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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 адрес: een@bcci.bg  
 
За контакти и повече информация - тел. +359 8117 505/515/525 

 
 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOBA20171005001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на екстракти от лечебни, ароматни и билкови растения търси дистрибутори. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20170208001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител  на рециклирани памучни и полиестерни текстилни торбички, аксесоари и бизнес 
подаръци търси търговски агенти и дистрибутори. Модната линия е сертифицирана от 
екомаркировката на ЕС, а продуктите са строго тествани в текстилните лаборатории в 
Обединеното кралство и Бразилия. Производствената линия и условията на труд също са 
одитирани, а дизайнерите могат да изпълняват специални заявки като частни етикети или 
кобрандиране. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20171025001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на собствена линия модни обувки търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20171025001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разпространител на оборудване за хранене и консумативи в сектора на хотелиерство и 
ресторантьорство търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20171103001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на тактилна играчка, която се върти и обръща в ръката на потребителя и може 
лесно да се разглобява и сглобява, търси дистрибутори. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20171026002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител и търговец на висококачествени медицински диагностични комплекти и системи, 
разработил нов тест за определяне на типа хаптоглобин в човешкия серум, търси дистрибутори 
или директен контакт с ендокринологията и диабет лабораториите. 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 16 / дата: 07.12.2017 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3319752d-f657-4596-8b58-11474859f908
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d5ec46b-0fdd-4556-945d-18e3d6fcbab0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c0af4ed-c270-497c-aab2-2cfe2d6a577a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/caceea79-ba93-43d6-9677-765484c87455
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43d91d49-7107-4c52-abbf-bc514df1066e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e888084c-6c6f-4068-861b-1bf00200a912
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИСПАНИЯ BOES20171023001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на широка гама от изящни трикотажни платове по последните модни тенденции, 
които се използват предимно за облекла за жени и деца и могат да се персонализират по 
стилове, цветове и дизайн, желае да стане доставчик на трикотажни платове за модни марки и 
производители на облекло. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20171004004 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на крем за жени, основан на хлорхексиди - дезинфектиращ, безопасен и анти 
алергичен, способен да разрешава проблеми като раздразнения, сърбеж, изгаряния и 
бактериални инфекции, с етерични масла от невен за свежест и ванилов аромат, търси 
дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BRIT20170928001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Търговски представител с добре изградена търговска мрежа за разпространение и широкото 
маркетингово и техническо ноу-хау в системите на медни и оптични инфраструктури търси 
производители или доставчици на медни и влакнести кабели, компоненти и аксесоари за да 
продава продуктите им на италианския телекомуникационен пазар. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20171018001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на екологични и биологични биостимуланти и еликтори на основата на хуминови 
киселини, които повишават естествената устойчивост, здравето и жизнеността на растенията, 
търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20171009001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма с над 50-годишен опит в луксозния моден бизнес предлага франчайз, за да разшири 
своята дейност, базирана на производството и дистрибуцията на висококачествени луксозни 
туристически чанти. 
 
КАТАР BOQA20171015001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фармацевтичен производител на антисептични продукти, сиропи, кремове и мехлеми търси 
дистрибутори. 
 
КАТАР BRQA20171019001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на рециклирана хартия Крафт търси доставчици на отпадъци от велпапе.  
 
КИПЪР BOCY20170111001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в предоставянето на триизмерни печатни услуги (3D принтиране), 
предлага своите услуги. 
 
МАКЕДОНИЯ BOMK20170116003 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в хранително-вкусовата промишленост на  широка гама от здравословни 
храни като зърнени закуски, мюсли, соеви продукти, натурални супи търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20171020001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разпространител на биологични храни, естествена козметика и ежедневни продукти търси 
продукти за хигиена на устната кухина опаковани без пластмаса или други трудно биоразградими 
материали.  
 
ПОЛША BRPL20170908001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Дистрибутор на естествена козметика, здравословна храна, грим и почистващи материали търси 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9267a838-223e-41bd-94db-38a34f729ce6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/874d1a80-55ee-40b5-9aad-3c7c3554c2c0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c92b05f-0583-4ca7-bef7-e219274257e7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5acabe3a-9c87-48d4-84fb-8b5228bf93a2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98ed57a9-46fd-4fb7-9294-86d8a5025c0c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cc2d2a0-4cbc-4556-ba18-9023c31c3090
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d348f926-377d-4d79-bfcc-a549bc5fa9c9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d19ab50-1146-4be2-995d-5c20f53f1987
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09117032-e18d-4ab9-9ee1-c8e3e9ac84fd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da06df34-2274-43f2-9334-2db26b2b8325
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c37d86b3-1219-47a4-bace-94871f707da7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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естествени / ЕКО / БИО суровини и козметика.  
 
ПОЛША BRPL20171019001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на картонени кутии търси компании от целулозно-хартиената промишленост, 
които могат да доставят гофрирани плочи със следната спецификация: 3-слойни (C, B, E), 5-слойни 
(BC).  
 
ПОЛША BOPL20170531001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Проектант и производител на устройства за изграждане на комуникационни мрежи - антени, 
приемници, усилватели и кабелна и сателитна телевизионна техника търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20171106001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма търси чуждестранни производители на двуколесни, самобалансиращи се скутери като 
Segway за да предлага продукцията им на Полския пазар. 
 
ПОЛША BOPL20171019003 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма предлага обработка на месинг за електрическата промишленост със специализация в 
електрически скоби. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20171102001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, с опит от 9 години в техническия анализ, проектирането, консултантските услуги за 
крайни потребители и инвеститори в проекти за енергийна ефективност търси нови иновационни 
продукти като контролно оборудване и софтуер, сензори и измервателни прибори за да ги 
добави в портфолиото си.  
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20170814001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител и търговец на бои, емайли, лакове и други свързани продукти търси дистрибутори. 
  
