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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НАГРАЖДАВА  
с бронзова статуетка  “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА 

ЧЕРНОГОР АГРО  ООД 
с.Черногор, обл. Силистра 

отличено на ПЪРВО място 
в категория “Топ 100 фирми, класирани  

по изменението на нетните приходи  
от продажби 2017/2016 г.” 
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Търговското дружество „Черногор Агро” ООД, създадено през 2003 г. е 
регистриран земеделски производител и асоцииран член на 

Българската търговско-промишлена палата. 
Дружеството произвежда традиционните за региона зърнени култури – 
пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, както и трайни насаждения – 

череши, сливи. Обработва около 30 000 дка земеделска земя в 
землищата на Силистренска област. Фирмата разполага с модерен 

машинен парк и складови площи, част от които финансирани по 
Европейски програми. 

В стремежа си за развитие и разширяване на дейността си „Черногор 
Агро“ ООД открива през 2012 г. в град Дулово хотел „Галерия“. 
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Следвайки целите си за увеличаване на пазарния дял и 
постигане на по-добри финансови резултати, през 2017 г. 
дружеството излезе на международните пазари, ставайки 
директен износител на пшеница за Либийските държавни 

мелници. 

 Осъщественият износ за периода от м.септември до 
м.декември 2017 г. надхвърля 50 000 МТ хлебна пшеница. 
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 Основна насока в развитието на фирмата е затвърждаване на 
позициите на либийския пазар, както и увеличаване на дела на 

осъществяваните сделки за износ на зърно и реализация на 
произведената и изкупена продукция на  пазари в Северна Африка 

– Египет и Тунис. 
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 При осъществяване на дейността оптимално се използват 
даденостите на региона, отчитайки постоянната промяна на 

климатичните условия. 

 В последните години, фирмата се насочва към изграждане на 
поливно земеделие и използване на биологични агенти за 

повишаване ръста на производството. 
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 Нашата основна цел е да гарантираме производство на 
зърнопродукти с високо качество и безопасност, които да 

удовлетворят изискванията на нашите клиенти. 
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НАГРАЖДАВА  
с бронзова статуетка  “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА 

БИЛДНИКС  ЕООД 
Бургас 

отличено на ПЪРВО място 
в категория“Топ 100 фирми,  
класирани по максимална  

величина на печалбата на 100 лв.  
собствен капитал през 2017 г.” 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМА 
„БИЛДНИКС“ ЕООД 



Фирма “БИЛДНИКС” ЕООД  е строителна фирма с над двадесет и пет 
годишна история и прогресиращи възможности. През годините след 

създаването си, фирмата непрекъснато се развива и сега разполага с 
персонал от висококвалифицирани специалисти. Основен предмет на 
дейност на фирмата е  извършване на монтажни дейности свързани с 

изграждането на : жилищни и обществени сгради, ваканционни селища, 
реконструкции на сгради, инфраструктурни обекти, ремонти на луксозни 

къщи и заведения за обществено хранене.  
  

„Билдникс“ ЕООД членува в Българската строителна камара и Бургаската 
търговско-промишлена палата. Вписана е в Централния професионален 

регистър на строителя за изпълнение на строежи от Първа група – от първа 
до пета категория, Втора група – от първа до четвърта категория, Трета 

група - от първа до трета категория, Четвърта група – от първа до четвърта 
категория и Пета група. 

 
Фирма „БИЛДНИКС“ ЕООД    е  разработила,  внедрила   и  е 

сертифицирана  по Система  за  управление  на  качеството ISO 9001:2015, 
система за опазване на околната среда ISO4001:2015, както и система по 

безопасни условия на труд OHSAS18001:2007. Екипът на строителната 
фирма е съставен от висококвалифицирани специалисти и изпълнители. 

