
1 

 

 
 
 
БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 33 
 

  

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, попълнете Онлайн формата посочена по долу.  
За контакти и повече информация - тел. 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net 

 
ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ КЪМ ДАДЕНА ОФЕРТА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА 

СЛЕДНАТА ОНЛАЙН ФОРМА: 
https://goo.gl/uMwdEJ 

 
 
БЕЛАРУС BOBY20160212001 Виж пълния текст 

(EN)  
Поискай адреса 

Разработчик на видеоигри, работещ по нов проект – жанр на мултиплеър онлайн битка, 
MOBA базирани отряди, който позволява да се контролира героя и три отделения 
уникални единици с микро-контрол над тях, търси партньор - съинвеститор за 
подобряване на екипа и достигане на бета тест (CBT) до края на 2016 г. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160504002 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране на здравни продукти, е разработила уникална 
жилетка за пациенти с ракови заболявания. Фирмата търси партньори за разработване 
и производство на медицински жилетки. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160513001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Доставчик и производител на мебели за спални търси опитни производители на мебели 
от дървесина за сключване на споразумения за производство. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160511001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на дисплеи за сектора на търговията на дребно 
търси фирми със същия експертен опит за сключване на споразумения за 

https://goo.gl/uMwdEJ
https://goo.gl/uMwdEJ
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d0352cf-1549-419e-8410-942d0747c4df
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d0352cf-1549-419e-8410-942d0747c4df
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e0a174-c097-4251-85d9-49f033e1d433
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e0a174-c097-4251-85d9-49f033e1d433
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee0683ce-381a-48b5-8765-8988faa1b388
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee0683ce-381a-48b5-8765-8988faa1b388
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a775db6d-de53-4566-afa4-6cd3751bd812
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a775db6d-de53-4566-afa4-6cd3751bd812
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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производство. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160524001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Независим дизайнер търси производител с опит в производство на домашно и спално 
облекло от фина коприна. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160502001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, разработила нови торби с висока степен на защита, производител на сърф 
чанти, чанти за гребла, чанти за голф и велосипедни торби, търси производители на 
текстил или монтажници за производство на чанти, с възможност за закрепване на 
големи компоненти. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160322002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма предлага иновативен комплект за разработка на софтуер за интелигентно 
заключване (SDK), комплект за развитие на хардуер (HDK) - производствени 
характеристики и интерфейс за програмни приложения (API), готов за добавяне към 
всякакъв модел електронно заключване, търси производител на оригинално 
оборудване (OEM).  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160505001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на смеси от био подправки търси доставчици и производители на хрян, 
уасаби и оризова хартия. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160420001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, разработила и патентовала пощенска кутия, която предотвратява рискове, като 
палеж, пожар, кражба чрез взлом и наводнения, търси 9001 сертифицирани 
производители на метални шкафове от листове, кутии и компоненти по спецификации 
на фирмата. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160510001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма предлага програма за подобряване на детското емоционално състояние, 
физическо здраве и академични постижения чрез сключване на лицензионни 
споразумения или съвместни предприятия. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160511001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Пивоварна предлага набор от различни видове занаятчийски бири и търси 
дистрибутори. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160510003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, разработила онлайн платформа за свързване на предприемачи с инвеститори,  
предлага услугите си на предприятия, които търсят възможности за финансиране и 
съвместно предприятие с инвеститори. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160427001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Изследователска група, разработила метало-керамични композитни панели със 
структура за керамични и метални вливания, запечатани в ядро от метална пяна, 
защитена от външната страна с листове от неръждаема стомана, търси дистрибутори 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c61ecafc-d743-44ee-9f38-f54d62e613c2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c61ecafc-d743-44ee-9f38-f54d62e613c2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f524f01-836e-4202-8d8d-30b2177b02e9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f524f01-836e-4202-8d8d-30b2177b02e9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26a655ac-18c0-47c1-b1c6-802a1396d09d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26a655ac-18c0-47c1-b1c6-802a1396d09d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c047f0bd-e883-4d53-8021-c8331bfaa850
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c047f0bd-e883-4d53-8021-c8331bfaa850
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8104382a-2667-440a-ab06-e17a32df03b6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8104382a-2667-440a-ab06-e17a32df03b6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2ed46b8-ca09-44bd-9679-8c71ec8debb8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2ed46b8-ca09-44bd-9679-8c71ec8debb8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/283767ab-6d0a-4609-93b3-8ba93beff245
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/283767ab-6d0a-4609-93b3-8ba93beff245
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/448c4d77-1f79-41a6-a35a-02c542a67f31
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/448c4d77-1f79-41a6-a35a-02c542a67f31
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48ce1511-fe01-4dfb-9ecd-164343f81e8a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48ce1511-fe01-4dfb-9ecd-164343f81e8a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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или производствени предприятия, които желаят да купят лиценз за производство. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160219003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Агенция за брандиране и еко дизайн, предлага услугите си на търговски и хотелиерски 
фирми, които се нуждаят от съдействие за навлизането на нови пазари. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160412003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на алуминиеви и стоманени работни лодки търси търговски посредници 
за лодки с дължина до 40 метра и надуваеми лодки до дължина 24 метра, пилотни 
лодки, работни лодки, помощни кораби за вятърни паркове, проучвателни и патрулни 
плавателни съдове. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160429004 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, доставчик на уникална система за радиаторно покритие, създадена с 
иновативни материали и технологичен дизайн, търси дистрибутори. Капакът се 
прикрепя към радиатора посредством магнит, без необходимост от лепила, винтове 
или сглобяване. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160518002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в изследвания, проектиране, производство и доставка на 
филтърна среда за по-добро проветряване на биологични пречиствателни станции, 
търси търговски представители и дистрибутори. Продуктите подобряват аеробното 
третиране в широк спектър от приложения, от общински пречиствателни станции до 
градински езерца. 

