
                 

Списък с германски фирми- участници в  
икономическа делегация от федерална провинция Саарланд 

 
18 май 2010 в гр. Русе, хотел Космополитън (9:00 - 13:00) 

19 май 2010 в гр. София, хотел Метрополитън (9:00 - 13:00) 
 

№  Фирма Представител  Кратък фирмен профил  
 

Желание за сътрудничество  

1. BASIS Europe Distribution GmbH 
 
Internet:  
http://www.basis-europe.eu 
 
 
 
 

г-н Стефан Валд 
директор продажби и 
услуги 
 
г-н Патрик Шнур  
Маркетинг / PR 
 

Германската фирма „BASIS Europe Distribution” дистрибутира 
в Европа IDE софтуер (интегрирана среда за разработка) и 
ERP-системата AddonSoftware на американската фирма 
производител BASIS International Ltd. 
Java made easy 
BBj е Java интегрирана, платформено независима, 
мащабируема и обектно ориентирана среда за разработка, 
която е оптимизирана най-вече за изработка на бизнес 
софтуер.  
Бизнес оптимизиран софтуер, 
Под мотото „Java made easy” BBj предлага всички 
предимства на световно познатия език за програмиране Java, 
допълнително оптимизирани с бизнес ориентирани 
инструменти и разширения, която прави работата на 
програмистите до 50% по-ефективна.  
BBj се доставя с интегрирана безплатна база данни и без 
проблем работи със стандартни бази данни. Благодарение на 
модерната си архитектура BBj позволява ефективното 
разработване на бизнес приложения от всякакъв вид – от 
малки специални решения до комплексни ERP системи, вкл. 
интегриране на мобилни крайни устройства, online shops и др. 
– без трудоемки промени на първичния код (source code).  
ERP с AddonSoftware 
Софтуерът Addon (AddonSoftware) е модулен ERP-пакет на 

 Търсим контакти със 
софтуерни фирми, които 
разработват и продават 
индивидуален и/или 
стандартен бизнес софтуер 
– клиенти, търговски 
представители, както и 
фирми, желаещи да станат 
членове на Addonsoftware 
общността.  
 Средни и големи компании 

от различни браншове, 
които сами програмират 
своя софтуер, търсят 
ефективна платформа за 
програмиране/услуги и 
искат да имат съответните 
ресурси „при нужда”.  
 Средни и големи компании 

от различни браншове, 
които търсят опитен и 
силен партньор с 
достатъчно ресурс за 
разработването на 
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база BBj, разработен в рамките на световна общност, но 
прилаган от програмистите за индивидуално разработени 
хоризонтални или вертикални решения. Самите партньори 
като членове на организацията биха могли да участват в 
развитието на продукта, като получават възнаграждение от 
продуктовите лицензи.  
 

фирмени приложения.  
 Партньори за маркетинг и 

локализация с опит и 
компетенции на българския 
пазар  
 Местни университети и 

професионални гимназии, 
които обучават икономисти 
и информатици  

2.  Jens Schließmeyer Kunststoffartikel 
GmbH 
 
 
Internet: http://www.schliessmeyer.de 
 
 

Г-н Йенс 
Шлиесмайер 
 
Управител 

SCHLIESSMEYER е предприятие за преработка на 
пластмаса в гр. Цвайбрюкен. Фирмата доставя пластмасови 
детайли, изработени по метода на леене под налягане за 
различни браншове: автомобилостроене, селскостопански 
машини, градински уреди, машиностроене, стоки за широко 
потребление. 
Асортимента на предлаганите изделия обхваща пластмасови 
детайли, изработени по метода на леене под налягане до 3 
500 гр. Машинният парк разполага с машини за леене под 
налягане с мощност на затваряне от 50 до 1000 тона. 
SCHLIESSMEYER разполага с богат опит в изработката и 
пласмента на пресформи за леене под налягане. В 
предприятие фирмата разполага с малко, но много 
компетентно инструментално производство, където 
конструира и изработва висококачествени пресформи. 
С цел засилване на конкурентноспособността, компанията 
търси едно или две предприятия за инструментално 
производство в Източна Европа, които да произвеждат за 
нея висококачествени пресформи за леене на 
пластмасови детайли под налягане на изгодни цени.  
 