 
В момента работим по следните проекти: 

* "Проектиране и изграждане на  многофункционална спортна зала „АРЕНА 
БУРГАС“ 



"Проектиране и изграждане на  многофункционална 
спортна зала „АРЕНА БУРГАС“ 



Някои от по-значимите  
обекти изпълнени от  

фирма „Билдникс“ ЕООД са: 

 „Рехабилитация на гаров комплекс - ж.п. гара Бургас" 



 Закрит плувен басейн в УПИ I, кв. 135 по план на 
Районен център, ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас 
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НАГРАЖДАВА  
с бронзова статуетка  “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА 

ИНТЕРКОМ  ЕООД 
София 

отличено в категория 
“Топ 100 фирми, класирани по  

максимална величина на печалбата  
на 100 лв. приходи  

от продажби през 2017 г.” 
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НАГРАЖДАВА  
с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА 

ГРАДУС-1  ЕООД 
Стара Загора 

отличено на ПЪРВО място 
в категория “50 фирми,  

класирани по изменението на 
печалбата през 2017/2016 г.” 
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Градус 1- ЕООД 

През годините компанията се е утвърдила като лидер 
на българския пазар на пилешки продукти. 

 
Продуктите на фирма „Градус“ имат гарантиран 

произход, високо качество, което отговаря на 
европейските промишлени стандарти и отличен вкус. 
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Градус-1 ЕООД 
• ГРАДУС е най-големият производител на птици в България. 
Преработвателното предприятие е оборудвано с най-новите машини от водещи европейски 
производители на оборудване за хранително-вкусовата промишленост. 

 
• Продуктите ГРАДУС се произвеждат в интегриран цикъл.  
Фирмата притежава фуражна фабрика, люпилни, родителски ферми, ферми за угояване на 
бройлери и завод за преработка на домашни птици. 
 

• ГРАДУС произвежда пълна гама пилешки продукти - пресни, замразени и 
готови за консумация деликатеси. 
 
• ГРАДУС се развива много бързо и успешно от 1992 г. насам.  
Сега марката предлага повече от 150 различни продукта на пазара, като заетият персонал 
надхвърля 1400 души 
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Градус-1 ЕООД  

Основни предпоставки за бързия 
прогрес на компанията и нейното 

утвърждаване на пазара: 
 
• Наличие на собствени ферми за 

производство 
 

• Модерно оборудване 
 
• Напълно интегрирано звено за 

производство на бройлери 
 
• Стриктно съобразяването с европейските 

норми и изисквания 
 

• Ангажиран и висококвалифициран 
персонал 
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Градус-1 ЕООД 

• Производствената база на компанията 
е най-голямата на Балканите с обща 
площ над 11 000 м² 

• Предприятието е единственото в 
България за автоматично машинно 
обезкостяване на пилета 

• Оборудването, с което разполага е на 
световно признат специализиран 
лидер – холандската фирма STORK  

• Процесът е напълно автоматизиран със  
система за контрол на качеството и 
намален до минимум субективен 
фактор 

• Годишен капацитет около 40 000 тона 
пилешко месо, заготовки, колбаси и 
деликатеси 
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Продуктовата гама на ГРАДУС постоянно се 
увеличава, като асортиментната листа е с над 50 
различни вида пресни, замразени, овкусени и 
готови за консумация продукти. 
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НАГРАЖДАВА  
с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА 

ОЛИВА  АД 
Кнежа 

отличено на ПЪРВО място 
в категория “Топ 10x6 – фирми  

с максимални приходи от продажби  
и печалба за 2017 г.   

в Северозападен район за планиране” 
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Олива АД е създадена през 1942 г. като маслодобивна 
фабрика в гр.Кнежа и има повече от половинвековна 
история. Днес компанията е един от най-големите 
производители на сурово и рафинирано 
слънчогледово масло в България. Мажоритарен 
собственик на Олива АД е Билдком ЕООД – един от 
установените и реномирани търговци на зърно, 
опериращи в  България.  
  
