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ПРОГРАМА ФАР АКСЕС 2000 НА ЕС 
Проект "подпомагане внедряването на системата НАССР 

за напълно безопасни млечни продукти" 
Заключителен документ 

в млекопреработвателните предприя-
тия, като предпоставка за въвеждане 
на системата НАССР. 
НВМС да съдейства на браншовите ор-
ганизации, писмено да регламентират 
изискванията и рамката за въвеждане 
на системата НАССР. Всички заинте-
ресувани страни да бъдат запознати с 
тези изисквания. 
НВМС да завиши контрола на суро-
вото мляко, като изисква съответно въ-
веждането и функционирането на ДПП 
и ДХП и от производителите на мляко. 
Министерството на финансите, Минис-

Настоящият Заключителен документ бе 
обсъден и приет на Кръглата маса по въп-
росите на безопасността на млечните хра-
ни през м. септември 2003 г. 
• Да се ускори приемането на Закона за 

животновъдството, в който да се рег-
ламентира създаването на Национален 
млечен борд, като междупрофесионал-
на организация на производители, пре-
работватели и търговци на мляко и 
млечни продукти. 

• Министерството на земеделието и го-
рите чрез фондовете на ЕС да субси-
дира определена част от разходите на 
фирмите за въ-
веждане на систе-
мата НАССР или 
да въведе префе-
ренциални кре-
дити за тази дей-
ност. 

• Националният 
съвет по безопас-
ност на храните 
към МС да син-
хронизира отго-
ворностите и 
изискванията за 
безопасност на 
храните и напит-
ките във всички 
звена на храни-
телната верига. „ ч „ „ ч 

Ф ж, В разгорещена дискусия на Кръглата маса бе обсъдена ролята на 
м и н и с т е р с - К0нтр0Лните органи 

твото на земеде-
лието и горите, респективно НВМС, 
да засилят контрола и санкциите при 
установяване на фалшификации в су-
ровото мляко и готовите млечни про-
дукти. 
Държавата да стимулира процеса на 
оптимално окрупняване на фермер-
ските стопанства за постигане на по-
добро качество на суровината. 
Компетентните държавните органи да 
подобрят ефективността на контрола 
за функционирането на Добрите 
производствени и хигиенни практики 

терството на икономиката и Държавен 
фонд "Земеделие" към МЗГ по-актив-
но да работят за усвояване на средс-
твата от предприсъединителните прог-
рами на ЕС, в това число за въвеждане 
на системата НАССР. 
Заинтересованите ведомства съвмес-
тно с Федерацията на потребителите в 
България да подготвят национална 
програма за повишаване на потреби-
телската култура по отношение безо-
пасността на храните. 

Продължава на стр. 2 

Успешна 
съвместна работа 
на ФАЕЛ и АМБ 
От декември 2002 г. до септември 2003 

г. фондация ФАЕЛ и Асоциацията на 
млекопреработвателите в България 
(АМБ) реализираха съвместен проект 
"Подпомагане на внедряването на сис-
темата НАССР за напълно безопасни 
млечни храни", финансиран от програ-
ма Фар Аксес 2000 на ЕС. 

Проектът имаше за цел да подпомог-
не внедряването в българските млекоп-
реработвателни предприятия на Систе-
мата за анализ на опасностите и кон-
трол на критичните точки (Hazard 
Analysis and Critical Control Poinds -
H A C C P ) . 

Проектът бе пряко насочен към пред-
приемачите, мениджърите и технолози-
те в млекопреработвателните предприя-
тия и им предостави възможност да се 
запознаят с въвеждането у нас на нор-
мативната база на Европейския съюз и 
с международните изисквания в облас-
тта на хигиената и безопасността на 
млечните храните. 

За осъществяването на проекта ФАЕЛ 
и АМБ проведоха анкета сред 128 мле-
копреработвателни предприятия, чрез 
която бе събрана информация за обхва-
та на въвеждането на системата НАССР; 
степента на готовност на предприятия-
та да въведат системата; причините, 
които забавят въвеждането й. На базата 
на събраната и анализирана информа-
ция от анкетата и от дискусиите на се-
минарите в страната, бе изготвен док-
лад на тема "Предпоставки за ускорено-
то внедряване на системата НАССР за 
производство на безопасни млечни про-
дукти". Докладът бе отпечатан в тираж 
300 броя и разпространен сред заинтере-
сованите фирми и институции. 