Възможно е освен да възлага поръчки за изработка на 
пресформи за собствените нужди, SCHLIESSMEYER да 
поеме пласмента на предприятието за инструментално 
производство за Южна Германия. 

Описани са подробно в 
графата с фирмения профил 

http://www.schliessmeyer.de/�


                 

На предприятията, които проявяват интерес за съвместна 
работа с фирма SCHLIESSMEYER, може да се предложи 
следното: 
- Техническа подкрепа при конструирането на пресформите 
съгласно най-новите достижения на техниката. 
- Редовен обем на поръчки на пресформи собствените 
нужди на SCHLIESSMEYER и евентуално допълнителна 
работа от продажбата на произвежданите от българското 
предприятие пресформи в Южна Германия. 
 
Очакванията за българския партньор са да бъде компетентен 
производител на инструментална екипировка, който проявява 
интерес към дългосрочна съвместна работа. 
Изисквания към българския партньор: 
- Дългогодишен опит в производството на пресформи за 

производство на детайли от пластмаса (Plastic Injection 
Molds) 

- Въвеждане на 3D-CAD данни във формати IGES, STEP, 
евентуално CATIA 

- Конструиране на пресформи с 3D-CAD система 
- Големина на пресформите до 8000 кг. 
- Изработване на пресформите съгласно HASCO стандарт 
- Език за кореспондеция – немски или английски 
- Предлагане на мостри на пресформите. За целта е 

необходимо да разполага със съответните машини за 
леене под налягане 

- Съставяне на отчети за размерите на мострите. За тази 
цел е необходимо да разполага с измервателна машина 

 
3.  MenDell GmbH 

 
Internet:
 

 www.mendell.de 

г-н Детлеф Деленбах 
и г-жа Елоиза Мендез  
 
Управители 
 

Германската фирма MenDell работи по цял свят и разполага 
с повече от 20 годишен опит и знания в сферата на 
машините за пълнене и затваряне на бутилки и 
пластмасови чаши. С цел задоволяване изискванията на 
клиента фирмата предлага основен ремонт на машините, при 

За българския пазар фирма 
MenDell търси:  

1. Представител от 
хранителната 
промишленост с опит в 

http://www.mendell.de/�


                 

който се вграждат нови оригинални резервни части и по 
желание на клиента съоръженията се актуализират 
технически.  
В рамките на основния ремонт машините се разглобяват на 
отделните им части и всички износващи се и повредени 
механични части се обновяват, а електро-частите се 
подменят. Съоръженията отговарят на всички действащи 
предписания за сигурност. При износ в държави от 
Европейския Съюз те допълнително са снабдени с CE 
сертификат.  
  
- машини за пълнене на бутилки и чаши 
Основни сфери на дейност:  

- управление на проекта  
- автоматизираща и визуализираща техника  
- ремонт на машините за пълнене  
- сервизни услуги и резервни части  

- Съоръжения за пълнене на чаши за  течни до гъсти 
продукти  

Услуги: 

- Съоръжения за пълнене на бутилки с негазирани 
продукти  

- Ремонт на употребявани съоръжения, произведени 
от международни марки 

- Сервизни услуги и резервни части с оригинално 
качество  

- Изграждане на допълнителни модули  
- Реконструкция на системи за управление  
- Оптимизация на линиите  
- Техническо обслужване и поддръжка 
- Въвеждане в експлоатация  
- Обучение на персонала   
 

сферата на машините за 
пълнене и затваряне на 
бутилки 
2. Директни контакти с 
фирми от следните 
браншове (по възможност с 
техническите директори):  

- млекопреработка  
- производители на 
маргарини и хранителни 
мазнини  
- производство на негазирани 
течности (вода, олио, оцет, 
плодови сокове, мляко, 
дресинг)  
- производители на 
алуминиеви капачки 
 

4. Scheid AG & Co KG 
 

г-н Зоран Сниегович 
 

Над 40 години фирма Scheid AG & Co KG е сред най-
иновативните производители на подправки и добавки за 

Търсим търговски партньори 
в следните области:  



                 

Internet: 