Компанията непрекъснато инвестира в 
осъвременяване на производствените си мощности и 
подобряване на складовия си капацитет, в развитие на 
персонала и в разширяване на дейността си. От 2010г. 
Олива АД е инвестирала над 70 милиона евро за 
модернизиране на съществуващи и изграждане на 
нови производствени мощности, както и за 
обновяване и изграждане на силозен капацитет за 
съхранение. Инвестициите доведоха до увеличение на 
работещия производствен капацитет до над 1300 тона 
преработка на маслодайни култури на денонощие и 
до собствен капацитет на съхранение над 370 хил. 
тона зърно. В компанията работят над 500 служители. 
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Олива АД оперира два маслопреработвателни завода в  
България – първият е  в гр. Кнежа с дневен капацитет над 
300 тона слънчоглед и вторият - в  град Полски Тръмбеш 
с  дневен капацитет на преработка над 1000 тона 
слънчоглед. С двата си завода Олива АД оперира над 25% 
от активните маслопреработвателни мощности в  
България. Основните групи произвеждани продукти са: 
• Сурово слънчогледово масло; 
• Рафинирано слънчогледово масло; 
• Ниско и високо-протеинов шрот, пелетизиран и 

непелетизиран; 
• Белено слънчогледово семе за хранително-вкусовата 

индустрия. 
 
Към настоящия момент се изгражда трети завод в с. 
Разделна, до гр. Варна, който ще е най-големият в 
България с капацитет 1500 тона слънчоглед на 
денонощие. 
  
Към момента Олива АД има собствен капацитет за 
зърносъхранение от над 370 000 тона, работещ със 
собствен персонал на дружеството, което наема на 
кампанийна основа и други външни бази. Мрежата от 
зърнобази покрива голяма част от Северна България, 
където се произвежда над 80% от реколтата на зърна и 
маслодайни култури на България. 
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НАГРАЖДАВА  
с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА 

АФЕР БЪЛГАРИЯ  ЕООД 
Девня 

отличено на ПЪРВО място  
в категория “Топ 10x6 – фирми  

с максимални приходи от продажби  
и печалба за 2017 г.   

в Североизточен район за планиране” 
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Афер България ЕООД 

 Основано през 2001 г. като търговска фирма на 
Агрополихим АД за реализация продуктите на 
дружеството; 

 Базирно в град Девня, Административна сграда на 
Агрополихим АД; 
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 АФЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД се занимава с търговия с химикали и 
торове за селското стопанство; 

 Търговската дейност се обезпечава логистично посредством две 
основни бази, които се намират в Девня и Стара Загора 

 Предмет на дейност: 

ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C TOPOBE, ПPOДУKTИ HA XИMИЧECKATA 
ПPOMИШЛEHOCT, CУPOBИHИ И MATEPИAЛИ, METAЛИ И ДPУГИ; BЪHШHO-
ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT- BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ CДEЛKИ B 
CTPAHATA B CBOБOДHИTE ИKOHOMИЧECKИ ЗOHИ И B ЧУЖБИHA; TЪPГOBИЯ; 
ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ; ИHЖEHEPИHГOBA 
ДEЙHOCT; CTPOИTEЛCTBO; MAPKETИHГOBA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT; ПPEBOЗBAHE 
HA CTOKИ И ПЪTHИЦИ; CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT/БEЗ ПOЩA/ И ДPУГИ ДEЙHOCTИ 
HEЗAБPAHEHИ OT БЪЛГAPCKOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO, A TEЗИ ЗA KOИTO CE 
ИЗИCKBA PAЗPEШИTEЛEH PEЖИM - CЛEД CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE. 

 
 На регионалния и вътрешен пазар крайната продукция на 

Агрополихим АД се маркетира ексклузивно чрез АФЕР БЪЛГАРИЯ 
ЕООД – 100% собственост на "ACID & FERTILIZERS" LLC.  