РУМЪНИЯ BORO20170825001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма със солиден опит в текстилните продукти за военно оборудване, предлага да произвежда 
различни поръчки за тактически, военни, полицейски и охранителни текстилни продукти за 
специални нужди (като защита на тялото, транспорт на оборудване и т.н.). 
 
РУМЪНИЯ BORO20171018001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на съвременни композитни части, способен да доставя висококачествени 
карбонови влакна, арамид (общ термин за "ароматен полиамид") и части от фибростъкло за 
автомобилната, железопътната и спортната индустрия, търси клиенти. 
 
РУСИЯ BORU20171016003 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирмата от регион Приморски, Русия, специализирана в предоставянето на туристически услуги 
(корабни услуги, екскурзии, хотели и др.) търси клиенти и партньори за да подпишат 
споразумение за услуги. 
 
РУСИЯ BORU20171016004 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител и търговец на хранителни стоки търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20171016001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на замразени полуфабрикати от месо, зеленчуци и тесто търси дистрибутори. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb6624ff-486b-4f0d-99a8-726b4828693d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eea80da2-4c77-4b56-b1bf-f021ce143ab0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a7de73d-e9ba-44bf-8f38-49f99cea7a56
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1bebfae-4dfa-481c-9bce-af82ba2c250c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1eb4e43b-b7e4-4a58-ab34-dda77732dff0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f75d6a6e-093b-44db-a111-36142f69de92
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f5622c3-dbc8-4ea3-a709-879aba911bf0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2ecc607-5f37-4c57-9fc2-74c782d503f4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f0cbe76-e876-4505-aecb-c5f27bee73fc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/621b68d8-c6c0-4453-8a8c-640db658c797
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2060ca8e-9e6b-4c48-83e4-45b076030815
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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СЛОВЕНИЯ BOSI20170726003 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на компоненти за жилищни контейнери предлага своите производствени и 
подизпълнители мощности в производството на заварени конструкции въз основа на специфични 
изисквания на клиентите и съгласно представената документация. Всички продукти са 
изработени съгласно стандарт EN 1090 EXC 2, EN 3834. 
 
ТАЙВАН BRTW20170801001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Търговец на едро търси нови медицински, хирургически и болнични устройства, както за 
еднократна, така и за многократна употреба, за да разпространява на Тайванския пазар. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20171017001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на химически продукти за домашно почистване търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20170622001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на инфрачервени акрилни пещи, които се използват за специфични цели в процеса 
на образуване на акрил и синтез в медицинския и мебелния сектор търси дистрибутори.  
 
УКРАЙНА BOUA20171018001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на детски игри търси дистрибутори.  
 
УКРАЙНА BOUA20171012002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на грис и пшенично брашно търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20171023001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Дистрибутор на висококачествено и екологично градинско оборудване и аксесоари търси 
производители, търговци на едро или доставчици на нови продукти, които да разпространява на 
френския пазар.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20171013001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в научноизследователската и развойна дейност и производството на 
технически влакна, прежди и тъкани, произведени по поръчка, търси проекти за разработване на 
нови и иновативни продукти в съответствие с изискванията на партньора. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20171023001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разработчик на патентована привлекателна и лесна за отваряне опаковка на храни като ядки, 
бонбони, плодове, супи, напитки, готови ястия и др. търси дистрибутори.  
 
ХОЛАНДИЯ BONL20171107001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на трудно износващи се подови настилки, които отговарят на изискванията на ISO 
10851, предлага специфични за всяка ситуация решения за винилова настилка, произведени по 
цифров път, независимо от размера и с всякакъв печат. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20171009001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разработчик на уникално патентовано водно колело, което генерира електроенергия във вода с 
минимална скорост на потока и малки разлики в нивото, търси дистрибутори. 
 
ХЪРВАТИЯ BRHR20170922001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма търси производител на малка производствена линия за пълнене на горещи течности в 
термо торбички с пластмасов чучур.  
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c151bdb2-a733-470a-8352-89e09a46c19e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1315824-0d6c-47d2-b042-baaabf765f10
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/256aaa55-bb5a-4d6e-ac48-3e9ff95e754e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bf3c0a2-b20d-4e29-bb25-dd5f421a022c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c93b368-9c00-41dc-ae6d-1a409a75f5ac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b4df368-ff56-45b2-aca3-7e73f7daff89
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5345dc8c-8457-4e56-b01e-1081f1f3fee8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d538710-c8c2-464f-b5df-a28814e4e5af
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15bcea8f-020d-4f15-90ff-26229f9afb5e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47a05ede-eaa9-47f0-9fff-9caf4c166630
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42b20450-d329-42f1-b82a-e427857f646d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef9664b6-c4e9-4111-baf7-f566f04c1cfd
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ЧЕХИЯ BOCZ20170424001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на кутия за цигари с пепелник 2 в 1, който е проектиран така, че да може да гаси 
горяща цигара без мирис и без възможност за пожар, търси дистрибутори. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20171102001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в декорация и мода за деца, търси производител на екологични тъкани, 
които предлагат и печат върху тъканите. 
 
ЯПОНИЯ BOJP20171012001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на ленти от неръждаема стомана за в транспортни конвейери и трансмисионни 
машини, които могат да бъдат направени по желание на клиентите и да имат по-високо качество 
и дебелина в сравнение със сходни продукти, търси дистрибутори. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45f2b757-65f3-43fc-a3ce-fed61806c9eb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82d37577-0cb0-41a0-a18b-507278a26f67
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40b060bd-cf34-418b-9c78-6a184be7e69d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