 

http://www.scheid-
gewuerze.de 

Международен 
консултант по 
технологиите  
 

хранително-вкусовата промишленост. Scheid предлага 
както консултации, така и производство.   
Фирмата обслужва клиента по време на всяка фаза на 
жизнения цикъл на продукта - от разработването му, през 
неговото подобряване до пускането му на пазара. Като 
външна фирма, занимаваща се с управление на иновациите, 
Scheid доставя добавки, подправки и продукти за готови 
храни.  
Предлаганите добавки са преди всичко осоляващи съставки, 
емулгатори и препарати за зреене за месната промишленост. 
Фирма Scheid доставя подправки за месната и 
колбасарската промишленост. В сферата на готовите 
храни  Scheid предлага марината за овкусяване, готови 
сосове с подправки, както и панировки.  
На пазара в Германия компанията е представена с повече от 
20 продавач-консултанта и непрекъснато се развива в други 
европейски държави. С цел разрастване на експорта Scheid 
търси надеждни търговски партньори с контакти и 
(консултантски) опит в хранителната индустрия, за 
предпочитане в сферата на месните продукти.  
На представителите на Scheid в чужбина се предоставя 
възможно най-голяма подкрепа при търговската дейност 
(обучение, посещения на място, маркетинг материали). 
Компанията вече е активно представена на румънския пазар 
и прилаганата там немска технология може да се използва и 
в България.  
  

 
 Добавки към 
хранителните стоки  
 Месна промишленост  
 Опаковъчни материали, 
използвани в месната 
сфера  

 
Фирмата търси: 
 
• Изключителен 

представител за 
България в сферата на 
подправките и добавките. 
Също така компанията 
проявява интерес и към 
представители в сферата 
на допълващите се 
продукти (черва за 
наденици, машини за 
месарници, опаковки). 

• големи директни 
клиенти, произвеждащи 
месни изделия и колбаси.  

 

5.  SMT Scharf Saar GmbH 
 
Internet: 
 

http://www.smtscharfsaar.com 

Инж. Райнхолд Юнг 
 
Управител  
 

Фирма SMT Scharf Saar е част от международната SMT 
Scharf Gruppe. Тя проектира и изработва изделия за 
транспортиране на хора, материали и насипни стоки, 
както и хидравлични съоръжения и системи. Във всички 
свои области на дейност предприятието разполага с търсено 
навсякъде по света Know-how. 
Произвежданите съоръжения, като системи за наземни 

С цел директна 
дистрибуция на продуктите 
от сферата на минното дело 
фирмата търси контакт с 
технически специалисти от 
областта на солодобива, 
рудодобива, камъни и 



                 

железопътни линии, въжени лифтове със седалки, лентови 
транспортьори, транспортьори за изпразване (разтоварване) 
на бункери, забойни и галернени транспортьори намират 
широка употреба не само в минната индустрия в провинция 
Саарланд, но и навсякъде по света. На своите клиенти 
фирмата предлага комплексна услуга: от разработване на 
проекта до експлоатационното обслужване.  
Богатото know-how и високото качество на продуктите и 
услугите са гаранция за изпълнение на индивидуалните 
изисквания на всеки клиент. Затова към сервизните услуги 
спадат освен монтаж, техническо обслужване и пускане в 
експлоатация, също така и обслужване след продажбата 
(After- Sales) на всички съоръжения и продукти. 
 
Продукти/Услуги: 
Минна техника: 
Транспорт на хора и материали за минната индустрия: 
-  Системи за наземни железопътни линии 
-  Еднорелсови окачени системи  
- Устройства за претоварване на материали    
-  Задвижващи системи посредством геометричните форми 
-  Устройства за поставяне на крепеж и за завъртане 
(люлеене) 
Транспортиране на насипни стоки за индустрията, 
солодобивната и рудодобивната промишленост, 
циментови заводи, камъни и редки метали, 
тунелостроене  
-  съоръжения за лентов транспорт 
-  верижни лопатков транспортьори 
-  разтоварителни конвейери 
-  Съоръжения за пневматичен транспорт 
Хидравлични съоръжения и системи 
- хидравлични комплектни съоръжения 
- машини за въжен извоз 

редките метали.  
 
Интерес представляват и 
предприятия, които имат 
връзки с въгледобивната 
индустрия и които биха 
могли да поемат 
дистрибуцията и сервиза на 
предлаганите от SMT Scharf 
Saar машини за минната 
промишленост.  
 



