
Бизнес делегация 

 Република Удмуртия, Руска Федерация 

гр. Пловдив, 28 септември 2017 г. 

№ 
Наименование на 

компанията 
Сектор Контакти Основна дейност Бизнес интерес 

1 ООО "Авангард-Строй" Строителство 

Адрес: гр. Ижевск, 

Република Удмуртия, 

Руска Федерация 

Web: 

http://www.sportkresl

o.ru 

E-mail: 

avg@sportkreslo.ru 

Tel: +73412450-891 

Производство на изделия за спортни 

съоръжения - пластмасови и метални седалки, 

металоконструкции за трибуни и скамейки и 

др. Компанията има опит при реализирането 

на големи спортни проекти, в това число и 

новия стадион за предстоящото Световно 

първенство по футбол в гр. Казан, РФ. 

Възможности за индивидуални поръчки и 

проекти. Добро съотношение между качество 

и цена. Наличие на международен опит. 

Търсене на директни клиенти и 

партньори, в т.ч. спортни и 

футболни клубове, спортни 

федерации, администрация на 

спортни центрове, зали, стадиони, 

представители на държавни 

институции, български общини и 

др. 

2 ООО "Вортекс" 
Химическа 

промишленост 

Адрес: гр. Ижевск, 

Република Удмуртия, 

Руска Федерация 

Web: www.pk-

vortex.ru 

E-mail: office@pk-

vortex.ru 

Tel: +7 (3412) 26-00-

27 

Производство и продажба на професионални 

миялни средства и препарати. Компанията 

произвежда: миещи и дезинфекциращи 

средства за селскостопанска техника и 

промишленост; миещи и дезинфектиращи 

средства за ХВП; специализирани препарати 

за почистване на автомобили и 

автокозметика; почистващи препарати за 

офиса и дома. Компанията има въведена 

система за управление на качеството ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Сътрудничество с предприятия от 

сектори: ХВП и  производство на 

вина и спиртни напитки; селско 

стопанство; автомобилен сектор, 

автомивки и бензиностанции; 

предприятия, занимаващи се с 

професионално почистване. 

Търсене на търговски 

представители /дилъри/ вносители 

/дистрибутори за развитие на 

сътрудничество в България 

3 ООО "Новый дом" 

Химическа 

промишленост; 

Строителство 

Адрес: гр. Ижевск, 

Република Удмуртия, 

Руска Федерация 

Web: 

http://start.palizh.ru/ 

E-mail: ind@palizh.ru 

Tel: +7 (3412) 46-47-

00 

Компанията е основана през 1998 г. в гр. 

Ижевск, като днес е едно от най-големите 

предприятия в Русия за производство на бои и 

лакове. Компанията има собствена 

производствена, складова и логистична база, 

както и високотехнологична лаборатория на 

европейско ниво с най-съвременно 

оборудване за създаване и подобряване на 

продуктите на компанията. Фирмата 

произвежда всички видове бои и лакове, 

Сътрудничество с представители на 

строителни хипермаркети и 

магазини; предприятия от сектори 

ХВП, производство на вина, 

промишленост и други, използващи 

в своя производствен процес 

боядисващи пасти. Търсене на 

търговски представители /дилъри/  

вносители /дистрибутори;  
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пигментни концентрати и тониращи системи, 

за дома и бизнеса. Асортимента на 

продукцията на компания включва: бои, 

емайли и лакове за всички видове 

повърхности (дърво, бетон, метал и др.), 

грунд, пигментни пасти, професионално 

оборудване за боядисване и създаване на 

цвят, строителни материали. Всички продукти 

на компанията имат задължителни 

сертификати за съответствие, паспорт за 

качество, както и хигиенни сертификати.  