 Гъвкавата търговска политика на фирмата е свързана с 
производствената стратегия за разработване на нови продукти в 
отговор на нуждите на техните клиенти.  
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Продукти 
 

• Азотни торове 
• Фосфорни торове 
• Азотно-фосфорни торове 
• NPK — Комбинирани торове 
• Течни комбинирани торове серия ФАСТ и ФАСТ+ 
• Други продукти 

https://agropolychim.bg/produkti/azotni-torove/
https://agropolychim.bg/produkti/fosforni-torove/
https://agropolychim.bg/produkti/azotno-fosforni-torove/
https://agropolychim.bg/produkti/npk-torove/
https://agropolychim.bg/produkti/techni-kombinirani-torove-fast-i-fast-plius/
https://agropolychim.bg/produkti/drugi-produkti/
https://7347-bg.all.biz/diamoniev-fosfat-dap-g37588
https://7347-bg.all.biz/troen-superfosfat-tsp-g37587
https://7347-bg.all.biz/stabilizirana-amonieva-silitra-sas-g37586
https://7347-bg.all.biz/monoamoniev-fosfat-map-g37583
https://7347-bg.all.biz/techen-azoten-tor-uan-g37581
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Контакти 
Афер България ЕООД 
Адрес за кореспонденция 
Административна сграда на Агрополихим АД 
Индустриална зона, Девня 9160 

Величко Великов – Директор продажби 
тел: +359 519 97 537, факс: +359 519 97 539 
моб: +359 889 440 207 
v.velikov@agropolychim.bg 
Захари Попов – Мениджър продажби 
тел: +359 519 97 502, факс: +359 519 97539 
моб: +359 889 531 496 
z.popov@agropolychim.bg 
Маргарита Илчева – Мениджър продажби 
тел: +359 519 97 791, факс: +359 519 97 539 
моб: +359 884 873 599 
m.ilcheva@agropolychim.bg 
Георги Борисов – Мениджър продажби 
тел: +359 519 97 452, факс: +359 519 97 539 
моб: +359 889 656 651 
g.borisov@agropolychim.bg 

Афер България ЕООД – Стара Загора 
Адрес за кореспонденция 
ул. Новозагорско шосе, Стара Загора 
Площадка „Агробиохим“ АД, ПК 252 
тел: +359 42 604 758, факс: +359 42 604 759 
afer_sz@agropolychim.bg 

mailto:v.velikov@agropolychim.bg
mailto:z.popov@agropolychim.bg
mailto:m.ilcheva@agropolychim.bg
mailto:g.borisov@agropolychim.bg
mailto:afer_sz@agropolychim.bg
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Амилум  България 



От какво е съставено царевичното зърно? 

Обвивка 
 
Ендосперм 

Зародиш 

Нишесте 
Глутен 

Зародиш 
 

Фибри 

Освен вода (която представлява 
около 15% от общото тегло), има 4 
крайни продукта, които се получават 
в резултат на мокро смилане на 
царевицата: 
• Нишесте – най големият компонент, 

от който се произвеждат крайните 
ни продукти 

• Фибри 
• Глутен 
• Зародиш  
Фибрите, глутенът и зародишът са 
вторичните ни продукти 
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Почти безотпадна технология 
Технологията на нашето производство е почти безотпадна. Всички странични потоци 
се използват за производство на полезни вторични продукти, които носят добавена 
стойност, а производствените отпадъци, които се генерират са незначителни. 
 
Основни продукти Вторични продукти 

 Глюкозо-фруктозни 

сиропи 

 Кристална декстроза 

 Нативно нишесте 

Модифицирано 

нишесте 

• Накисваща вода 

• Фураж 

• Зародиш 

• Глутен 
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Нашите продукти 

 Нишестето е най-важният въглехидрат в диетата на хората. 

 В   допълнение   към   приложението   му   в   хранително-вкусовата 

промишленост,   нишестето   има   и   много   други   индустриални 

приложения,      като      напр.      в      химическата      промишленост, 

фармацевтичната,  за  производство  на  текстил,  хартия,  картон  и 

др. 

 Тъй   като   нишестето   е   възобновяемо   и   биоразградимо,   то   е 

перфектната   суровина,   която   може   да   бъде   заместител   на 

суровини,    придобити    от    изкопаеми    горива    с    многобройни 

химически   приложения   включително   пластмаси,   детергенти   и 

лепила. 
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Приложения на нашите продукти 

Напитки Сладкарски изделия и шоколади Индустриални приложения Хляб и хлебни 

изделия 

Десерти и млечни продукти   Консервирани храни  Хартия и картон  Фармацевтична промишленост 

Царевично олио Храна за домашни любимци Фураж за животни Храна за аквакултури 
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Дневен капацитет, любопитни факти 7 

1200 т царевица/ден = 
 
13 цистерни (х 24 т. ) HFCS 55= 6 млн. кенове 

5 цистерни (х 24 т. ) HFCS 42 = 42 млн. бутилки 

4 цистерни (х 24 т. ) глюкозен сироп = 3,3 млн. 