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160510002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, разработила интуитивна Windows базирана софтуерна платформа за цифрови 
дисплеи за сигнализация, която дава възможност на организациите бързо да 
изработват и показват информация на дигитални екрани, търси дистрибутори, 
работещи в областта на цифровата сигнализация. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160419003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, доставчик на електрически продукти и резервни части за производители на 
специализирани превозни средства, производители на "първо ниво" оригинално 
оборудване (OEMе), оригинални доставчици на оборудване (OES) и подизпълнители, 
търси дистрибутори и търговски представители. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160420001 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Фирма, разработила и патентовала пощенска кутия, която предотвратява рискове, като 
палеж, пожар, кражба чрез взлом и наводнения, търси бизнес партньори с опит в 
предоставяне на подобни стоки по споразумение за лиценз или дистрибуция. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160510005 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Фирма е разработила опростена ИТ платформа за малките и средни предприятия, 
предлагаща решения за намаляване на разходите и увеличаване на 
производителността. Фирмата търси клиенти и търговски посредници. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f325ded4-94c5-42c4-b290-17b5b76fb932
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f325ded4-94c5-42c4-b290-17b5b76fb932
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d824063-e7a2-4a4d-abfb-2aa8803b55b5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d824063-e7a2-4a4d-abfb-2aa8803b55b5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54b25de7-c2e7-4c69-9dfc-2c906d3868f7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54b25de7-c2e7-4c69-9dfc-2c906d3868f7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f94839e-a684-499b-a364-2e2ca64ca1fd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f94839e-a684-499b-a364-2e2ca64ca1fd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c74a884-672a-485f-8b5d-4ee0e9cf522c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c74a884-672a-485f-8b5d-4ee0e9cf522c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9050e342-a044-4bbd-978d-5e70dd29e7c6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9050e342-a044-4bbd-978d-5e70dd29e7c6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d35e33a-db46-4a60-ac0e-62be37eac90b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d35e33a-db46-4a60-ac0e-62be37eac90b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d9ec55c-739b-4b66-a901-661bcfe4010e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d9ec55c-739b-4b66-a901-661bcfe4010e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160211002 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Консултантска фирма, специализирана в управление на радиоактивни отпадъци и 
опазване на околната среда, извеждане от експлоатация и управление на 
безопасността, предлага услугите си на заинтересовани клиенти.   

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160518003 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в сферата на електрониката, търси дистрибутори за продажба 
на система за контрол и мониторинг на електрически разряд (ESD), която проверява 
електрически разрядни заземителни устройства и записва резултатите. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160429006 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Фирма с богат международен опит в предоставянето на курсове за лидерство, 
управление и личностно развитие и акредитиран институт за квалификации по 
лидерство и мениджмънт (ILM) търси съвместни предприятия или споразумения за 
услуги с професионални организации и учебни заведения. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160427003 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Семейна фирма, водеща в производството на безглутенови занаятчийски хранителни 
продукти, под формата на готови за консумация ястия, търси дистрибутори. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160428001 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Производител на фини и специални химикали за използване в биотехнологичната, 
фармацевтичната и антибиотичната индустрия, както и био-пестициди за употреба в 
селското стопанство, предлага аутсорсинг и производство. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160429005 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Фирма за разработка на софтуери, специализирана в пространствени системи за 
управление на информацията, разработила интегриран пакет от геопространствени 
продукти, съдържащи десктоп, уеб приложения и за развитие с помощта на отворени 
стандарти, подходящи за организации от публичния и частния сектор, предлага 
споразумения за дистрибуция на услуги. 

 

 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160506001 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Фирма с над 25 години опит в пластмасови отливки под налягане предлага аутсорсинг 
за производители и доставчици на шприцвани пластмасови компоненти и продукти за 
приложение в широк спектър от сектори на индустрията, с тегло от един грам до 10 кг. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160219004 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Фирма предлага напълно интегрирана услуга чрез графични колатерали, лого, насоки 
на марката, дизайн за магазини и ресторанти. Потенциални клиенти са международни 
компании в търговския и хотелиерския бранш, които имат нужда да наложат своя 
търговска марка и да разработят концепция за навлизане на нови пазари.    