Продължава на стр. 2 
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Партньори 

"ПЕРФЕКТ" продава розово масло 
в Швейцария 

"ПЕРФЕКТ" ООД е семейна фирма създа-
дена през 1995 г., като инженерингова 
фирма. Има собствени разработки на ла-
бораторни уреди за контрол на бирата и 
суровините. Тези разработки са внедре-
ни в пивоварната "Загорка" АД в град 
Стара Загора. 

През 1999 г. фирмата се ориентира към 
производството на розово и лавандулово 
масло на ишлеме, а по-късно разработва и 
собствена инсталация за дестилацията им. 
Българското розово масло се добива в под-
бълканските долини повече от 300 годи-
ни. То дължи своите качества на два ос-
новни фактора: почвено-климатичните ус-
ловия и оригиналната българска техноло-
гия за дестилация на розов цвят. "ПЕ-
РФЕКТ" ООД прави няколко нововъве-
дения в производствения процес, като за-
пазва класическата технология на произ-
водството, но повишава качеството на 
произведените етерични масла. Работи ак-
тивно с фирми партньори за изработване 

на собствена партида розово масло с ви-
соко качество. 

През 2003 г. "ПЕРФЕКТ" ООД се объ-
рна за съдействие към Фондация ФАЕЛ за 
усвояване на инвестиционен кредит от 
Обединена българска банка с гаранция на 
Швейцарската агенция за развитие и сът-
рудничество. Кредитът трябваше да се из-
ползва за закупуване на сграден фонд и 
земя в село Розово, община Казанлък, под-
ходящи за дестилерия. Чрез реализацията 
на този проект се създадоха предпоставки 
за възстановяване на типичния в недалеч-
ното минало поминък на местното населе-
ние в отглеждането на рози и лавандула. 
Социалният ефект се измерва със създава-
нето на около 40 - 80 постоянни и 800 - 1 
500 сезонни, нови работни места. Около 9 
дка розови насаждения могат да осигурят 
издръжката на едно семейство, а розовар-
ната ще изкупува продукция от около 500 
- 600 дка розови насаждения и от около 
1 200 декара лавандулови насаждения. 

През кампанията - месеците май и юни, 
собствената инсталация беше монтирана и 
работи на новозакупената площадка в се-
ло Розово. Проверена бе при реални 
производствени условия новата дестила-
ционна технология. Постигнато бе много 
добро качество на розовото масло. По-
голяма част от реколта 2003 г. бе реализи-
рана в Швейцария чрез фирма "Фирме-
ниш", която даде висока оценка на качес-
твото на маслото. Създадени са добри 
предпоставки за увеличаване на продава-
ните количества и за постигане на една срав-
нително добра рентабилност на произ-
водството благодарение на сравнително 
високата продажна цена. 

Фирма "ПЕРФЕКТ" ООД възнамерява 
да продължи ползотворното сътрудничес-
тво с фондация ФАЕЛ през следващата го-
дина, като кандидатства за оборотен кре-
дит с цел увеличаване количеството на из-
купения цвят, и от там на произведената 
продукция. 

Успешна съвместна работа на ФАЕЛ и АМБ 
Продължение от стр. 1 

Организирана бе Кръгла маса, в която взе-
ха участие представители на законодателна-
та и изпълнителна власт, експерти, предприе-
мачи от млекопреработвателния сектор, неп-
равителствени организации и медии. На та-
зи Кръгла маса бе обсъден и приет Заключи-
телен документ, съдържащ изводите и пре-
поръките от проекта (документът помества-
ме отделно в бюлетина). 

Създадена бе Интернет страница 
www.haccp-bg.org, която включва: най-важ-
ното за системата НАССР, Добрите хигиен-
ни и производствени практики (ДХП и ДПП) 
в млечната промишленост; форум за обрат-
на връзка и за обмяна на опит при внедр-
яването на системата; база-данни с консул-

НПроект "Подпомагаме на Внедряването из системата 

НАССР зз напълно безопасни млечни хряии* Този проект се сгфиимсира от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Предпоставки за ускорено внедряване 
на системата НАССР 
за производство на безопасни 

танти по НАССР; новини за проекта и орга-
низационния живот на ФАЕЛ и АМБ. Изда-
дена бе в тираж 1 000 бр. и разпространена 
сред млекопреработвателите диплянка 
"Най-важното за системата НАССР". Пуб-
ликувани бяха пет статии за системата 
НАССР в авторитетни специализирани пе-
риодични издания. 