18 цистерни (х 24 т. ) HFCS + 4 цистерни глюкозен 
сироп  =  2,2 млн. 
 
 
 
165 т. кристална декстроза = покритие за 31 млн. 

 

 
+ 360 т. сухи нишестета 
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Втората по големина компания в България. 
 

Водещ европейски производител на 
сертифицирана катодна мед,                          
бранд „Пирдоп“. 

Аурубис България 
 

Българско председателство                                 
на Съвета на ЕС през 2018 г.: 
визита на аташетата по околна среда 
на ЕС-28 в завода в Пирдоп 

1.2 млрд. лв. инвестиции до 2018. 
Планирани нови 260 млн. лв. до 2022. 
 

860 преки работни места. 
Над 2500 непреки по веригата. 

Над 9% от износа и 6% от 
вноса на България за 2017 г. 
 

Най-големият данъкоплатец. 

Устойчива социална политика 
в Средногорието и страната. 
 

Подкрепа за образование,               
млади таланти, култура, спорт, 
здравеопазване 



Медодобивният завод в Пирдоп 

Пречиствателна станция 
за дъждовни води Пирдоп 

Депо за фаялит Депо за 
кек 

Рекултивирано 
депо за кек 

Кислороден 
завод 

Металургия 

Производство 
Сярна киселина Златица 

Развойна 
дейност 

Охлаждане 
на шлаки 

Рекултивирано 
депо за фаялит 

Рафинерия 
Обогатителна 

фабрика 

Рекултивирани терени 
(Синята лагуна) 

Пречиствателна 
станция 



10 279 

4 954 

701 869 
115 124 71 28 35 
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Опазване на околната среда 
 

0

200

400

600

800

Емисии SO2 от металургичното производство 
(кг. на тон произведена мед) 

Заводът в Хамбург   4 
Заводът в Пирдоп   5 
 

Средно за металургичните заводи: 
Европа 79 
света    99 

Хамбург Пирдоп 

» Един от най-екологосъобразните производители на мед                        
в целия свят днес 
 

» 255 пъти намаляване на праховите емисии от 2000 г. насам. 
 

» 25 пъти намаляване на серните емисии от 2000 г. насам. 

Емисии SO2  за завода в Пирдоп, 2000-2017 
(кг. на тон произведена мед) 

Прахови емисии за завода в Пирдоп 
(гр. на тон произведена мед) 

Source: Wood Mackenzie, 2018 / own data, Aurubis (preliminary) 
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60 години история 

1963- 
1966 

1958 

1983- 
1987 

1966 

2001 

1987 

2010 

2008 

2017- 
2018 

2017 

Откриване на МДК 
„Георги Дамянов“ 

Въвеждане на 
изобретението за 

реверсивен ток с висока 
плътност в електролизата 

Пълно обновяване на 
завод Сярна киселина. 

Рекултивиране на 
„Синята лагуна“ 

Нова 
Рафинерия 

Модернизация на 
Обогатителна фабрика 

Начало на проекта 
Fit-For-Future 

Първо разширение 
на мощностите 

 Въвеждане на 
технологията                  
на Outokumpu 

 

Нова 
Металургия 

Терминали за 
концентрати и сярна 

киселина - Порт Бургас 
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Папас Олио АД е водеща компания в преработката на маслодайни 
семена 

 

 

 

 

 

 

 

Ние избираме и подпомагаме растежа на най-качествените зърнени и маслодайни 
култури, които след прецизна високотехнологична обработка се превръщат в 

първокласни масла и фуражи. 