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160223002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на премиум свински препечени кожички търси търговци на едро и 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/506dbc14-9a70-4ab3-a410-703533677e5f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/506dbc14-9a70-4ab3-a410-703533677e5f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2e46971-ade1-42fd-bf36-75420a0066a5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2e46971-ade1-42fd-bf36-75420a0066a5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ee70c32-ef3d-46d5-a57e-75b6043be2ac
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ee70c32-ef3d-46d5-a57e-75b6043be2ac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b4ef6715-fde7-4621-b4d5-8833f229092b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b4ef6715-fde7-4621-b4d5-8833f229092b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af439319-46ff-4f23-ae10-b1d07918f447
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af439319-46ff-4f23-ae10-b1d07918f447
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0917fd66-6671-41c7-9200-d49004acc66b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0917fd66-6671-41c7-9200-d49004acc66b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7af3cc6-fe13-468c-babb-ea42df24fedc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7af3cc6-fe13-468c-babb-ea42df24fedc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f92e917-5e0b-4da9-bce7-fbf1cff97bd9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f92e917-5e0b-4da9-bce7-fbf1cff97bd9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ddee997-67bf-4851-9530-7244e3eb9343
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ddee997-67bf-4851-9530-7244e3eb9343
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12


5 

 

дистрибутори с опит в сектора на храните. 

ГЕРМАНИЯ BODE20160208001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма търси дистрибутори за популяризиране на оптическо устройство за инспекция 
за улавяне на топлофикационните канали и свързани тръбопроводни системи. 

ГЕРМАНИЯ BODE20160520001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, разработила нови рецепти и производствени методи за постни продукти и 
ястия на базата на пшенични протеини, предлага на своите продукти за лицензиране. 

ГЕРМАНИЯ BODE20160502001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Консултант-експерт с опит по материален анализ и анализ на енергийния поток, 
оценката на жизнения цикъл и енергийно обследване предлага подкрепа и 
консултации за разработване на продукти, оптимизиране на процесите и маркетингови 
аспекти, търси партньори от сектора на строителството, транспорта и логистиката, 
възобновяеми материали, химическата или автомобилната индустрия, заинтересовани 
от договор за услуги. 

ДАНИЯ BRDK20160512001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Търговец на широка гама от стоки за бита, търси производители  на инструменти от 
неръждаема стомана за барбекю, грил вилици, клещи, шпатули и свещници от масивен 
месинг и желязо. 

ДАНИЯ BRDK20160513001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма търси производител, за възлагане на производство на мелнички за сол и пипер 
със собствен нордик дизайн. 

ИЗРАЕЛ BRIL20160310001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Водеща международна фирма, специализирана в разработване, производство и 
маркетинг на биоактивни съставки, се интересува от придобиване или създаване на 
съвместни предприятия с компании, които произвеждат, продават или разработват 
хранителни продукти, включително за клинично хранене, адаптирано мляко и 
хранителни добавки. 

ИЗРАЕЛ BOIL20160505001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в обработка на хранителни отпадъци, като ги трансформира 
главно в храна за животни, предлага възможности за създаване на съвместно 
предприятие в други страни. 

ИЗРАЕЛ BOIL20160503001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в развитие и производство на висококачествени 
фармацевтични генерични продукти, прилагани в терапевтични области, търси 
дистрибутори и търговски представители. 

 

ИРЛАНДИЯ BOIE20151113001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Онлайн комуникационна компания, помагаща на международни фирми и техните 
служители да подобрят своите английски комуникационни умения за професионално и 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c81aa72e-43be-4d1a-97b2-05eee5f51409
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c81aa72e-43be-4d1a-97b2-05eee5f51409
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71614e09-5d1c-43ee-bc55-23b294bfca06
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71614e09-5d1c-43ee-bc55-23b294bfca06
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af4f84b1-0534-4c84-9d09-7d8369d0a4d7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af4f84b1-0534-4c84-9d09-7d8369d0a4d7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2784f87b-4a4c-45c3-b73c-5ec0601828d7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2784f87b-4a4c-45c3-b73c-5ec0601828d7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c38a08ec-42d3-466d-bf8e-22f8b6e80f38
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c38a08ec-42d3-466d-bf8e-22f8b6e80f38
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f50ddc1e-ea55-44a1-bd1d-a6a04d2e23f9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f50ddc1e-ea55-44a1-bd1d-a6a04d2e23f9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8bacb1be-ff3f-4532-94f8-0e4e346dcf4a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8bacb1be-ff3f-4532-94f8-0e4e346dcf4a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a91b9347-fb56-4b24-b0aa-ad3fb0ec9815
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a91b9347-fb56-4b24-b0aa-ad3fb0ec9815
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/058c0314-1a0a-4f39-9ddb-918df56e37f9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/058c0314-1a0a-4f39-9ddb-918df56e37f9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12


6 

 

ефективно общуване, търси търговски представители. 

ИСПАНИЯ BRES20160513001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство и монтаж на тръбопроводи, търси партньори, 
които могат да извършват инсталиране и поддръжка в рамките на споразумение за 
сътрудничество или споразумение за аутсорсинг. 