Бяха проведени шест двудневни образо-
вателни семинара с дискусии в основните 
региони, където е развито млекопреработ-
ването - София, Ловеч, Пловдив, Шумен, 
Смолян и Севлиево. Сто и четири предста-
вители на 83 млекопреработвателни пред-
приятия от цялата страна повишиха позна-
нията си за националното и европейско за-
конодателство в сферата на безопасността 
на храните. Деветдесет и двама участника 
успешно положиха тест за проверка на ус-

Продължение от стр. 1 
• Професионалните сдружения постоянно 

да предоставят информация на фирмите 
относно възможностите за финансиране 
на въвеждането на системи за управле-
ние на безопасността, качеството и опа-
зване на околната среда. 

• Да се създаде база-данни с консултанти 
по въвеждане на системата НАССР в 
предприятията от ХВП, която да се пол-
зва от заинтересованите фирми. 

• Да се подготви и издаде сборник с нор-
мативни документи, касаещи безопаснос-
тта на храните и в частност на млечните 
продукти. 

• Браншовите организации да съдействат 
на фирмите за обучение и въвеждане на 

воените знания и получиха сертификат за 
успешно завършен курс на обучение на те-
ма "Системата НАССР - същност, предпос-
тавки, разработка, внедряване и поддържа-
не". 

Фондация ФАЕЛ и Асоциацията на мле-
копреработвателите в България се догово-
риха да запазят връзките си и след прик-
лючването на проекта. Те ще продължат да 
поддържат Интернет страницата 
www.haccp-bg.org. В средата на 2004 г. две-
те организации ще организират семинар с 
тези млекопреработватели, които са започ-
нали въвеждането на системата НАССР и 
имат нужда от допълнителна консултантска 
помощ. ФАЕЛ и АМБ ще положат усилия, 
за да спечелят финансиране на нов съвмес-
тен проект по посочената тема и да дораз-
вият постигнатото. 

системата за управление на качеството, 
съгласно БДС EN ISO 9001:2000 и др. 

• Браншовите организации в консултации 
с НВМС и Министерството на здравео-
пазването да разработят типови модели 
на НАССР планове при производството 
на хранителни продукти. 

• Браншовите организации да осигурят на 
фирмите информация за кредитни линии, 
лизингови и гаранционни схеми с цел 
осигуряване на инвестиции при изграж-
дането на млекосъбирателни пунктове и 
лаборатории. 

• Списание "Хранително-вкусова про-
мишленост" да поддържа постоянна руб-
рика "Безопасни хранителни продукти" 
и в нея да представя актуална информа-
ция. 

Заключителен документ 
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Бизнес-мисии 

2003 - рекордна година 
През тази година Фонда-ция ФАЕЛ ор-

ганизира общо 5 бизнес-мисии - 4 в 
Швейцария и една в Италия и Фран-

ция. Това е рекордно постижение, като се 
има предвид, че през 2002 г. бяха организи-
рани 4 бизнес-мисии, а през 2001 - три. 

За някои от бизнес-мисиите през настоя-
щата година ви разказахме в предишни брое-
ве на бюлетина. В този брой ще ви дадем 
информация за последните три бизнес-ми-
сии, които се проведоха през месеците сеп-
тември и октомври. 

"Маркетинг в дървообработването и 
производството на мебели99 

През втората половина на месец септем-
ври група български предприемачи от об-
ластта на дървообработването и мебелното 
производство замина на бизнес-мисия във 
Франция и Италия. Тя имаше за цел да се 
изградят бизнес отношения между френски-
те и италианските предприемачи, от една стра-
на, и българските дървопрера-
ботвателни фирми от друга. Цел 
на посещението беше и да се до-
говарят сделки, където фирми-
те от региона на ФАЕЛ да се 
включат като подизпълнители в 
производството на определени 
мебелни компоненти. Освен то-
ва се разчиташе и на изгодни по-
купки на оборудване втора 
употреба. 