 

Дейността на компанията е съобразена с принципите на НАССР и е 
сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 и ISCC EU. 
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 Фирмата е основана през 1994 г. като акционерно дружество, водеща компания в 
преработката на маслодайни семена в България и утвърден лидер в търговията 
със зърнени и маслодайни култури в Черноморския регион; 
 

 Основните дейности на компанията включват: 
 производство на висококачествени слънчогледови масла, шрот и пелети от 

люспа и реализацията им на пазара;  
 изкупуване, съхранение и търговия със зърнени и маслодайни култури; 
 производство на брашна.  
 
Продуктите, които предлагаме на пазара, са висококачествени,  
защото успяхме да създадем среда за устойчиво земеделско  
развитие на нашите доставчици, да внедрим в производството  
най-новите достижения на науката, да приложим стриктен  
контрол на всеки етап от технологичния процес. 

 

История и предмет на дейност     
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Продукти 

Слънчогледови масла 
За производството на нашите висококачествени, 

слънчогледови масла използваме единствено 
първокласни маслодайни култури. Създаваме нашите 

олиа под строг контрол в модерни предприятия в 
различни точки на България. 

Фуражни компоненти 
Изберете най-добрия и качествен фураж за Вашите 

животни. В Папас предлагаме висококачествен 
гранулиран слънчогледов шрот с различно съдържание 

на протеин, свободни мастни киселини и пшенични трици 
според Вашите нужди. 

Брашна 
Опитайте висококачествените брашна на нашето 
дъщерно дружество ПапасMел ЕАД. Те са изцяло 

натурални и не съдържат добавки и изкуствени 
подобрители. Ние знаем, че за да бъдат вкусни и 

полезни Вашите печива, се нуждаете от добри 
продукти. 
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Структура и активи 

 
 Приходите от продажби на дружествата от 

групата на Папас Oлио надхвърлят 200 милиона 
евро при реализирани повече от 800 000 тона 
зърнени, маслодайни култури и техните 
производни, основно на международните пазари 
 

 Компанията има производствени бази в Ямбол 
и Балчик, където са разположени основните 
технологични линии и складове, както и  
централен офис в София 
 

 Дъщерни дружества   
 Зърнени храни 99 – зърнопроизводство и 

зърносъхранение  
 Папасмел – мелнично предприятие  
 Грантурко (Турция) – съхранение на зърно 

 

 

Завод Ямбол  

Зърнобаза 
Балчик 
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Изкупуване и експорт на зърнени култури  

 Изкупуване и експорт на различни видове зърнени култури – пшеница, ечемик, 
царевица, слънчоглед, рапица и др.  

 Дружеството поддържа дългогодишни търговски отношения както с големите 
мултинационални компании, така и със  средни по размер потребители на 
масла, шротове и фуражни компоненти.   

 Папас олио АД се ползва с репутацията на надежден бизнес партньор и лоялен 
доставчик на качествени продукти. Дружеството изпълнява търговски договори 
за съседните на България страни - Румъния, Гърция и Турция, а също и в 
страните от Средиземноморието и Арабския свят -  Испания, Италия, Франция, 
Египет, Ливан, Сирия и Йордания.   
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Контакти  

Балчик  
Индустриална зона 
Teл.  +359 579 72 351 
Факс +359 579 73 935 
balchik@papas-olio.com 
  

Ямбол 
Ул. Обходен път Запад № 61 
Teл.  +359 46 66 14 11 
Факс  +359 46 66 14 08 
yambol@papas-olio.com 

София   
Бул. „Мадрид“ № 50  
Teл.  +359 2 434 19 60 
Факс  +359 2 846 86 48 
sofia@papas-olio.com  

mailto:yambol@
mailto:sofia@papas-olio.com
mailto:sofia@papas-olio.com
mailto:sofia@papas-olio.com
mailto:sofia@papas-olio.com
http://demos.iridbg.com/papas/gallery/balchik/3.jpg
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КЦМ 2000 Груп е модерна бизнес структура, 
изградена изцяло от български частен капитал. 
КЦМ е най-големият производител на цинк и олово в 

Югоизточна Европа. 