ИСПАНИЯ BOES20160422001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на компоненти за хладилни и климатични 
системи, като маслени сепаратори и течни приемници, предлага услугите си като 
подизпълнител. 
 
 

ИСПАНИЯ BOES20160407005 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Технологична група търси информационно-комуникационни и технологични 
доставчици на услуги за публичната администрация за внедряване и поддържане на 
система за доставяне на съдържание към мобилни устройства чрез сигнални мрежи, 
инсталирани в публични пространства. 

ИСПАНИЯ BOES20160304003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на LED оптични влакна и осветителни системи, подходящи за молове и 
супермаркети, търси дистрибутори. 

ИСПАНИЯ BOES20160503003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Произвдител на продукти без добавена захар, без глутен и без яйца, търси вносители и 
дистрибутори за разширяване на пазарите си. 

ИТАЛИЯ BOIT20160406002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на уеб-базирана платформа за създаване на съдържание в помощ на 
образователни издатели да произвеждат цифрови интерактивни съдържания търси 
дистрибутори. Платформата позволява лесно да се произвеждат концептуални карти, 
мисловни карти, интерактивни упражнения, графици, фото галерии, уроци за четене и 
преводи, интерактивни презентации. 
 

ИТАЛИЯ BOIT20160407002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, развиваща технологични решения за интелигентни градове в областта на 
интелигентната мобилност (контрол на потока на трафика, управление на паркирането 
и контрол на светофари) търси търговски представители и доставчици на сензорни 
устройства, които да въведат безжична система за контрол на светофарите в реално 
време. 

ИТАЛИЯ BOIT20160418004 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на текстил и тъкани за транспортни средства и вътрешна украса търси 
търговски представители и предлага производство. 

ИТАЛИЯ BOIT20160406003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма с опит в компютърното инженерство и ИКТ, е разработила иновативен софтуер, 
който позволява оптимизация на формата. Фирмата търси малки и средни предприятия 
или научно-изследователски институции, заинтересовани от договор за дистрибуция. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94d1cc72-429c-452b-a06f-e71a065f6bc6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94d1cc72-429c-452b-a06f-e71a065f6bc6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84017405-96a1-4bad-a0ad-7df6f943c4e9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84017405-96a1-4bad-a0ad-7df6f943c4e9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a25ef5d9-1376-4a64-8263-a079f1660aba?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a25ef5d9-1376-4a64-8263-a079f1660aba?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efa9a16a-2c64-47c3-acc8-6f2a688a774f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efa9a16a-2c64-47c3-acc8-6f2a688a774f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db07cdf1-8ad1-458c-826d-eb07b33f3287
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db07cdf1-8ad1-458c-826d-eb07b33f3287
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/063b8dc9-03e1-44b0-82e5-126da9ed0794
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/063b8dc9-03e1-44b0-82e5-126da9ed0794
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d18ceaad-fd27-4537-854d-619eec14de96
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d18ceaad-fd27-4537-854d-619eec14de96
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/625cae3b-ebb0-4e54-83e5-79fe99e334c6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/625cae3b-ebb0-4e54-83e5-79fe99e334c6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/725c12b3-4263-436c-875a-9163fd950b7f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/725c12b3-4263-436c-875a-9163fd950b7f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИТАЛИЯ BOIT20160503001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на сватбени и официални рокли и костюми търси търговски 
представители и дистрибутори. 

 

 

 

ИТАЛИЯ BOIT20160323003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на столове, фотьойли и табуретки търси дистрибутори.  

ИТАЛИЯ BOIT20151009002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в използването на технически иновации в молекулярната 
биология за производството на комплекти за клинична и изследователска употреба, 
търси дистрибутори и предлага технически научни услуги. 

ИТАЛИЯ BOIT20150827001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на висококачествен студено пресован зехтин, 
търси търговски представители и дистрибутори. 

ИТАЛИЯ BOIT20160426001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Доставчик на цифрови курсове за обучение по лидерство и управление на човешките 
ресурси, техники за продажби, творчество и иновации, ефективни презентации, 
взаимоотношения на банковия оператор с клиента, търси дистрибутори и предлага 
възможност за създаване на  съвместни предприятия в други страни. 

КИПЪР BOCY20150109002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на висококачествени натурални храни - мед, 
био сиропи, балсамов оцет, търси търговски представители и дистрибутори. 

КИПЪР BOCY20160322001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Водещ производител и търговец на едро на дървени въглища и барбекю решетки за 
еднократна употреба, търси търговски представители и дистрибутори. 

ЛАТВИЯ BOLV20160113001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на био базирани полиоли (поливалентни алкохоли) и системи за 
полиуретановата (ПУ) индустрия търси сътрудничество с производители на полиуретан 
и дистрибутори. 

ЛИТВА BRLT20160425001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в доставка и монтаж на спортно оборудване, търси фитнес 
оборудване за открито и професионално оборудване за спортни клубове, за да ги 
предлага като  дистрибутор на литовския пазар. 