По време на посещението бе-
ше извършена голяма по обем 
дейност. Във Франция бяха по-
сетени следните фири: 

- "SOVEREME" SA, която е 
специализирана в търговията с 
нови и стари дърводелски ма-
шини. 

- "СОМЕС" S.A. de 
MONTEVI LA TESSOUALE, 
която е специализирана в производство на 
противопожарните трапи за тавани, както и 
в производството на мебели от масив и от 
дървесни плоскости. Фирмата има собствен 
патент за производство на противопожарни 
трапи и разполага с най-новата технология в 
областта на мебелното производство. 

- "MOTARD" - това е фирма, специали-
зирана в производство на мебели от масив 
основно от дъб, череша, орех и бук като ме-
белите са в класически стил и са изкуствено 
състарени. Фирмата разполага с огромен цех 
за боядисване и лакиране на мебели. 

- "SCAM" от град Lisieux - основната дей-
ност на фирмата е обзавеждане на големи 
вериги магазини. Фирмата работи предим-
но с дървесни плоскости. 

- "PARALLELE", чийто основна дейност 
е довършване т.е. лакиране и боядисване на 
сурови мебели по специална технология, 
включваща изкуствено състаряване на ме-
белите. 

В Италия групата посети фирмата 
"ZANWOOD" в град Генуа, която е специа-
лизирана във внос на всякакви видове дър-
вен материал. 

"Финансов мениджмънт на малката 
фирма99 

Друга група български предприемачи 
посети Швейцария в началото на месец ок-

Въпреки студеното време и неочаквано пад-
налият ранен сняг, срещите бяха организи-
рани добре и швейцарците ни посрещаха топ-
ло и с готовност да покажат своите успехи, а 
също и да споделят своите проблеми. 

Много голям интерес предизвика посе-
щението в Института по архитектура и дър-
вообработка в град Биел. Преподаватели от 
института запознаха предприемачите с обу-
чението. Швейцарските студенти се обуча-
ват 1 Vi дни седмично по теория и 3 Уг дена 
имат практика в добре оборудвана работил-
ница със съвременни машини. Оказа се, че 
роботите навлизат стремително и в облас-
тта на дървообработването. В работилни-
цата бяха инсталирани няколко робота, раз-
работени в самия институт. Той притежава 
и единствената в Швейцария лаборатория 
за изследване на дървен материал и на гото-
ви мебели. Лабораторията подпомага както 
студентите при тяхното обучение, така съ-

що и служи за изследвания на 
дървен материал и мебели на 
фирми от Швейцария, а пон-
якога и от чужбина. 

С помощта на г-н Филип 
Драиер, преподавател в инсти-
тута, беше посетено училище-
то по дърворезба в Бриенц. 
Участниците в бизнес-мисия-
та бяха запознати с обучение-
то в училището и най-вече с 
работилницата. Предоставена 
беше подробна информация 
относно шкурките за дърво -
технически показатели и ос-
новни търговски фирми. 

Голям интерес предизвика 
посещението на две произ-
водствени фирми в Бриенц. 

Г-н Блатер, собственик на малка мебелна фирма в Бриенц, обяснява Едната фирма е малка (2 души 

томври 2003. Целта на тази бизнес-мисия 
беше българските предприемачи да изучат 
швейцарския опит във финансовото управ-
ление на малки и средни фирми. Участници-
те в мисията се запознаха също така и с при-
лагането на международните счетоводни 
стандарти. 

По време на посещението в Швейцария 
бе изучен опита във финансовото управле-
ние на следните фирми: 

- "Maison du Gruyere" - производство на 
сирена груер и ресторантьорство. 

- "SABB" SA, която е вид кооперативно 
стопанство. Тук се проведе дискусия за със-
тавянето на баланса на фирмата. "SABB" SA 
притежава една мелница, два супермаркета 
и две бензиностанции. 

- "Gutknecht" SA, е специализирана в 
производство на дограми (врати и прозор-
ци). 

- Клиника "Ste Anne", където български-

на своите български колеги тънкости от занаята 
те предприемачи имаха възможност да се 
срещнат с генералния директор и с финан-
совия мениджър. Участниците в мисията 
бяха запознати със съвременен софтуер за 
финансово управление на малко медицин-
ско предприятие. 