                 

- лебедки за спускане 
- хидравлични агрегати 
 

 
6. 

Tip-Top Saar GmbH 
 
Internet: http://www.tip-top-saar.de 
 
 

Инж. Йорк Кирхнер 
 
Управител 
 

TIP-TOP SAAR GmbH е основана преди повече от 50 години и 
разполага със солиден опит в областите: производство на 
машини и съоръжения, подемна техника, транспортна 
техника, както и в областта на антикорозионни и 
износващи обшивки от гума, пластмаса и керамика. Чрез 
използваните техники за подобряване повърхността на 
изделията, значително се удължава тяхната издръжливост и 
срок на експлоатация.TIP-TOP SAAR има представителства 
във Франция, Люксембург, Белгия, Полша и др. 
 
Продукти и услуги 

- Снабдяване с всички видове ленти за транспортьори от 
гума и PVC 

Подемно-транспортна техника 

- Всички видове лентови транспортьори вкл. монтаж и 
ремонт 

- Планиране, доставка и монтаж на лентови съоръжения 
- Всички компоненти за задвижваща и подемно-транспортна 

техника 

Нанасяне на покрития и обшивки на поддържащи ролки, 
барабани, валци, апарати, тръбопроводи и машини 
посредством: 

Корозионна защита 

- пластично (меко) и ебонитно гумиране 
- PVC материали 
- Металически материали 
- Лакиране 
- Шпакловане 

Нанасяне на покрития и обшивки на машини, апарати и 
тръбопроводи посредством: 

Защита от износване 

Фирмата търси български 
партньори от следните 
области: 
 

- Минни предприятия 
- Електроцентрали 
- Металургични 

предприятия 
- Коксови заводи 
- Предприятия за изгаряне 

на смет 
- Леярни 
- Предприятия за добив на 

пясък и земна маса, 
каменоломни 

- Пристанища и товаро-
разтоварни пунктове 
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- Обшивка със стъклоемайлен базалт и AL2O3 - керамика 
- Керамични фасонни тухли 
- Химически чисти керамични материали 
- Гуми с всякакви свойства и дебелини 
- Покрития от полиуретан 
- Естествен и синтетичен каучук 
- Фрикционни покрития на барабани и валци 
- Песъкоструйно обработване 
 

- Обшивки на резервоари, сметищни съоръжения и подземни 
строителни изкопи с  PE и/или PVC- хидроизолационни 
материали 

Уплътнителни (хидроизолационни) системи 

- Индустриални подови покрития съгласно  
 
 

- Заваряване и лепене на пластмаса 
Специални дейности 

- Азбест и KFM саниране 
- Техническо обслужване и поддръжка на всички видове 

транспортни съоръжения 
- 24-часов сервиз, аварийна служба 

7. WPW INGENIEURE GmbH 
 
WPW Eastern Europe s.r.l 
 
Internet: 
 

www.wpw.de 

Д-р инж. Гернот Хайт 
  
Инж. арх. Алберт Лил 
 
Юр. Кай 
Ерберсдоблер  

WPW-групата е създадена през 1947 г. в гр. Саарбрюкен 
(Германия) като инженерно бюро, работещо в сферата на 
статиката на конструкциите. С годините фирмата се 
разраства до проектантска компания в строителния 
сектор (на национално и международно ниво), разполагаща 
днес с мрежа от филиали, дъщерни и свързани дружества и 
числяща се към водещите фирми за услуги в бранша 
 
Спектърът от дейности обхваща високо и индустриално 
строителство, архитектура, проектиране на носещи 
конструкции, техническо оборудване, механика, 
инфраструктура, хидротехника, техника по околна среда, 

Фирмата търси контакти с: 
 
- с инженерни 
(проектантски) фирми с 
подобни дейности с цел 
съвместни проекти 
  
- със служби и институции, 
обявяващи проекти, 
финансирани от ЕС  
 
- с фирми от сферата на 



                 

строителен надзор, управление на проекта, facility 
management, геотехника.   
 
