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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
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С П И С Ъ К  
НА  ИЗРАЕЛСКАТА  БИЗНЕС  ДЕЛЕГАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ   от 29 май до 1 юни 2007 г. 

 
 
No Company Representative Business activities Specific  interests 
 1 BG POLYMERS Nathan Josman 

   
BG Polymers e производител на 
акрилни полимери на водна основа за 
промишлеността, както и за готови за 
употреба продукти за крайни 
потребители.  Гамата продукти на BG 
BOND е насочена към  строителство-
то. Гамата продукти на BG POL 
кополимери е за бояджийската и  
покривна индустрия. Продуктите BG 
TEX са свързващи препарати на 
водна основа за текстилен печат  и 
нетъканото производство; органични 
пигментни  концентрати на водна 
основа,  променящи вискозитета и 
плътността. 

 Aгенти 
 Дистрибутори 

 

 2 ENIGMA OVERSEAS BUSINESS 
LTD 

Motty Leibovich Фирмата се занимава с внос и износ 
на всякакви видове гипсови табла  – 
Обикновени, MR – табла, и FS табла, 
главно износ за Африка и Европа.   
 

 Дистрибутор 
 Клиент 

Строителни  
компании, които се 
нуждаят от големи 
количества гипсови  
табла 
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 3 Eshnav constructors company ltd Harpaz Oron 

 
Специалисти в пробиване на дупки в 
скалисти терени. Фирмата притежава 
скроени пробивни платна 
/съоръжения/, специално проектирани 
за пробиване на основи на стълбове с 
диаметър 350мм-900мм в скала. 
Готовност за работа като основен 
контрактор или подконтрактор, да 
продава  know how и оборудване на 
местни фирми  

Партньор за  Joint venture – местни 
инфраструктурни и строителни 
контрактори. 
Проектант-инженери – за структура и 
основи 

 4 Larisplast Ltd & A.Z Marketing Miri Levi Leizerovich Larisplast Ltd.  Specialize в областта на 
циментовите смеси 
(http://www.larisplast.com).  
Фирмата произвежда и 
разпространява висококачествени 
продукти и материали за циментовата 
промишленост.  
Larisplast е дъщерна фирма на  A.Z. 
Marketing Inc., която е специализи-
рана в производството и продажбата 
на строителни материали, отпечат-
ващи материали, керамични лепила,    
Материали за възстановително 
строителство 
(http://www.azmarketing.co.il 

Aгент 
Дистрибутор 
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 5 Pazkar LTD Contact  person: Mr. 

Kristovsky Gil 
   

 Пасти на битумна основа и китове 
включително битумни водни 
мембрани  

 Eластометрични и 
Пластометрични покривни 
мембрани на битумна осново, 
самозалепващи се битумно-
полимерни мембрани,битумно-
полимерни мембрани с парна 
бариера и стъклени мембрани с 
битумно покритие. 

 Акрилни и Полимерни пасти 
 Продукти за ремонт на пътища 

 Дистрибутор 
Търсим дистрибутори, които снабдяват  
контрактори,занимаващи се с 
уплътняване, с материали за уплътня-
ване или  Големи контрактори, които 
биха могли сами да ги внасят.  

 6 SPIDER DOORS MR. RAMI SCHIFFER Проектирани стоманени врати (обезо-
пасени врати с многостранни 
заключващи болтове), 
противопожарни врати и заключващи 
механизми. Продуктите са за 
търговска, промишлена и домашна 
употреба (входни врати, вътрешни 
врати, противопожарни врати, акус-
тични врати, балистични врати и др.). 

⌧ Агент 
⌧ Дистрибутор: строителни 

фирми, големи контрактори  
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 7 TAMBOUR Yaron Sternberg Най-големият и водещ производител 

на БОИ в Израел. 
* Основана през 1936. 
* Квалифицирани служители около 
500 . 
* Произвежда и продава над 50,000 
тона различни бояджииски материали 
годишно. 
* Годишен оборот над 100 million $ 
US. 
* Износ за  над 20 cтрани в света 
(Германия, Испания, Гърция, Tурция, 
Русия, Австралия, Нигерия и др.). 
 

Aгенти, дистрибутори 

 8 DomoTeck Ltd Dan Klein Развива и произвежда и продава под-
подови отоплителни системи  и други 
комфортни отоплителни уреди. 

Агент и дистрибутор 

 9 Decker Building  & Engineering Shmuel Decker Оказва услуги в областта на 
гражданския инженеринг. 
Специализира в планиране на трафик, 
включително пътни и магистрални 
системи, железопътни и летищни. 

 

10 Huliot Piping Systems  Компанията произвежда широка гама 
продукти, включително тръби и 
оборудване от различни материали 
като PVC, PE и PP, един от водещите 
производители на санитарно 
оборудване за строителната 
индустрия в Израел.  

Дистрибутори, агенти 

11 Africa Israel  Недвижими имоти, строителство Инвестиции в България, участие в 
големи проекти, да се запознае по-
добре с пазара и възможностите. 
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12 Movako  Недвижими имоти, строителство Инвестиции в България, участие в 

големи проекти, да се запознае по-
добре с пазара и възможностите. 

13 Engel Group  Недвижими имоти, строителство  Инвестиции в България, участие в 
големи проекти, да се запознае по-
добре с пазара и възможностите. 

14 JERUSALEM GARDENS STONE 
WORKS LTD. 
www.jerusalemgardens.com    

MS. ANASTACIA 
STRIGUNOVA  

Доставка на строителен камък и 
изделия от камък по спесификация за 
басейни и градини, кухни и бани, 
облицовъчен материал, мозайки и 
подови покрития. 

Строителни фирми (търговски обекти 
– хотели, бизнес и търговски центрове, 
жилищни блокове); архитекти, 
собственици на проекти/терени; фирми 
за управление на проекти. 

15 PEREG United Industries 
www.pereg-ac.co.il  

 Водеща израелска фирма в областта 
на отоплителната и охладителна 
техника и климатиците. Годишен 
оборот над 2 милярда щ. долара. 

Дистрибутор 

 


