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АЛБАНИЯ 

 
 
BOAL20170307001 

 

 
Виж пълния текст (EN) 

                   

 
                  Поискай адреса 

Производител на млечни продукти, като натурално и овкусено прясно мляко (обработено с ултра 
висока температура за по-голяма дълготрайност), плодови напитки с мляко, сирена, кашкавал и 
масло, търси дистрибутори.  
 
АРМЕНИЯ BOAM20170208001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на вина и водка търси дистрибутори.  
 
АРМЕНИЯ BOAM20161223001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на оловно киселинни акумулатори за всички видове превозни средства, автобуси, 
камиони, тежки земеделски и строителни машини, търси дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20160614001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на мед и сироп от шишарки, чай от билки и горски плодове, както и алкохолни 
напитки от плодове и горски плодове, търси дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20161006001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на мъжки обувки и аксесоари от естествена кожа (колани, чанти, калъфи за 
телефони и т.н.), търси дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20160621001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на плодови и зеленчукови консерви търси дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20170111001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на луксозно и ежедневно облекло търси дистрибутори.  
 
БЕЛГИЯ BOBE20161005001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на огледала предлага договори за съвместна работа на мебелни производители. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20170110002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на мебели, като фотьойли, дивани и тапицирани футони, търси дистрибутори. 
  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170301001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на висококачествени къси и дълги скейтбордове, както и електрически 
скейтбордове, в средния ценови диапазон, търси дистрибутори. 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 06/ дата: 30.03.2017 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5db20310-ddb7-48f1-8fba-53180f45c161
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ccf65f4-cf1a-4b55-986b-68b180a57608
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9547c115-de99-4ab8-a027-3b54452cc1c5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d209aec1-58af-4a87-9adc-7ffd768a361f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a8f5521-1a69-47fa-ad59-2a3f3a1c8bcf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a97e2bbf-6953-4cdd-ba36-97c47bee19b2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80826de0-f51d-46fe-bda5-197b71e7c910
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83265ab0-8ef9-4087-a7d7-905843e40280
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7338bfc2-0c15-48c9-bd6e-bd685b72f7a0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6139afe5-a555-48a8-9360-164d3d8bf77f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170301002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на обезцветители за коса търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170223001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик на сигурна платформа за споделяне на файлове, имейли, данни, предотвратяване на 
загуба на данни, съхраняване на данни, подходяща за обществени услуги, финанси, 
здравеопазване, научни изследвания и адвокатски кантори (фирмата предлага също интегриране 
и допълнително разработване), търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170227002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на джобни режещи инструменти за множество операции в инженерството, който 
може да произвежда и режещи инструменти по спецификация на клиента, търси търговски 
представители. 
 
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. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20170314001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в изработването на устройства за преодоляване на дехидратация, търси 
доставчици и производители на биоразградими или рециклируеми антимикробни торбички и 
тръбички за пречистване на напитки. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170201001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик и производител на клинично доказано медицинско устройство, което успокоява 
болките в кръста без помощта на лекарствени средства, търси дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161227003 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в тапициране на превозни средства, тапициране на мебели за частни и 
публични нужди, предлага услугите си като подизпълнител. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161207002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Ексклузивен дистрибутор на азиатски машини и инструменти, търси търговски представители.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20170313001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик на достъпна система за следене на ферментацията на виното, състояща се от цифров 
ръчен рефрактометър, термостат, таблет и Windows софтуер и е много лесна за управление, търси 
дистрибутори. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2662635f-af43-412c-876d-d1cd0e35b95f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/017b3c93-f3ab-47f2-8113-039e136d7a2d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e913bd36-4bad-4e91-9e76-d7744c1ae644
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/635a9905-2033-42ed-8ed9-feadd174dd3d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef018010-c98c-4000-9ded-b367ad7aa31e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b1b2f46e-b17e-48cc-8320-a18bc558f999
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b01a154b-db41-40af-b11c-7a068b0d645f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8977189-bae6-4197-a460-5e8f90a39b40
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ГЕРМАНИЯ BODE20161228002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в тежкотоварен транспорт, хладилен транспорт, железопътен и морски 
транспорт, с повече от 100 собствени превозни средства, търси нови клиенти. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20161206001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на ръчно изработени, метални домакински артикули, предлага услугите си за 
подизпълнение на малки специфични поръчки. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20161201001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на висококачествени макаронени изделия търси дистрибутори. 
 
ДАНИЯ BRDK20170307001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в продажбата на детски играчки от дърво и текстил, търси 
производител. 
 
ДАНИЯ BODK20170222001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик на иновативна, изкуствена коледна елха за многократна употреба, изработена от 
висококачествени материали и с възможност за оформяне по спецификация на клиента, търси 
дистрибутори. 
 