Днес във фирма WPW INGENIEURE работят 160 човека:  
- инженери специалисти по високо / подземно строителство  
- архитекти  
- специалисти в сферата на носещи конструкции  
- специалисти по сградна техника  
- аналитици специалисти по околна среда  
- специалисти по почвите 
 
Компанията има възможността да обработва комплексни 
проекти като генерален проектант със собствен персонал. 
Тя има филиал в Букурещ - WPW Eastern Europe s.r.l, който 
от почти 2 години реализира дейност предимно в Румъния. 
Разчитащ на know-how от Германия, румънският филиал е 
структуриран така, че да предложи решения до ключ за 
всички сфери, необходими за установяване и ръководене на 
проекта в една чужда държава.  
 
Неизменна част от професионалното управление на 
проектите е изградената мрежа от локални партньори и 
силни връзки с местните институции. Благодарение на това 
фирмата е в състояние да предложи:  
- анализ на страната  
- анализ на мястото  
- търсене на терени 
- инженерно-геологически изследвания  
- експертизи по околна среда  
- проектиране за разрешително  
- проектиране на конструкциите  
- обявявана на търг / поръчка  
- надзор по време на строителството  
- управление на проекта  

отпадъчните води / 
пречиствателни станции 
 
- с фирми / институции за 
инвестиции, развитие и 
финансиращи програми за 
чуждестранни инвеститори  
 
- със строителни компании 
(евентуално за обществени 
поръчки, възможност за 
предлагане на ‘пакетна” 
услуга).  
 
- с фирми в сферата на 
недвижимите имоти 
(евентуално с цел 
сътрудничество при анализи 
и търсене на терени).  
 
- с агенции за търсене на 
работа  
 
 



                 

- предаване на обекта  
 

8.  SVT - Европейски институт за 
градско планиране, сигурност и 
околна среда  
 
 
Internet: 

д-р инж. Райнер 
Шюте 

www.svt-bous.de  

 
Управител 

Европейският институт за градско планиране, сигурност и 
околна среда (SVT) работи в сферата на осигуряване на 
средства по европейски програми и know-how трансфер, 
градоустройство, опазване на околната среда, 
използване на стари сгради, саниране на стари терени, 
управление на водите, пречистване на питейни води, 
управление на околната среда, обучения за деца и 
възрастни и др. В същността си това е институт за 
европейско развитие от Германия, който предлага услуги на 
малки и средни градове и общини при тяхното развитие. 
Институтът оказва съдействие и при кандидатстване по 
европейски програми за финансиране. 
 
Освен това SVT се занимава с градско планиране, 
туристическо развитие на градове и общини, мерки за 
насърчаване на икономиката, а също така и реставриране на 
съоръжения за запазване на паметници, дейности по защита 
на околната среда; инсталации за отпадни води, 
биологични пречиствателни станции, малки 
пречиствателни станции, производство на биогаз, депа 
за отпадъци, защита от наводнения и търговия с емисии. 
Други услуги са оценка на терени със стари замърсявания, 
подготовка на земята, саниране на подпочвени води и 
събиране на питейна вода. Всички дейности по 
проектирането и изпълнението се финансират от програми на 
ЕС и се разработват с местни фирми с цел стимулиране на 
региона.  
 
Институтът работи също и в сферите конструиране на 
съоръжения за третиране на вода; биоенергия; производство 

Институтът търси 
партньорство с:  

 
- Представители на 

общината, кметове 
- Областни управители 
- Министерства 
- Фирми и учреждения в 

сферата на околната среда  
- Селскостопански 

предприятия 
 

http://www.svt-bous.de/�


                 

на биодизел, унищожаване на пестициди, пречистване на 
замърсен въздух и саниращи инсталации за индустрията и 
селското стопанство. SVT развива дейност и в областта на 
изследванията, науката и социалните въпроси.  

 
 9.  