ЛИТВА BRLT20160517001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на материали за производство на мебели (ламинирани ПДЧ, 
фурнир, ламинати под високо налягане, гланцирани акрилни плотове с влакна със 
средна плътност, плотове от камък и ПДЧ, мебелен обков и др), за да  ги дистрибутора 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/037b0d66-5674-4c4a-8941-92c4dc936281
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/037b0d66-5674-4c4a-8941-92c4dc936281
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/037b0d66-5674-4c4a-8941-92c4dc936281
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/037b0d66-5674-4c4a-8941-92c4dc936281
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03760aa9-1f43-49d0-8116-a705c06cc2c5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03760aa9-1f43-49d0-8116-a705c06cc2c5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9387344-54ad-4a59-87c1-c2a803d79bc0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9387344-54ad-4a59-87c1-c2a803d79bc0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/733db644-a4cf-41d1-8cb7-e15dc69a61f1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/733db644-a4cf-41d1-8cb7-e15dc69a61f1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6670487b-0b8a-47d4-9d37-b5869c74b956?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6670487b-0b8a-47d4-9d37-b5869c74b956?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03ca58d6-43e3-414a-9411-93bbc97dfea9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03ca58d6-43e3-414a-9411-93bbc97dfea9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4d9e7bf-111a-4318-be21-0707155e27ca
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4d9e7bf-111a-4318-be21-0707155e27ca
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fdadc025-88e0-44d6-8890-0862a9bda8c6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fdadc025-88e0-44d6-8890-0862a9bda8c6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77f84cb8-cc41-4f70-8392-5cec808519de?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77f84cb8-cc41-4f70-8392-5cec808519de?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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на литовския пазар. 

ЛИТВА BOLT20160504004 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма търси производители и търговци на едро на качествено дамско облекло с цел 
сключване на договор за дистрибуция на литовския пазар. 

ЛИТВА BOLT20160504003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

ИТ фирма предлага софтуер-базирани, специализирани медицински изображения и 
комуникационни решения за подобряване качеството на медицинските грижи. Фирмата  
дистрибутори и клиенти, които се интересуват от възлагане на поръчки. 

ЛИТВА BOLT20160523001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство и търговия на бижута, търси търговски 
представители  и франчайзополучатели. 

ЛИТВА BOLT20160520001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на вълнен домашен текстил, одеяла, възглавници, шалтета, текстилни 
чехли, лечебни колани, детско и дамско облекло, търси търговски посредници и 
предлага производство за други фирми. 

ЛИТВА BOLT20160513001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на декоративни ръчно изработени стъклени изделия, произведени от 
високо квалифицирани и опитни майстори, търси търговски представители и 
дистрибутори. 

ПЕРУ BOPE20160428001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производството на етерични растителни масла и продукти за 
лична хигиена, на базата на суровини от областта на Перуанските Анди и Амазония, 
търси дистрибутори. 

ПОЛША BOPL20151127001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на метални конструкции до 10 тона и 
производство на различни видове котли за отопление, предлага аутсорсинг и 
подизпълнение. 

ПОЛША BOPL20160523001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на оригинални „направи си сам” (DIY) декорации търси дистрибутори. 

ПОЛША BOPL20160223002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на широка гама хранителни продукти, търси дистрибутори в сектора на 
здравословните храни за разпространение на иновативни лиофилизирани плодове и 
зеленчуци (ананас, ягоди, боровинки и сладка царевица). 

ПОЛША BOPL20151230001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Научно-изследователска компания към технически университет предлага услугите си 
на предприемачи, които търсят подкрепа в прилагането на иновации в сферата на 
електротехниката, електрониката, архитектурата и строителството. 

ПОЛША BOPL20150819002 Виж пълния текст Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/561cdadc-2fdf-4b9d-810a-52de8af69f6f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/561cdadc-2fdf-4b9d-810a-52de8af69f6f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f7520fa-2cd0-4189-a055-b217ad5393c3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f7520fa-2cd0-4189-a055-b217ad5393c3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a7b3a75-8056-493c-bfb3-b7325d345903
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a7b3a75-8056-493c-bfb3-b7325d345903
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/896741d9-9c24-41a5-a6be-d184d8540a30?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/896741d9-9c24-41a5-a6be-d184d8540a30?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f50f1d1d-3176-48fb-93d8-022372243dfa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f50f1d1d-3176-48fb-93d8-022372243dfa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9366772c-0f1b-4481-9a7e-39e5d94cc1b6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9366772c-0f1b-4481-9a7e-39e5d94cc1b6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0125be43-7519-4d90-87d2-496a4b911cc4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0125be43-7519-4d90-87d2-496a4b911cc4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bea0fc01-3669-4906-91f1-523b5a318cf9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bea0fc01-3669-4906-91f1-523b5a318cf9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e2e0728-83cf-4e0c-ac69-94c418af0728
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e2e0728-83cf-4e0c-ac69-94c418af0728
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bfe6661-7eef-494b-8255-ad08211b39ea
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bfe6661-7eef-494b-8255-ad08211b39ea
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef4217c0-e288-4064-bab9-b468c78d7286
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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(EN) 
Производител на висококачествени почистващи и перилни препарати за бита търси 
дистрибутори. 