Българските предприемачи посетиха и 
"Висшата школа по мениджмънт ("Haute 
Ecole de Gestion - HEG"), в град Фрибург. 
Там те слушаха лекция на тема "Маркетинг 
и стратегическо планиране на малките и сред-
ни фирми в Швейцария". 

На края на престоя си предприемачите 
посетиха дървообработваща фирма 
"Despond" SA, в град Биел, която е специа-
лизирана в производството на дървен мате-
риал и дървени изделия за строителството. 
Фирмата обработва около 4 000 м3 чамови 
трупи на седмица. 

В програмата на бизнес-мисията бе вклю-
чено и посещение на Фрибургския панаир 
"Foire de Fribourg". Там българските пред-
приемачи имаха възможност да се запознаят 
с един от маркетинговите инструменти за 
насърчаване на местните малки и средни 
фирми. 

"Нови технологии в дървообработка99 

От 18 до 26 октомври група предприе-
мачи от дървопреработвателни предприя-
тия участваха в обучение в Швейцария. 

работен персонал). Произвеж-
да по поръчка индивидуални, уникални ме-
бели като маси и столове, плотове за ресто-
ранти, кресла. Част от мебелите се изработ-
ват с дърворезба. Другата фирма е значи-
телно по-голяма. Има около 20 души рабо-
тен персонал. Произвежда мебели, както и 
обзавеждане за детски стаи и площадки. 
Предприемачите бяха запознати и с пробле-
мите на дървообработването в Швейцария, 
свързани с растящата конкуренция от стра-
на на концерна IKEA. По желание на пред-
приемачите допълнително бяха организира-
ни посещения на мебелни къщи в региона на 
Берн, както и на магазин на IKEA. Всички 
останаха учудени от ниските цени, на които 
се продаваха мебелите в магазина на IKEA. 

Беше посетено изложението на Сдру-
жението на дървообработващите фирми в 
град Ротентурм. Тук ясно се открояваха 
новите тенденции в мебелното производс-
тво. Установени бяха контакти и с търгов-
ци на мебели. Оказа се, че основният въз-
държащ мотив за липсата на стабилни тър-
говски връзки с дървообработващи и ме-
белни фирми от България, са опасенията 
на швейцарските търговци, че няма да бъ-
дат спазени сроковете на доставките и тех-
ническите изисквания, съответно изисква-
нията за качеството на поръчаната про-
дукция. 
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Пазари 

Информация от Eurotrade Market Network 
SMALTA DOO, Ниш, Сърбия и Чер-
на гора 
лице за контакт: Dragan Nikolic 
телефон: 003811844165 
факс: 0038118351492 
E-mail: smalta@bankerinter.net 
търси производители на прясна мая и 
маргарин за хлебопроизводство 

STE AMICABLE SARL 
лице за контакт: Mr. Okereke Udensi 
телефон: 00229-967631 
факс: 00229317840 
E-mail: steamicablesarl@findology. 
com/steamicablesarl@yahoo.com 
търси текстил и текстилни облекла -
мъжки и дамски, детски обувки и дам-
ски чанти 

BOLEROTRADING, Москва, Русия 
лице за контакт: Serob Sahakyan 
телефон: 7618550 
факс: 2311856 
E-mail: bolerotrading@bolero-tour 
търси парфюми и аромати за парфюме-
рийната промишленост 

TECHNO-EITAN, Р.О.В 167, 
MISHMAR HSHIVAH 50297 Израел 
лице за контакт: Aavi Forer 
телефон:0097239601130 
факс: 0097239601074 
E-mail: aviforer@netvision.net.il 
търси фирма - производител на ръчни 
инструменти и дървени дръжки за ин-
струменти за селското стопанство 

FREDDIE PHIILPS MEAT 
IMPORTS 
лице за контакт: Chris Goodridge 
телефон: 0044 1462 432500 
факс: 0044 1462 437644 
E-mail: chis.goodridge@btconnect. 
com 
търси свински уши и всякакви други 
разфасовки от свинско месо 

EDOLYS IMPORT-EXPORT 
В.Р 4584 DOUALA, Камерун 
телефон: 00237994 8517 
факс: 00237 341 00 89 
E-mail: edolys@yahoo.fr 
търси храни и напитки 

9739 60th Ave., Seattle, USA 
лице за контакт: Francesca 
телефон: 206-725-1927 
E-mail: msfrancesca@mac.com 
търси плетени столове за кафене 