ДАНИЯ BRDK20170309001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик на висококачествени градински инструменти търси производител. 
 
ЕГИПЕТ BOEG20161226001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител и износител на домакинска техника, като печки, перални, съдомиялни, газови и 
електрически отоплителни уреди, фризери, хладилници, маслени радиатори, прахосмукачки, 
аспиратори, LED и LCD телевизори с уникален и иновативен дизайн, търси дистрибутори. 
 
ИЗРАЕЛ BRIL20170122001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Агенция аз внос и маркетинг търси производители и доставчици на аксесоари за къмпинг, както и 
газови продукти за битови и промишлени нужди. 
 
ИРЛАНДИЯ BOIE20160706001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в доставка на всякакви видове седалки за инвалиди от полиеританова 
пяна, омекотени седалки за тоалетна и баня по матричен, хибриден и модулен модел, търси 
дистрибутори. 
 
ИРЛАНДИЯ BRIE20170127001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в ремонт на телефони и таблети, търси доставчици на телефони и 
таблети, както и висококачествени екранни протектори от подсилено стъкло. 
 
ИРЛАНДИЯ BOIE20161110001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик и производител на иновативна система, която увеличава ефективността и понижава 
разходите на нови и вече съществуващи водни отоплителни системи, търси дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20161209005 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик на виртуални разходки, по последни технологии, за музеи и археологически 
реконструкции, търси финансиране и инвеститори. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/761a12fb-af13-46c2-80d2-7e5ca5c89a8d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36788a7b-8914-4bae-ba5c-2b3569e9d6bf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41506702-6f8b-4d38-80d8-12794e54e8bc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/591301fb-0eb6-494d-a3c6-1ee9ed09b971
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b1cc8545-6d3e-422c-b1b8-090525bd96bc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78ae7d01-cabf-41d4-b960-a5df66b38b1a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c422d5c1-535c-4482-b214-1f68e51cff43
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23f36045-0af2-42db-adf3-6d423dcbcbec
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de9957be-44db-4ab9-87e7-c3be5a448aa8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79e96737-d3f1-4d4c-8dc1-8caf4bfec04e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6bef4f7-f7e6-4a73-9d87-2cf4c2bd36c8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db296285-fac0-4680-8f64-980344e1c8ed
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИСПАНИЯ BOES20170131001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител и търговец на торби за многократна употреба, както и рекламни опаковки от 
нетъкан текстил, хартия, лико, памук и други материали, търси дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20161213001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в морското дело, предлага на доставчици, корабостроителници и 
собственици на кораби, външен и вътрешен дизайн и обзавеждане, както и други услуги свързани 
с мореплаването. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161228001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в луксозен интериорен дизайн и мебелиране на круизни линии, хотели, 
яхти и др., търси клиенти, а също и доставчици на материали за вътрешен дизайн. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170113001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на иновативни кошове за събиране на отпадъци, които са модулни и могат да се 
интегрират с нови елементи за стимулиране и подобрено управление и рециклиране на 
отпадъци, търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20170110001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Училище за чужди езици търси франчайзополучатели. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170105002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на пресни зеленчуци, с капацитет за опаковане, етикиране, износ и продажба, 
търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20170105001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на висококачествен студено пресован зехтин от ръчно брани маслини, пресовани 
не по-късно от 24 часа след тяхното събиране, търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20170104001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на висококачествено кафе търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20161218003 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на единично порциран домашен сладолед по древна рецепта търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161222004 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик и производител на натурални козметични продукти търси партньори за договор по 
производство. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161216002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на специални метално-пластмасови части и колектори за вода, газ и геотермални 
системи, търси дистрибутори.   
 
ИТАЛИЯ BOIT20160808002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване на функционални и естетични класически и модерни 
мебели от дървесина, търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20160628001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на мебели за дневни стаи, за спални, за офис и домакински нужди, търси 
дистрибутори. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54c0107c-451e-47ae-9022-bafa457adeff
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17d70b1f-8a28-49bd-9b9f-556458792f86
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2234f00-2040-40a9-a274-24b9f5a61ff7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d3b7543-f6f0-4fd2-a52f-d560493061f0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73fe204f-05d0-4909-81b6-9e056891a104
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61f63641-1426-4a15-8779-54dd1cfa2832
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9989486f-0f56-400a-a96f-fa0dfff7159e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9aa1cc83-28f9-4382-b938-856c9cfccd52
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a915e7d2-80df-461d-9977-267380f980b6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c67c0c69-4905-4b74-b4bd-20f77d066c88
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b2ee0cb-fb8c-444e-b3cf-8243d2b51230
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a47c3816-53eb-4c70-8f7c-52f9840618e6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ae141d8-490d-4423-8352-11d23472eda5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ЛИТВА BOLT20170314001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство, пакетиране и продажба на замразени сушени плодове, 
зеленчуци и подправки, търси дистрибутори. 
 
