреждения, 
линейки и бърза помощ, търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170815001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на решения за грижа за кожата като почистващи препарати и дезинфектанти, 
подходящи както за козметиката, така и за медицината, които макар и бактерицидни, не дразнят 
кожата, търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170901002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на гама от висококачествени битови осветителни тела, LED светлини, светодиодни 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9d94448-ca33-4020-81a2-c7501abcf2cb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5866ed4-e62a-435e-8557-188df5ddacbe
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8304ca19-a4b8-44f1-b3b4-f08eba759253
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc8cbf37-4081-43fc-9617-3c451113eed6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce75cdd6-ab2b-4b10-932b-428c308fe6ff
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bb4c2b2-254b-4a0d-808a-d97cde170104
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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свещи, осветителни буркани, стъклени куполи и осветителни аксесоари за вътрешна и външна 
употреба търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170825002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на противопожарно оборудване, което включва уникални, патентовани изделия, 
търси дистрибутори.  
 
ДАНИЯ BRDK20170823001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Модерен дизайнер търси производител на модулни рафтове от дървесина и MDF със 
специфична изисквания за висок клас клиенти. 
 
ДАНИЯ BRDK20170817001 Виж пълния текст (EN)       _ 

Дистрибутор на офис консумативи, включително опаковки и принадлежности, търси 
производители на нови иновационни продукти. 
 
ЕГИПЕТ BOEG20170816002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на различни видове осветителни тела, които предлагат високоефективни 
енергоспестяващи възможности и могат да бъдат използвани в множество приложения като 
жилища, търговски помещения, офиси и улично осветление, както и осветителни системи за 
птицеферми, търси дистрибутори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20170718002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на иновативни строителни системи от екструдирана теракотна и керамична 
вентилирана фасада търси дистрибутори и договори за подизпълнение. 
 
ЙОРДАНИЯ BOJO20170713002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител и търговец на висококачествени фурми, арабско кафе, сушени плодове, арабски 
сладки и ядки търси дистрибутори. 
 
ЙОРДАНИЯ BOJO20170716001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на консервирани бобове, подправки, билки, кафе, мащерка и фриикех или фарик 
(закуски от зелена твърда пшеница), халва и тахини, търси дистрибутори. 
 
КАТАР BOQA20170717001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на медицински продукти с патентована технология и произведени от одобрени за 
медицината суровини като медицински спринцовки, хиподермични игли и венозни канюли, 
търси дистрибутори. 
 
КАТАР BRQA20170821001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в продукти от полиетилен с висока плътност (HDPE) и продукти от 
полиетилен с ниска плътност (LDPE), търси доставчик на мастила с флексо разтворители, както и 
разредители. 
 
КИТАЙ BOCN20170720001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в екструдиране и преработка на суров алуминий произвежда 
алуминиеви пръти, алуминиеви профили и алуминиеви прегради и търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BRPL20170823001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Търговец на едро и дребно търси натурални хранителни продукти за домашни любимци 
съдържащи натурални масла, билки, билкови и / или маслени смеси. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba4cdb1d-e5ba-49a7-9e24-512f5cd67cf4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33b50b90-0580-4f4c-b131-47c5b760d993
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e71d9b2-f69e-4d91-ba5c-aa9de50fbf78
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d29acea-081b-4447-93b1-63748c9b12ef
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8a181f2-2128-4764-b1e3-7d500fb65d5f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62159051-3e71-4d22-bad3-e2dafc5c6b11
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19cdd1c1-fd39-4758-b6eb-4487f8d03bd7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe9d3698-99ec-434a-82fc-da56430ccd2c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a4e6c95-b840-40e2-995b-adceb65bb83e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0dcd501b-ad2e-4a7e-8b47-d8435a88ad6f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a40f7e9-5484-4c20-8cd8-30b74a8989a5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20170817001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в ръчно тъкане на естествени влакна като памук, коноп, лен, вълна и 
коприна търси доставчици на естествени прежди. 
 
ПОЛША BOPL20170811004 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на прясно изстискан сок от ябълки "Не от концентрат" търси дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20170718001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на зарядни устройства захранвани със слънчеви батерии, свързани с интернет, 
които образуват локална wifi мрежа и са способни да зареждат мобилни телефони и устройства, 
търси дистрибутори.   
 
РУМЪНИЯ BORO20170726001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в преработката на сушени плодове, ядки, мед и зеленчуци, предлага 
широка гама от продукти като сушени сини сливи, сушени череши, сушени ябълки, сушени круши, 
органични орехи, слънчогледови семки и много други, търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BORO20170718001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в предоставянето на услуги за обувната промишленост, особено за 
ексклузивни модни марки, наскоро е развила собствена линия за бебешки обувки и дамски 
портмонета и търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170808004 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на летателни дронове за 3D моделиране на въздушни системи и видео 
наблюдение търси дистрибутори.  
 
РУСИЯ BORU20170809004 Виж пълния текст (EN)    _ 

Доставчик на части, компоненти, аксесоари и инструментална екипировка за металорежещи 
машини търси дистрибутори.   
 
РУСИЯ BORU20170809009 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на дървен материал и дървесни пелети търси дистрибутори.  
 