WS IMPORTS 
лице за контакт: Manish 
телефон: 0049-211-46959790 
факс: 0049-211-46959791 
E-mail: manish_kej78@yahoo.com 
търси изделия за подаръци, текстил 

SANOHOLDING 
лице за контакт: Mr. Sanoh Issa 
телефон: 00224-43-25-85 
факс: 00224-43-3205 
E-mail: isanoh@hotmail.com 
търси големи количества мляко, ориз, 
сокове, доматено пюре, растително 
масло 

CAPE HORN /Collegalaan, 121 Ан-
тверпен 
лице за контакт: Hugo Bugueno Silva 
телефон: 0032 32723196 
E-mail: kipbugsil@yahoo.es 
търси работно облекло, зимни ризи и 

горно облекло 

DAVE and TERI's COOKIES 
лице за контакт: Teri Morris 
телефон: 00353 51 424178 
факс: 00353 51424463 
E-mail: virginian@indigo.ie 
търси сушени червени боровинки 

ALCEDO ltd, Румъния 
лице за контакт: Elsa Exarhu 
телефон: 40 745 114411 
факс: 40 21 231 75 04 
E-mail: exe@easynet.ro 
търси производители на тунели за дъл-
боко замразяване и хладилни камери 
за ягоди 

SERENGETI STORE 
лице за контакт: Victoria 
телефон: 612 93446375 
факс: 61 2 93443163 
E-mail: johnvic2@hotmail.com 
търси царевично брашно 

Andrea De Benedetto 
телефон: 0039 347 6068731 
E-mail: adb@quipo.it 
търси дъбова дървесина за бъчви 

22 Clifford Str. Port Melbourne 3207 

mob.0061409427528 
телефон: 0061396453608 
факс: 0061396453608 
E-mail: polandl@bigpond.com.au 
търси замразено говеждо за кетъринг 2 
- 1 0 контейнера на месец за Грузия и 
говеждо на четвъртинки за Украйна, 
мляко на прах 1,5% масленост, масло 
82% масленост и пшеница 

GARRYVOE FOODS ltd 
лице за контакт: Sandra 
телефон:+353667185104 
факс:+353667144694 
E-mail: info@organicharvest.ie 
търси био-зеленчуци 

MOONSTAR + ASSOCIATES SARL 
лице за контакт: P. Chamberlain 
телефон: 00229 404439 
факс: 00229 326884 
E-mail: moonstarassociates@ 
rediffinail.com 
търси хранителни продукти - консер-
вирани храни, напитки, мляко, слад-
карски изделия, бисквити и др. 

SENATOR IMPEX SRL, 8, Radu 
Boiangiu Str. 
лице за контакт: Bernacki Andrei 
телефон: 0040722209407 
факс: 0040212231987 
E-mail: bernacki_andrei@yahoo.com 

търси сокове 

ATR ENTERPRISES, Великобрита-
ния 
адрес: 70 Becket Avenue London Е6 
6AF 
телефон: 0044 208 5868490 
факс: 00442085868490 
E-mail: thamzi@hotmail.com 
търси сокове 

ING.BURO GARMENTS 
IMPORTERS 
лице за контакт: Jagodzinski S. 
телефон: 0049-6103-5013465 
Факс:0049-6103-5013466 
E-mail: ingburo@gmx.de 
търси 10-20 хиляди броя тениски и 
блузи - мъжки и дамски 

TRADEWORLD 
адрес: Giuseppe di Vittorio N 20 
телефон: +39-0565-702683 
Факс:+39-0565-702683 
E-mail: 
info@tradeworldmtemational.com 
търси чист пчелен восък - цвят жълт, 
точка на топене с 61-65, арсен g/ml 
0,960, олово ррт макс. 3, тежки мета-
ли процент тегло 0,004, киселинност 
mg KOH/g 17-24, осапуняване mg 

KOH/g 87-104, естери mg KOH/g 70-
80, въглеводород процент тегло макс. 
15, летливи вещества (процент тегло 
при 105 с°) макс. 0,15, разтворимост: 
разтворим в етер, царбонов дисулфид, 
етанол (95%), хлороформ. 
Вероятна първоначална поръчка 60 т. 