ЛИТВА BOLT20170313001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор на млечни продукти за хранителната индустрия, като сладолед, сладкарски изделия 
и печива, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20170309001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на различни видове сферични тенти, изработени от олекотен алуминий и PVC/PES 
външни мембрани, сглобени чрез свръхзвуково заваряване, подходящи за събития, изложения, 
къмпинг, маркетинг и реклама, както и за хотелиерството и ресторантьорството, търси 
дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20170130002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на тегличи за камиони и ремаркета за превоз на лодки, предлагащ 
специализирана поддръжка и инсталация, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20161230002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в подготовка и изпълнение на цялостни инвеститорски проекти в сферата 
на възобновяемите енергийни източници, търси партньори за търговски споразумения. 
 
ПОЛША BOPL20161229001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител и дистрибутор на рехабилитационно и ортопедично оборудване, като медицински 
колани, ортези за различни човешки части, медицински матраци и различни медицински 
възглавници, търси дистрибутори.   
 
ПОЛША BOPL20161229005 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Печатница на голям формат реклами за външни билбордове, специализирана в реализацията на 
сложни визуални идентификационни системи, от дизайн до краен продукт, търси търговски 
представители. 
 
ПОЛША BOPL20161227004 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на козметика от натурален рибен колаген, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20170227001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор на всички видове части и аксесоари за автомобили търси производители, за да 
предлага продуктите им на Полския пазар. 
 
ПОЛША BRPL20170220002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор на консервирани, замразени и сушени плодове и зеленчуци търси производители, 
за да предлага продуктите им на Полския пазар. 
 
ПОЛША BOPL20170123001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Доставчик на висококачествени бетонни продукти, подходящи за строежи на пътища, алеи, 
градини и фасади, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20170112001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дизайнер и производител на детски дрехи търси дистрибутори. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fd726e3-a3d0-43a2-b75d-3fe8594fccae
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17d5adcb-4fcb-4012-9386-f95cffdc04b5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23b78340-496c-40ce-a82c-f89f69518c4d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c867588-eec8-4311-9127-caf92994c4dc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4445889c-9964-4d3b-bfb5-4c09c426486c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d68cfb4f-2071-4985-bd71-7a33d3c778da
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8bcd6292-9f94-43ba-9b8a-a70a2b4237e3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea91288a-d1ce-4be9-9e4d-5e58a797fc37
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12a0974e-2a6e-4bb2-947d-111b9d9779b1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4be048fa-b89a-4828-9015-22adac00042b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf4bb6a0-0052-4811-87ce-632292afe7d0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73cb0ec9-4715-4811-889c-32c41574fc20
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12


6 

 

ПОЛША BOPL20161231001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на горелки (за нагряване на асфалт) и работни аксесоари за покриви, търси 
дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20161221001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в Цифрово Програмното Управление, предлага множество услуги, като 
свободно рязане на стомана, конструкционна стомана, неръждаема стомана, инструментална 
стомана, цветни метали, пластмаси и произвежда обвивки, болтове, винтове, винтови капачки, 
държачи, крепежни елементи, пръстени, парапетни елементи и т.н. Фирмата предлага 
подизпълнение и производство по спецификация на клиента. 
 
ПОЛША BOPL20160711001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на специализирани градинарски машини търси дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20161222001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на плетени дрехи за мъже, жени и деца, търси клиенти с цел сключване на  
договор за производство. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20161222002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на ножици и други инструменти за земеделието, лесничейството, градинарството, 
кухнята, салоните за красота и текстилния сектор, търси дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20161212001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на порцелан, който може да предложи ръчно украсяване и стилизиране, търси 
международни партньори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20170104001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на охлюви от видовете "Aspersa Maxima" и "Aspersa Muller", специализиран в 
доставката на живи, но и с възможности за доставка на замразени охлюви, търси дистрибутори. 
   
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20170105001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на гипс и гипсокартон с добри изолационни качества, гладкост, устойчивост и 
лекота на използване, покриващ широк кръг от нужди в строителната индустрия, търси 
дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20170216001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси производител на спортни обувки (гумена подметка и текстилна горна част - сая) за 
мъже, жени и деца, с цел сключване на договор за производство на повтарящи се малки поръчки.  
 