ПОРТУГАЛИЯ BRPT20160421001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в предлагане на решения и оборудване за третиране на твърди 
отпадъци, предлага да действа като търговски представител на португалския пазар за 
доставчици на такова  оборудване от други страни. 

ПОРТУГАЛИЯ BRPT20160429001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в декоративни изкуства, търси доставчици на енкаустична и 
оризова хартия, както и други иновативни материали за декоративни изкуства и 
скрапбукинг, чрез споразумения за търговско представителство. 

РУМЪНИЯ BRRO20160513001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в ландшафтни услуги, търси производители на всички видове 
декоративни растения за външна употреба. 

РУМЪНИЯ BORO20160427001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма с опит в техническия анализ и реализацията на проекти за енергийна 
ефективност и решения за спестяване на вода, търси нови иновативни продукти 
(соларни решения, вентилатори и други иновативни и ефективни решения). 

РУМЪНИЯ BORO20151216002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на конвенционална селскостопанската продукция, предимно пшеница, 
соя, слънчоглед, царевица и различни видове семена, търси дистрибутори. 

РУМЪНИЯ BORO20151208005 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на облекло - спортни екипи, блузи, панталони, 
ризи, шапки, ръкавици, пижами, търси дистрибутори и предлага услугите си като 
подизпълнител.  

РУМЪНИЯ BORO20160331001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Доставчик на ИТ решения предлага маркетингова платформа, подходяща за фирми със 
собствена търговска марка. Платформата улеснява комуникацията директно с 
клиентите по подходящ и интерактивен начин. Фирмата търси заинтересовани клиенти 
и търговски представители. 

РУМЪНИЯ BORO20160325001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

ИТ фирма предоставя софтуерни решения по поръчка, особено в сектора на 
медицината и предлага услуги за разработване на ИТ софтуер и консултантска помощ. 

СЛОВАКИЯ BOSK20160425001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в добив и преработка на природен зеолит и производство на 
продукти за селското стопанство (включително екологично земеделие) на базата на 
природен зеолит, предлага хранителни добавки за животни (за добитък и домашни 
птици), минерални добавки, подобрители на почвата и торове (за зеленчуци и плодове 
и градина) и търси опитни търговски представители и дистрибутори. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca14d308-55cc-42b5-b87d-4451d0382804
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca14d308-55cc-42b5-b87d-4451d0382804
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a806159-1eeb-4b43-a20b-4de7888b41ed
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a806159-1eeb-4b43-a20b-4de7888b41ed
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d2ec3279-a4d3-4ac4-a2c0-ffc14be9dd5a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d2ec3279-a4d3-4ac4-a2c0-ffc14be9dd5a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93df632b-761f-43bc-ae1e-224fee0ae41f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93df632b-761f-43bc-ae1e-224fee0ae41f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d44602a-96cc-4937-a7aa-0ec129905810
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d44602a-96cc-4937-a7aa-0ec129905810
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/704cfc48-8654-454a-91fc-290a8e01d7d9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/704cfc48-8654-454a-91fc-290a8e01d7d9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2da41777-939c-4e79-87cd-2eff871c6fae
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2da41777-939c-4e79-87cd-2eff871c6fae
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b27dbdb0-8a6a-4782-93f8-566e59f63cb8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b27dbdb0-8a6a-4782-93f8-566e59f63cb8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04fa86c7-36e4-483c-a68d-de1b77610801
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04fa86c7-36e4-483c-a68d-de1b77610801
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ТУРЦИЯ BOTR20160209001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на кожени и платнени чанти и аксесоари, 
притежаваща ISO 9001: 2008 и Sedex сертификати за качество, търси дистрибутори. 

УКРАЙНА BOUA20160301001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на маломерни инкубатори за животни  и отоскопи, търси търговски 
представители и дистрибутори. Продуктите са сертифицирани, патентовани и имат 
собствена търговска марка. 

УКРАЙНА BOUA20151117001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на органични минерални торове и хумусни 
вещества на базата на черен торф от украински произход, търси дистрибутори. 

УНГАРИЯ BRHU20160406001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на функционално спортно облекло, бельо, облекло за свободното време, 
търси дистрибутори и производители на текстил, тъкани и материали, изработени в 
съответствие с принципите за еколого-съобразност и притежаващи съответните 
сертификати. 

УНГАРИЯ BOHU20160429001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Университетска изследователска група, разработила процедури за 
геомикробиологични, биохимични, геоложки, седиментни геоложки, седиментни 
петроложки, пермо-мезозойски и плиоценски-кватернерни стратиграфски измервания 
предлага услугите си на отдели на изследователски и развойни институции и 
индустриални изследователски лаборатории. 

ФИНЛАНДИЯ BRFI20160519001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на текстил и осветителни тела предлага дистрибуторски услуги на 
производители и вносители на иновативни и модерни лампиони и осветителни тела, 
които имат интерес да се позиционират на финландския пазар. 