SPILLWELL Enterprises 
лице за контакт: М Ishraq 
телефон: 94 777 681 084 
факс: 941 280 7010 
E-mail: ishraq@spillwell.com 
търси фини мебели 

Pulvermbhlestrasse 20 
лице за контакт: Rocco Zippo 
телефон: 081 284 06 57 
факс: 081 284 06 57 
E-mail: info@grafica.li 
търси тениски за доставка в Швейца-
рия, печели най-добрата цена; 
streetware, хип хоп облекло и друго 
без печат 

TWINS d.o.o. & Касе Dejanovic 4 
лице за контакт: Mr. Sasa Drobac 
телефон:+38121301-654 
факс: +381 21402095 
E-mail: twins@neobee.net 
търси естествено сушени зеленчуци 
(моркови, лук, целина, магданоз, ко-
пър, пащърнак) 

GARRYVOE FOODS Ltd 
лице за контакт: Sandra Slemon 
телефон: 353667185104 
факс: 353667144694 
E-mail: sandraslemon@hotmail.com 
търси био-домати и други био-зеленчу-щ 

MUNDI CHINA, S.L. - Испания 
лице за контакт: Frank Rosello 
телефон: +349622015 62 
факс: +34 96 220 24 59 
E-mail: 
administracion@mundichina.com 
търсим мебели за дома и градината 

EUROPEAN CONCEPTS 
MANAGEMENT GROUP, САЩ 
лице за контакт: Dr. Erich Bourgault 
телефон: 321-733-0480 
Факс:321-724-1366 
E-mail: europapalmbay@aol.com 
търси хранителни продукти за внос в 
САЩ 

SOCOTRANS 
лице за контакт: Chafi Laoiri 
телефон: +33-491606659 
Факс:+33-491607689 
E-mail: chafi@socotrans.org 
търси консервирани храни, сушени пло-
дове, пшеница, пресни плодове 

лице за контакт: Loic Grebonval / Вели-
кобритания 
телефон: 00441737736112 
E-mail: loicgreb@hotmail.com 
търси текстилни изделия, тениски, ри-
зи, панталони, платове 

MARLOW ROPES Ltd 
лице за контакт: Gina Boyd 
телефон: +44 (0)1323 847234 
факс:+44 (0)1323 843640 
E-mail: gina.boyd@marlowropes.com 
търси кълчищни въжета 

лице за контакт: Pedro Fransisco / Пана-
ми 
E-mail: blamex@panamal .com 
търси всякакви видове консервирани 
храни за продажба на дребно. 

B&J INVESTMENT SARL 
лице за контакт: Karolides Soglo 
телефон: 00229 87 63 79 
факс: 00229 31 01 67 
E-mail: 
bj_investmentsarl20022002@yahoo.co.uk 
търси следните продукти: захар, ориз, 
вино,облекло, напитки 

EEGOKHA TRADING О Y 
лице за контакт: Ali Elgokha 
телефон: 00358400871998 
факс: 00358195752400 
E-mail: alielgakha2@hotmial.com 
търси консервирани храни 

BLUE SKY CORPORATION 
лице за контакт: Rui Gouveia 
телефон: 2721 7901630 или 2721 
733909553 
факс: 2721 5771412 
E-mail: acjramos@iafica.com 
търси всякакви видове месни продук-
ти. 

лице за контакт: Chimirko DI 
телефон: +375-2351-3-49-52 
факс:+375(2351)34850 
E-mail: ChimirkoDI@mozyrsalt.com 
търси хранителни продукти, подправ-
ки 

Фондация ФАЕЛ е абонат на световната 
база-данни Eurotrade Market Network. 

За да улесним пласмента на продукцията на своите парт-
ньори ние ще поместваме в нашия бюлетин запитвания за 
стоки от Eurotrade Market Network. Фондацията е готова да 
предостави всякакви консултации по външнотърговската 
кореспонденция, оформянето на външнотърговските до-
кументи и реализирането на външнотърговските сделки и 
то на цени, далеч по-ниски от пазарните. Освен това ние ви 
предлагаме да поместим вашите оферти в Eurotrade Market 
Network. Желаещите да получат тази услуга да се свържат 
с г-н Хаджиниколов в София (02-843-50-66) или с г-н Дито-
мене в Ловеч (068-4-79-98). 

Не пропускайте шанса да излезете директно на 
международните пазари! 
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