РУМЪНИЯ BORO20161226003 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик на симулатор за стрелба с реалистичен откат на оръжията търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20170224001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Търговец на едро на натурални храни и супер храни търси производители, за да продава 
продуктите им на Румънския пазар. 
 
РУМЪНИЯ BORO20170117002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на дървен жилищен декор, посредством цифрово програмно управление (ЦПУ) и 
лазерно гравиране, търси дистрибутори.  
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/818c73e7-550e-44a1-aa05-7a6068f73ea5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd5f5f2d-6791-4b60-9c13-02c42a719fc1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/773b47ab-58fa-4c2c-8957-7ca3f2d40755
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/521c2609-972c-4074-a49a-b2d4c0cf25c7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d7f74ae-e25b-4cc3-8d7b-4e857d8358f9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b11b52c5-f1b9-46fc-91dc-a9e617e2e4b6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83191fc3-978c-4aff-9a4a-86296f6aadd5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92e66804-cf0c-4956-bbe7-ab5b6ce17a93
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86964e93-f95e-437c-9ca2-4a99552650dd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0e228ce-6a38-4fcd-b05b-665446ffd54f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61e3cd78-bdf5-414f-9d1e-4d4ad7768cb2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d11c9fe-68d9-44fb-ad9e-c8da574ef030
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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РУМЪНИЯ BORO20160831001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик на интернет софтуерни приложения за фирми и организации, предлага договори за 
под изпълнение.  
 
РУСИЯ BORU20161114001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик и производител на оптични компоненти предлага производство по спецификация на 
клиента. 
 
РУСИЯ BORU20161102002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на хидродинамични машини, като сондажни мотори и турбо дрилове за нефт и газ 
търси търговски представители.  
 
РУСИЯ BORU20161102004 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговията на строителни машини и предоставяне на строителни 
услуги, търси партньори за съвместна работа. 
 
РУСИЯ BORU20160905001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на машини за снегопочистване, трактори и летищни инженерни съоръжения, търси 
дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170316001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Агенция за набиране на персонал с голяма база данни от качествени кандидати предлага услугите 
си за набиране на персонал в Русия. 
 
РУСИЯ BORU20170215001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на базалтово влакно търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BRRU20170207001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Търговец на брезентови листове и покривала търси производители. 
 
РУСИЯ BORU20161107001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик и производител на предупредително осветление, сигнални комплекси и 
взривобезопасни осветителни тела търси дистрибутори. 
 
СИНГАПУР BRSG20170307001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор на алкохолни и безалкохолни напитки търси производители, за да предлага техните 
продукти на Сингапурския и Южноазиатския пазар. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20160323001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в обработка и формоване на пластмаси с голям капацитет на 
производство, предлага услугите си за подизпълнение. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20160530001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на гумени продукти за автомобилостроенето и машиностроенето предлага 
договор за производство. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20161216003 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на тикви "Хокайдо", лимец, промишлен коноп и различни видове билки търси 
дистрибутори. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a97dd6aa-0ed1-4a0e-9729-b83246b212c5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29145352-dbfa-447a-926a-6e5947a09f58
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fbac3bc9-7894-41da-b5df-03291db44cbd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b144b0fc-e400-4b6a-9147-e651b7c97470
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80dc172b-151b-4695-903d-e0f75abe9d88
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f0a1e80-807b-48f8-9e45-c4fe07239c84
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b20aed4f-201d-4bdc-a3a5-450a9f6eb7c0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9d9b313-8150-4f20-b6a0-77133b6bd2ba
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac580cb9-112e-4089-ad40-f481e1b04516
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ec9eb29-af46-4dd4-9fc4-1489494a234b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/157863f8-7c34-45ad-a92e-b5b020d88526
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2c3f766-99b2-49b7-9c6e-0bf3cfc265de
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c05de4d6-daca-4c78-9f2d-6dbbf1951627
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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СЪРБИЯ BORS20160918006 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в конструиране и изпълнение на водоносни системи и системи за 
отпадъчни води, както и услуги свързани с администрирането на водоснабдителни съоръжения, 
търси клиенти за подизпълнение.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20170105001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Сертифициран производител на висококачествени електрически мотори за автомобилната 
индустрия търси дистрибутори.   
 
ТУРЦИЯ BOTR20170102001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на брашно търси пекари, които желаят да произвеждат продуктите си в Турция, за 
съвместна работа. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161230002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на машинни части, хидравлика и резервни части за автомобили търси търговски 
представители. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161230001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на полиестерни тръби и системи, подсилени със стъкло, търси търговски 
представители. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161229004 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на PVC маркучи, подземни тръби и напоителни системи, търси дистрибутори.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20161228002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на дафинови и лаврови листа търси търговски партньори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161206002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на електролитни медни продукти, медни тръби и шини за мотори, които могат да 
се използват в сферата на комуникациите, производството и разпределението на енергия, 
производството на слънчева енергия и енергия от възобновяеми източници, домакински уреди, 
измервателни инструменти, отбрана, автомобилостроене, химическа промишленост и 
строителството, търси търговски представители. 
 