HYDAC International GmbH 
 
Internet: http://www.hydac.com 
 
 
 

Г-н Педро Гомез 
 
Управител 
 
 

Фирмата доставя компоненти, системи и инженеринг на 
флуидите. Цялостна програма от един производител. 
Комплектована от HYDAC. За многообразие от браншове 
навсякъде по света.  
Фирмата акцентира на:  

- Филтри за хидравликата 
- филтрационни системи (филтриране на високо и 

ниско вискозни флуиди, разрушаване на емулсиите, 
филтриране на смазочно-охлаждащи течности) 

- техника за запаметяване 
- хидравлика (хидравлични винтили, агрегати, 

системни решения и мобилна техника)  
- арматури  
- компоненти и системи за охлаждащата техника 
- принадлежности за агрегати  
- електроника, измервателна и командна техника 
- магнитна техника 
- закрепваща техника  
- цилиндри  
- техника на съоръженията и системите  

Търговската дейност на фирма  HYDAC International се 
осъществява посредством собствени търговски клонове и 
партньори. 

Фирмата търси български 
партньори от следните 
области: 
 

- кокилни отливки, леене 
под налягане, 
сферографитен /GGG/ 
чугун, които се 
обработват механично.  

- ковани детайли с 
механична обработка   

- листови, щанцовани и 
огънати детайли  

- стоманодобив, 
производство на 
контейнери за 
хидравлични системи.  

- механична обработка на 
части: струговане, 
фрезоване, шлифоване  

- електромотори  
- предприятия, изграждащи 

комплексни съоръжения и 
търсещи хидравлични 
компоненти, системи, 
агрегати, филтрационни 
системи и др.  

- производители на 
оригинално оборудване 
 

http://www.hydac.com/�


                 

10.  Kabeck Kabel    
Hans Dieter Becker GmbH 
 
Internet: http://www.kabeck.de 
 
 

Г-н Дирк Бекер  
 
Управител  
 

Германската фирма KABECK Kabel е сред водещите 
компании, предлагащи кабели и проводници, като развива 
дейност по цял свят. Най-важното конкурентно предимство на 
фирмата е гъвкавата и бърза доставка.  
 
Сфера на дейност:  

- Високо качество на производството от фирми партньори - 
сертифицирани производители, с марката KABECK Kabel;  

- Изготвяне на техническа документация на езика на 
клиента, както и помощ относно митнически въпроси  

- Специална изработка на артикули и в малки количества; 
- Широка гама от складова наличност (над 5 000 артикула) 

с възможност за незабавна доставка дори на 
неразпространени видове кабели и дължини на разреза. 

 
Към асортимента от продукти спадат: 

- Силнотокови кабели 
- Телекомуникационни кабели 
- Магистрали за данни, мрежови управления, канални 

проводници 
- Контролни проводници 
- Електронни проводници 
- Проводници за теглителни вериги 
- Проводници с подобрени противопожарни свойства 
- Пожаро- и термоустойчиви кабели 
- Специални кабели и др. 

Kabeck Kabel търси контакти с 
фирми потенциални 
търговски представители, 
както и директни клиенти от 
следните браншове:  
- Индустрия 
- Фирми, занимаващи се с 

инсталация и монтаж  
- Фирми, изграждащи 

съоръжения  
- Машиностроителни фирми  
- Електроснабдителни 

компании 
- Строителни компании  
 
Целта на посещението на 
фирмата е да разшири 
контактите си с български 
компании, като се обсъдят 
възможностите за двустранно 
сътрудничество. 
 

 
  
 
11. 

DF Bulgaria EOOD 
 
Internet: 
 

http://www.dfbulgaria.bg 

 
 

Франц Филипи 
Управител 
 
Николай Ангелов 
търговия 
 

Фирма DF Bulgaria е дъщерна на германската DF - Dillinger 
Fabrik gelochter Bleche GmbH, един от водещите 
производители на перфорирана ламарина в Европа, 
развиваща дейност от 1895 г. Заедно с още 7 фирми е 
основана DF групата, която произвежда и продава 
перфорирана ламарина и продукти за последваща 
преработка в цяла Европа. 
 

 Производствени 
предприятия, които имат 
нужда от перфорирана 
ламарина (напр. за ситови и 
сортировъчни шкафове, 
съоръжения за защита от 
шума, разпределителни 
шкафове, производители на 

http://www.kabeck.de/�


                 

През 2005 г. в Драгоман е създадена фирма DF Bulgaria с цел 
производство на перфорирана ламарина, както и 
дистрибуция и търговия в ЮИЕ. Днес DF Bulgaria има 47 
служители и със своя модерен машинен парк произвежда по 
немски стандарти тръби от перфорирана ламарина, 
щанцовани и пресовани детайли и заварени продукти.  
 