4 ОАО "Элеконд" 
Електроника и 

електротехника 

Адрес: гр. Сарапул, 

Република Удмуртия, 

Руска Федерация 

Web: 

http://www.elecond.ru 

E-mail: 

elecond@elcudm.ru 

Tel: +7 (34147) 4-27-

53 

Компанията  е водещ руски производител на 

алуминиеви оксидно-електролитни, танталови 

и ниобиеви оксидно-полупроводникови 

кондензатори за предприятията от сектор 

елелктротехника и електроника. Основните 

направления на работа на компанията са: 

разработване на нови типове оксидно-

електролитни алуминиеви кондензатори; 

конструиране на оксидно-елекролитни 

кондентазотри с обемно-порист анод, 

съответстващи по своите функционални 

изисквания на съвременните международни 

стандарти; създаване на нови типове оксидно-

полупроводникови тантанови кондензатори с 

мултианоди и свръхниско ЕПС за 

повърхностен монтаж. Продуктите на 

компанията могат да бъдат използвани, както 

за техники със специално предназначение, 

така и за общопромишлено производство. 

Компанията има международен опит.  

Обсъждане на потенциални форми 

на сътрудничество с български 

предприятия от секторите 

машиностроене, електроника и 

електротехника и организации. 

Търсене на търговски 

представители /дилъри/ вносители/ 

дистрибутори на електронни 

компоненти в България. Търсене на 

директни клиенти. 

5 ООО "Орион" 
Дървопреработваща 

промишленост 

Адрес: гр. Ижевск, 

Република Удмуртия, 

Руска Федерация 

Web: 

http://orion18.ru 

E-mail: shafis@mail.ru 

Компанията е най-голямото предприятие в 

Република Удмуртия за производство на 

водоустойчив шперплат за мебелната и 

дървопреработващата промишленост. Освен 

това компанията предлага ПДЧ и МДФ 

плоскости. Продуктите на компанията намират 

широко приложение във водещите фабрики за 

производство на мебели в Русия и страните от 

ОНД. Продукцията на компанията е 

сертифицирана в съответствие с държавните 

стандарти на РФ. Компанията има 

Търсене на директни контакти с 

български търговци на дървесина и 

шперплат. Български предприятия 

от сектор мебелна промишленост. 

Обсъждане на варианти за 

представителство. 

http://www.elecond.ru/
mailto:elecond@elcudm.ru
http://orion18.ru/
mailto:shafis@mail.ru


международен опит. 

6 ООО "Синикон" Строителство 

Адрес: г. Ижевск, 

Република Удмуртия, 

Руска Федерация 

Web:http://orion18.ru  

E-mail: shafis@mail.ru  

Производство на тръби и тръбни изделия за 

канализационни, водопреносни и 

хидромелиоративни системи. Компанията е 

добре позната на руския пазар и на този в 

страните от ОНД. Компанията има всички 

налични сертификати за качество. 

Търсене на партньори от България, 

заинтересовани от услугите и 

продуктите на дружеството. 

7 

 

Център за подкрепа на 

експорта и 

външнотърговските 

връзки на Република 

Удмуртия 

 

 

Държавна 

организация към 

Министерството на 

икономиката на Р 

Удмуртия 

Адрес: гр. Ижевск, 

Република Удмуртия, 

Руска Федерация 

Web: 

https://www.udmexpo

rt.ru 

E-mail: 

udmexport@gmail.co

m 

Центъра за подкрепа на експорта и 

външнотърговските връзки на Република  

Удмуртия е държавна институция към 

Министерството на икономиката на Република 

Удмуртия. Основните цели на организацията е 

да съдейства на предприятия от Р Удмуртия в 

установяване на външнотърговски отношения 

с партньори в РФ и от други страни; 

предоставяне на специализирана аналитична 

информация, организиране на обучения и 

организация на промоционални прояви и др. 

Установяване на контакти с 

български държавни организации, 

браншови асоциации и съюзи, НПО, 

както и контакти с български 

компании, които желаят да 

установят външнотърговско 

сътрудничество с компании от 

Република Удмуртия. 
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