ФРАНЦИЯ BRFR20160513001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, проектира, разработва и търгува с пълна гама дървени играчки, като 
автомобили, самолети и мотори за деца.  Фирмата търси индустриален производител 
на цветни сачмени лагерни колела в полиетилен. 

ФРАНЦИЯ BRFR20160415001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма търси европейски доставчици на букови дърва за огрев, сухи (20% максимална 
влажност) и опаковани в сандъци от един кубичен метър. Доставчикът трябва да 
организира транспортиране в товарни автомобили с вместимост от около 65 куб. 
метра. 

ФРАНЦИЯ BRFR20160519001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство и продажба на продукти за почистване на 
басейни търси подизпълнител в състояние да произведе композитно цвете за от чисти 
полипропиленови влакна, бяло, с двойна дебелина, не каландирано с капацитет на 
абсорбиране на мазнини: 113 л / чанта или 1.13 л / лист 40x50 см. 

ФРАНЦИЯ BOFR20151002001 Виж пълния текст Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12976563-a9f4-4414-b04e-24ef46a8ef77
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12976563-a9f4-4414-b04e-24ef46a8ef77
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e006635-e6d7-407b-8a86-c65297838444
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e006635-e6d7-407b-8a86-c65297838444
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33f43d13-c74a-4bc2-8cdf-e0d451a05c2d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33f43d13-c74a-4bc2-8cdf-e0d451a05c2d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c643a859-6fb3-4c2e-94df-df6b12865570
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c643a859-6fb3-4c2e-94df-df6b12865570
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a60d8e8c-f30e-43e6-aadc-f3fc412a40a0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a60d8e8c-f30e-43e6-aadc-f3fc412a40a0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49559b8d-9e0e-41ba-a417-2bc8fba1e945
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49559b8d-9e0e-41ba-a417-2bc8fba1e945
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab1a0966-77cd-4800-8a66-11728f343fd1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab1a0966-77cd-4800-8a66-11728f343fd1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d70b6a7-c5be-4bc6-961a-2802667def47
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d70b6a7-c5be-4bc6-961a-2802667def47
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3aca4594-b430-49dc-a087-a9d9cd3451f3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3aca4594-b430-49dc-a087-a9d9cd3451f3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1417e4f6-0039-4e89-bb69-0d3a40e9c703
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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(EN) 
Фирма, специализирана в дистрибуция на френски вина и спиртни напитки, предлага 
дистрибуторските си услуги на заинтересовани фирми. 

ФРАНЦИЯ BOFR20160302001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в маркировка на всички видове медицински изделия, предлага 
висококачествено под-изпълнение в областта на медицината, на потенциални клиенти, 
които се нуждаят от този вид услуги. 

ФРАНЦИЯ BOFR20160108001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на типични аперитивни напитки на винена основа търси търговски 
посредници. 

ФРАНЦИЯ BOFR20160113002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, работеща в областта на софтуера и 3D графичната анимация, предлага 
напълно нов продукт, състоящ се от интерактивна и свързана тактилна витрина, 
подходящ за реклама на търговски марки или предмети, като например вина, спиртни 
напитки, бижута, часовници, кожени изделия (чанти, портфейли, обувки, куфари) и 
други. Фирмата търси заинтересовани клиенти, търговски представители и предлага 
услугите си като подизпълнител. 

ФРАНЦИЯ BOFR20160308001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайн, производство и търговия с инструменти за 
лаборатории, ин витро диагностика и автоматизирани системи с приложения в 
областта на цитологията, гинекологията, акушерството, превенция и лечение на рак, 
търси дистрибутори, работещи в областта на медицинските изделия и оборудване. 

ФРАНЦИЯ BOFR20160321002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на лозарски и овощарски машини търси дистрибутори. 

ФРАНЦИЯ BOFR20160407001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, производител на телемедицинска станция и разработчик на софтуер за 
оказване на спешна помощ и медицински персонал, зает в предоставянето на 
амбулаторни услуги, търси дистрибутори. 

ФРАНЦИЯ BOFR20160314003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в диагностични инструменти за лаборатории и болници, 
предлага пълен и уникален набор от системи за управление на съхранение на течни 
биологични проби и търси дистрибутори. 

ФРАНЦИЯ BOFR20150218001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, лидер в дистрибуцията на екологично чисто обзавеждане и оборудване на 
публични и частни градски сгради, подходящо за инвалиди и достъпно за всички, 
търси нови дистрибутори, които искат да разширят своя асортимент от продукти или се 
нуждаят от този вид съоръжения за публични или частни структури. 

