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 БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

www.bcci.bg  

 
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИ ОТ ПОЛША ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА 

УЧАСТИЕ В БЪЛГАРО – ПОЛСКИ БИЗНЕС ФОРУМ      

                                        
18 Март 2015г. 

БТПП, зала А, ет. 1 

 

 

№ ФИРМА ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЙНОСТ 

ПРЕДСТАВИ

ТЕЛ 

ИНТЕРЕС 

1.  ОРЛЕН  АСФАЛТ 
www.orlen-asfalt.pl  

Производство на 

асфалтови смеси 

 

Дорота 

Лубчинска  

 

потенциални 

партньори от сектор 

пътно строителство 

и поддържане 

2.  АЙСЕКСПОРТ 

www.ice-mastry.pl  

 

Производство на 

Сладоледи марка: 

ICEMASTRY 

 

Дариуш 

Очковски, Йежи 

Кожонкиевич, 

Анджей Валчак 

дистрибутори за 

Българи 

3.  ВИАНДО 

www.viando.pl     

Производство : месо и 

колбаси 
Кшиштоф 

Возничка 

дистрибутори за 

България 

4.  КООПЕРАЦИЯ 

„ЦУКРИ 

НЪСКИЕ“ 

www.cukrynyskie.co

m.pl  

Производство: сладки 

, бонбони, и др 

 

Анджей Обиерек, 

Матеуш Вазниак 

 

дистрибутори за 

България 

 

5.  ОРАНДЖ 

ИНВЕСТМЕНТ 

 

продажба и покупка 

на лекарства и 

фармацевтични 

продукти 

Ярослав Панек 

 

партньори 

6.  ФАРМАСИ 

www.pharmica.pl  

 

продажба и покупка 

на лекарства и 

фармацевтични 

продукти 

Марек Садецки 

 

партньори 

7.  ПИВ  ИМПУЛС 

www.impuls.pl  

 

производство на еко 

препарати за миене и 

дезинфекция,химичес

ки препарати за 

чистене,козметика 

Владислав 

Федиук 

 

дистрибутори 

 

8.  УРБАНСЦИ 

www.urbanscy.pl  

Производство: сладки 

изделия, вафли 
Кристина 

Фатниева 

дистрибутори 

9.  ФИЯБ Производство на Ярослав фирми  

http://www.bcci.bg/
http://www.orlen-asfalt.pl/
http://www.ice-mastry.pl/
http://www.viando.pl/
http://www.cukrynyskie.com.pl/
http://www.cukrynyskie.com.pl/
http://www.pharmica.pl/
http://www.impuls.pl/
http://www.urbanscy.pl/


 2 

www.fiabmachines.c

om  

 

високо технологични 

плотери за ПВЦ. 

FIAB машини и 

решения се основават 

на висококачествени 

компоненти на 

световно известни 

доставчици и съдържа 

патентовани решения 

за осигуряване на 

стабилността и 

възпроизводимостта 

на процеса. 

Данилчук 

 

произвеждащи 

палатки, покриви за 

камиони 

производители 

/печатници на 

големи билборди, 

покривала за лодки 

и др. 

10.  СУПЕРСНОВ 

www.supersnow.pl  

Производство на 

уреди за заснежаване 

на ски писти 

 собственици на 

зимни курорти,ски 

писти и техни 

арендатори 

11.  АРТ МЕТАЛ 

www.art-metal.pl 

 

Производство 

на:модерно и 

артистично улично 

,парково осветление 

Алексанра 

Урбанска 

 

дистрибутори 

12.  "SUMMIT 

POLSKA 

SYSTEMY 

HALOWE" 

www.summitpolska.p

l 

 

Сгради, халета и 

хангари от лек тип за 

военна и гражданска 

авиация, складове, тип 

хале за стопанска и 

промишлена дейност. 

 

Bartosz 

Grabowski 

 

Фирми от сектора 

на авиацията, 

включително 

военна  и 

гражданска. Фирми, 

занимаващи с 

преработка на 

отпадъци, търсещи 

решения в областта 

на покриване на 

сметищни депа и 

системи за 

преработка на 

отпадъците. Фирми 

от стопанския 

сектор, търсещи 

решения за 

складиране, 

инвеститори за 

спортни зали и 

игрища.  
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