РУСИЯ BORU20170809002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на метални пластмасови и стъклени конструкции търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170809005 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на почистващи препарати за хранително-вкусовата промишленост и петролната 
промишленост търси дистрибутори.  
 
РУСИЯ BORU20170802001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разработчик и производител на медицински изделия и реагенти за диагностика търси 
дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170327002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на сушилни за дървесина търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170809008 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в инсталирането на вентилирани фасади, разработването на 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5908e45-bd04-4e7b-9f56-b36cf8000e63
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e268b7e-8484-4b9c-b00b-b86187c0f8e2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20ee79f6-fe7e-40cc-9d66-178df04469b9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80b0b41e-176e-4378-9261-bdda65f4f021
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71470434-2f57-4905-80a3-5125bd96320f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f144242-d8ff-4792-b45a-24946804aa55
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c86e6a44-5efa-456c-9e85-efd1b77ab2ad
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ccc559c3-b646-4311-a961-9c638895f62c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7783439-57f4-4a8a-9583-5baf19979bed
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ea6385d-e4f1-48ce-9a3d-616918c63327
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f5569b3-0219-41d2-ae4d-139f8be7c1dd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63e063f4-0166-4fd6-a3f1-e759f0112e16
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/323a730f-ec6d-4e39-a665-7d37bc04cb44
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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дизайнерски решения, подготовката и опаковането на производството и изпълнението на 
строителните работи търси партньори за сътрудничество в рамките на споразумението за услуги. 
 
СЪРБИЯ BORS20170804001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в пазарна оценка и проучване за международни компании от секторите 
на възобновяема енергия, околна среда, енергийна ефективност, информационни технологии и 
телекомуникации в страните от Западните Балкани предлага услугите си. 
 
ТАЙВАН BRTW20170822001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Търговец на медицинско оборудване, апарати и други продукти, свързани със здравеопазването, 
търси доставчици или производители на следните пет категории продукти: кислородни 
концентратори, аспиратори на слюнка, пулверизатори, пост-хирургически добавки и предпазни 
средства. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20170821001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на мокри кърпички, течен сапун, шампоан, душ гел за тяло, ароматизатори за 
въздух, бебешко олио, крем против подсичане за бебета, битови стоки и парфюмерийни 
продукти, търси дистрибутори.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20161129001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на триколки и четириколки търси дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20170818001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на алуминиеви композитни панели търси дистрибутори.  
 
УКРАЙНА BOUA20170807002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на печки за отопление на дърва за жилищни и промишлени помещения търси 
дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20170621001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разработчик на дезинфекционни и антисептични продукти в собствена лаборатория, осигуряваща 
повече от 30 антисептици и дезинфектанти за различни цели, търси дистрибутори. 
 
УНГАРИЯ BOHU20170620001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на бански костюми за жени, мъже и деца търси дистрибутори. 
 
ФИНЛАНДИЯ BOFI20170823001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на оборудване за товаро-разтоварна техника, търси дистрибутори за подемни 
съоръжения и мобилни кранове. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170808001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма сертифицирана по ISO 13485 е разработила новаторски рехабилитационни продукти, 
наградени като "най-иновативен продукт" и признати от висшите публикации за поддържане на 
функционална автономия. Сертифицираните медицински изделия са подходящи за 3 пазара: 
болнични центрове, частни кабинети на физиотерапевтите и спортни центрове. Фирмата търси 
дистрибутори или производители на медицински изделия за трансфер на знания. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20170822002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на иновативна добавка за перилни препарати, която превръща ежедневните дрехи 
в защитено от ултравиолетово лъчение облекло, което придобива UV-защитен фактор до UPF 50+, 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7bb55a35-c5a2-4d88-addc-df671b05980c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a23e1f81-e7ff-4615-b745-47c19c3a7cb5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/75acfe0f-d655-40b9-a5a8-95a5bbd2e399
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b296aad-1f47-48ef-a431-d86dd9f2f7c5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f0a284c-1548-4de9-8064-e7c1c0b20af3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/587d84cd-f830-4e92-9887-50c6a2c2a237
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8633df3d-050e-4b83-bb44-d56d3c7ea5ce
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41051302-29d9-448f-86de-cd9c37b94c96
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7868ffa0-0b7d-40d5-ac05-35e7c9e16b8a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb43c76a-6b0e-4b67-be13-9c8954cf98f3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0111015b-842a-4b42-9b50-e2f008e288ae
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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търси дистрибутори. 
 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20170824001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на стъклени подложки за лабораторни изследвания търси дистрибутори. 
  
ЧЕХИЯ BOCZ20170808001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на тактическо оборудване за оръжие търси дистрибутори.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20170815001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма търси производители на ламарина, който е в състояние да поддържа високо качество и да 
работи според изискванията на клиента и определени стандарти (предимно неръждаема 
ламарина EN 1.4404). Годишният обем на продукцията е в диапазона 50-100 бр. и се увеличава. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/627cacb8-5340-4ceb-90ec-d935fc58b1b9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0361b332-274a-470c-9c4c-86203afa3964
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eef5bf99-5168-47c5-abe4-413b21863524
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