ХОЛАНДИЯ BRNL20160520001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма за подови настилки предлага дистрибуторските си услуги на търговци на едро и 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c943edc-48fd-4bf0-a58c-22805b752109
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c943edc-48fd-4bf0-a58c-22805b752109
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a5d1467-6d29-45e8-a87a-4cc55a6104e2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a5d1467-6d29-45e8-a87a-4cc55a6104e2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9fab0e8f-6e5c-4052-abd7-6199891d98b5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9fab0e8f-6e5c-4052-abd7-6199891d98b5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0de02fd7-d31a-4580-be64-8966b0944ac0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0de02fd7-d31a-4580-be64-8966b0944ac0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04875e08-3450-42bf-a005-921f6758d1c6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04875e08-3450-42bf-a005-921f6758d1c6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b4146652-ba75-424c-95b8-bba2cb3c0bcf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b4146652-ba75-424c-95b8-bba2cb3c0bcf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b442c0e8-d073-43ff-b4f3-dfc6b7eef69d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b442c0e8-d073-43ff-b4f3-dfc6b7eef69d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15978637-cc6b-49ae-addf-ee97c8eda76d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15978637-cc6b-49ae-addf-ee97c8eda76d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3b052f6-dfcb-451e-97f2-16fb9050c2ae
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3b052f6-dfcb-451e-97f2-16fb9050c2ae
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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производители, които предлагат продукти за подове и декорация за дома. 

ХОЛАНДИЯ BRNL20160510001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма търси производител, на който да възложи производство на печен поп чипс за 
предпочитане от смес - картофи и соя. 

ХОЛАНДИЯ BONL20160503001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване и производство на оборудване за обучение по 
безопасност, търси дистрибутори с опит в тази сфера. 

ХОЛАНДИЯ BONL20160316001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Научно-изследователска комапния, специализирана в предоставяне на симулационен 
поток и оптимизация за напреднало инженерство на механиката на флуидите 
(изчислителна динамика на флуидите (CFD) предлага своя опит за високотехнологични 
сектори като аеронавтика, космическа наука, автомобилостроене, турбомашини и 
индустриални решения. 

ХОЛАНДИЯ BONL20160419002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, разработила  онлайн база данни, която съдържа надеждна, независима и 
актуална информация за бъдещите космически мисии,  предлага услугите си на 
научно-изследователски организации и клиенти. 

ХОЛАНДИЯ BONL20160512001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, предлага интелигентна сензорна система за почистване на чаши за 
туристическата индустрия, подходяща за голямо разнообразие от чаши, осигурява 
качествено измиване без остатъчен сапун и вредни вещества. Фирмата търси 
търговски представители и търговци на едро, работещи с продукти за хотелиерската 
индустрия. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20160412001 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Фирма, специализирана в технологии за втечняване за производство на био-LNG от 
био-метан, търси търговски представители и дистрибутори. 

ХОЛАНДИЯ BONL20160502004 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана предлагане на модулни единици за климатичен контрол за 
домове, търси търговски представители с опит в сектора на инсталациите. 

ЧЕХИЯ BOCZ20160422001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма от хранителната индустрия предлага коластра на прах за производители на 
хранителни добавки и козметика. 
 

ЧИЛИ BOCL20160419003 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в продажба на антимикробни технологии, получени от 
биоцидните свойства на медта и цинка, търси дистрибутори на антимикробни решения 
за различни индустрии. 

ЧИЛИ BOCL20160419004 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на екологично чисти органични и ръчно 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aad00a41-61c2-40a5-ae01-27363a0d928b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aad00a41-61c2-40a5-ae01-27363a0d928b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08eab082-0c49-410c-a23d-356b39cf924c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08eab082-0c49-410c-a23d-356b39cf924c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a99cb0b-5ef1-4efd-9dd6-5ad691572705
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a99cb0b-5ef1-4efd-9dd6-5ad691572705
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50ea11a8-2d5f-4fc6-8066-774f07a77d70
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50ea11a8-2d5f-4fc6-8066-774f07a77d70
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94ab42f8-3fda-4d71-ace4-a3afba00c9f7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94ab42f8-3fda-4d71-ace4-a3afba00c9f7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53b2332d-0a85-49dc-96c3-b1acad63ea55
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53b2332d-0a85-49dc-96c3-b1acad63ea55
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d2723cf5-6b92-4472-ad84-b6b120a56e2b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d2723cf5-6b92-4472-ad84-b6b120a56e2b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b9b1699-a55f-4670-9882-da75ae0b415e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b9b1699-a55f-4670-9882-da75ae0b415e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6d81f4a-dc23-4101-820e-ba3126790089
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6d81f4a-dc23-4101-820e-ba3126790089
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fac4dd8b-6b96-47a0-bbd5-889509aac99f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fac4dd8b-6b96-47a0-bbd5-889509aac99f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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изработени козметични продукти като лосиони и кремове за лице, етерични масла, 
течни сапуни и натурални шампоани и балсами, търси дистрибутори. 

ШВЕЦИЯ BRSE20160411002 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Проектант и производител на оригинални шведски обувки – сабо, търси под-
изпълнители. 

ШВЕЦИЯ BRSE20160411001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма търси производители на пластири с цел възлагане производство със специален 
дизайн и маркировка, отпечатана върху тях. Пластирите трябва да бъдат направени от 
органичен  устойчив материал и с индивидуална опаковка. 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c51c587e-48fa-47c8-b104-9b32b1aa737e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c51c587e-48fa-47c8-b104-9b32b1aa737e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4513078c-b3f6-4fa5-9bdc-a6026512a1ea
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4513078c-b3f6-4fa5-9bdc-a6026512a1ea
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