ФИНЛАНДИЯ BOFI20170216004 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на био енергийни системи с диапазон на производство от 40 kw до 4 MW, 
работещи на пелети, дървен чипс и рециклирана дървесина, търси търговски партньори.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151030001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на искрообезопасни устройства (бариери, релета, конвертори, захранващи 
устройства, дисплеи), за измерване на налягане и температура (аналогови и цифрови сензори), 
които могат да се използват за промишлени нужди и издържат на екстремни климатични 
условия, търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170120001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на ски лифтове и настилки за ски станции търси дистрибутори.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20170126001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик и дистрибутор на мехатронни системи, сензори и вградени системи за 
здравеопазването и науката търси производители, за да предлага продуктите им във Франция. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d65ab399-7368-41c4-a946-5cfd724bb6f1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1cd0531-58fe-4629-b962-8a44cbfa6e56
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5a3e3ae-29cd-4ff9-abc5-88c30ebe045a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3100e6a-1905-45c2-9893-07e90da55760
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7363997-1f1b-4a2d-a6da-8f5b1bf5b125
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/252c43a1-1029-45c0-baa5-a300905ff036
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e802dac-4986-402e-a82c-a3955905cbc9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cadf5bd2-25c7-4801-9299-d78fa140c7ba
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f59fea6-69d9-44d5-90a5-d642b70424cc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c970e722-da0b-4deb-b677-4219728c6d42
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99ff5e4a-f632-414f-b816-7a14cbd883e9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11756ba6-f46c-4a46-9e23-25eb24b9cfb1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ФРАНЦИЯ BOFR20170119001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на висококачествени ремаркета за превоз на коне, по спецификации на клиента, 
търси дистрибутори.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20161223001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на канцеларски материали, тефтери и произведения на изкуството, предназначени 
предимно за офиси и офис служители, търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20160608001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик на устройство за третиране на кожни несъвършенства (стрии, белези, бръчки, акне и 
др.), използвано в последните 10 години от пластични хирурзи, търси дистрибутори. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20170309002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор на хранителна съставка, наречена палмитоил етанол амид (PEA), който е натурален 
продукт за борба с хронични болки, възпаления и дегенеративни заболявания на централната 
нервна система, обект на над 400 изследвания, търси дистрибутори и производители. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20170113001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на мебели и части за мебели предлага услугите си за подизпълнение на мебелни 
производители, дизайнери, строители и архитекти. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20160126001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в изпращане на маркетингови СМС-и и мобилен маркетинг, предлага 
услугите си като подизпълнител. 
 
ЧЕХИЯ BRCZ20170302001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Вносител и дистрибутор на медицински материали, устройства и помощни средства, търси 
производители или доставчици на ароматни пречистватели на въздуха, дезинфектанти и 
медицински консумативи, за да разпространява продуктите им в Чехия. 
 
ШВЕЦИЯ BOSE20161125001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик и производител на съдове за рециклиране на хранителни отпадъци, които 
превръщат храната в почва с високи хранителни стойности за растенията, с капацитет от 75 до 
2400 кг на седмица, търси дистрибутори. 
 
ШВЕЙЦАРИЯ BOCH20170104001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на революционен кухненски уред, който събира 12 уреда в един и с него могат да 
се претеглят, смесят и затоплят съставките, както и да се готвят ястия, търси дистрибутори. 
 
ЯПОНИЯ BOJP20170213001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на изключително меки и с подобрени попивателни възможности текстилни кърпи 
"Тенгуи", украсени с традиционни японски шарки, търси дистрибутори. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd5d91ea-1e0b-468c-a4ea-5d833ea90a95
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01d12592-606d-488e-bed0-8b10f4bcdfc7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8418c85a-f71c-4bcf-96c6-e63c8af7f829
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dae055d3-9ce5-48ed-b031-9c84839b671d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7cc6a234-5664-44d0-9c7b-74d11ba6ad30
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfcdce74-3066-40e1-93d9-e423533aed27
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65b85690-6820-41ce-a2ff-f54808398171
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aeecc597-2b15-439e-a296-c092232d37d9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf72f665-11d3-44e1-8d02-e3d4b015f894
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3be91986-6b7a-4cd7-93ec-cd9359aba32d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