С оглед на постигане на ефективно сътрудничество в 
рамките на групата, всички фирми работят заедно по 
търговски и производствени въпроси.  
 

климатични инсталации, 
производители на гаражни 
врати. 
 Фирми от строителния 
сектор, които изпълняват 
проекти за фасади и 
парапети.  
 Стоманодобивни 
предприятия 

 
12. 
 

CIC Solar AG 
 
Internet: www.cic-solar.com 

Г-н Клаус Хартман Фирма CIC Solar AG проектира, изгражда и обслужва до ключ 
слънчеви инсталации както за бита (еднофамилни къщи), 
така и за индустрията и публичния сектор. Целта на 
компанията е посредством готови енергийни концепции да 
даде своя икономически и екологичен принос за живота на 
всеки един гражданин в региона. Конкретно това означава 
намаляване на производството на вредни вещества и 
финансово облекчение – тъй като енергията определя нашия 
живот и тя трябва да остане достъпна. Чрез концепциите на 
фирма CIC Solar все повече граждани в бъдеще ще 
използват все по-малко енергия. Компанията се управлява от 
собственика и от 2005 г. работи в името на обезпечаването 
на хората с една по-чиста и неизчерпаема енергия, като 
едновременно с това непрекъснато удвоява оборота си.  
 
Пазарен успех 
Банките подчертават стабилността на компанията, доказана с 
най-високи рейтинги. CIC Solar успешно осъществява своите 
проекти – от първоначалните консултации до изграждането 
до ключ, вкл. разширени гаранционни и застрахователни 
пакети. Клиентът получава подкрепа дори и по данъчни 
въпроси.   
CIC Solar компетентно реализира проекти както в Германия, 

 
CIC Solar търси контакти с 
български фирми от соларния 
бранш с цел обсъждане на 
съвместна работа.  
 
Желание за 
сътрудничество:  
- доставчици и производители 
на модули  
- фирми, интересуващи се от 
изграждане на 
фотоволтаични инсталации 
- контакти с политически 
представители относно ВЕИ 
(вкл. относно 
преференциални цени на 
изкупуване).  
 

http://www.cic-solar.com/�


                 

така и в цяла Европа. Това е причината за доверието, което 
компанията получава от страна на общините и публичния 
сектор, що се касае до реализирането на „граждански 
соларни инсталации” и университетски соларни инсталации”. 
С наличието на собствен склад се избягват проблеми с 
доставките и се осигурява бърза реакция, предвид промените 
на пазара.  
 
В някои случаи с цел повече сигурност и печалба за 
инвеститора компанията се включва със собствено участие в 
съответните проекти.  
 

 
13.  
 

CBW-Reifengroßhandel GmbH 
 
Internet: www.cbw-
reifengrosshandel.de 
 
 
 

Г-н Йозеф Колинг 

Управител 
 

Фирма CBW-Reifengroßhandel GmbH се занимава с търговия 
с гуми, и по-специално широки, off-road и LLKW гуми. 
Фирмата продава гуми на всички известни производители. 
Логистиката в региона се осъществява посредством 
собствени превозни средства. По-големи количества се 
доставят със спедиция. Продажбата по интернет се засилва 
осезаемо, като продадените по този начин гуми се доставят с 
пакети.  
 
Освен с продажба на гуми, фирма CBW се занимава също и с 
продажба на алуминиеви джанти. Посредством собствен 
конфигуратор на джанти (www.cbw-felgen.de) клиентът може 
сам да монтира джантите си виртуално „на собствената си 
кола”.  
 
Продукти:  
- гуми за леки автомобили на всички известни производители  
- Off-Road-гуми 
- LLKW гуми   
- гуми за камиони  
- гуми за мотори  
- стоманени и алуминиеви колела  

На българския пазар 
фирмата търси контакти с:  
 
- фирми-търговци на гуми, 
имащи нужда от посочените 
видове гуми 
- доставчици на ценово 
изгодни гуми  
- партньор за изграждане на 
съвместна интернет 
платформа за продажба на 
гуми  
 
 

http://www.cbw-reifengrosshandel.de/�
http://www.cbw-reifengrosshandel.de/�
http://www.cbw-felgen.de/�
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