Локация 

Plovdiv 
Bar 

Istanbul 
Tekirdag 

Varna 

Bourgas 
Sofia 

Bucharest 

Rouse 

Belgrade 

Thessaloniki 



Бизнесът и приоритетните инвестиции на компанията 
са синхронизирани с опазването на околната среда, 

безопасност и здраве по време на работа. 



Продуктите на КЦМ 2000 Груп се използват от 
фирми–лидери на индустриалния свят.  
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
НАГРАЖДАВА  

с бронзова статуетка  “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА 

АСОЦИАЦИЯ НА 
ИНТЕРИОРНИТЕ ДИЗАЙНЕРИ 

В БЪЛГАРИЯ 

отличена на ПЪРВО място  
в категория „Браншова организация“ 

за принос при постигане  
целите и задачите на БТПП 
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• Учредена през 2011 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел  
• Основна мисия - да институционализира професията интериорен дизайнер, както и 

да защитава и представлява интересите на своите членове.  
• Работи в тясно сътрудничество с български организации и университети, свързани с 

интериора и дизайна.  
• Изгражда връзки и сътрудничества с организации и университети в чужбина. 
• Планира присъединяване на АИДБ към ECIA. 
• „Клуб на дизайнера” - част от календара на Асоциацията. Чрез него Асоциацията 

има амбицията да изгради ефективна връзка между инвеститори, интериорни и 
продуктови дизайнери и производители и да подкрепи работата на всички 
специалисти, ангажирани от идеята до реализацията в интериорния дизайн. 

• АИДБ работи за подобряване на обществените пространства, подкрепяйки каузи за 
възстановяването на стари и изоставени сгради със забележителна архитектура и 
история, както и подпомагайки процесите по реновиране на обществени 
интериори.  
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
НАГРАЖДАВА  

с бронзова статуетка  “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА 

БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

отличена в категория  
„Регионални търговско-промишлени 

палати (камари) в  
системата на БТПП“ 

за принос при постигане  
целите и задачите на Палатата 
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БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА  
ПАЛАТА 

ОСНОВАНА ПРЕЗ 1905 г.  
“…Лаская се да вярвам, че новосъздадената Бургаска 
търговско-индустриална камара ще оправдае надеждите, 
които й се възлагат, че тя ще насочи в един правилен път 
търговията, индустрията и занаятите в този изостанал много 
надир край, ще съдейства с всички сили и възможни 
средства за развитието и засилването на тия мощни 
крепители на общественото благосъстояние …” – с тези 
думи Иван Х. Петров открива първата сесия на 
новоучредената Бургаска търговско-индустриална камара. 
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БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

ВЪЗСТАНОВЕНА ПРЕЗ 1990 г. 

Възстановена през 1990 година  БсТПП се утвърди като един от основните фактори, 
подкрепящи развитието на предприемачеството в Бургаска област. Конкретното 

съдействие, което оказва на фирмите, е изключително разнообразно и се проявява 
в различни аспекти на стопанската им дейност. 
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БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

Палатата осъществява тясно сътрудничество с държавната власт и общинската 
администрация, представлявайки интересите на своите членове. 

Организира и провежда мероприятия в подкрепа на бизнеса. Церемонията за награждаването се излъчва на живо по Интернет 



БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

В подкрепа на бизнеса са и многобройните контакти на БсТПП с палати от други 
страни,  международни събития и работа по европейски проекти. 
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БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

ГОДИШНИ НАГРАДИ 

 Всяка година Бургаската търговско-промишлена палата връчва традиционните 
си годишни награди на фирми, организации и личности с особени постижения и 

принос към икономиката на региона през годината. 

ул. "Любен Каравелов" № 12 Б 
Бургас 8000 
тел.: 056 / 812 007, тел.: 056 / 810 072 
тел.: 056 / 810 129 
e-mail: bscci@bcci.bg, drentchev@abv.bg 

Церемонията за награждаването се излъчва на живо по Интернет 
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
НАГРАЖДАВА  

с бронзова статуетка  “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА 

Н. Пр. г-н Джан Хайджоу 
Извънреден и пълномощен посланик на Китайската 

Народна Република в Република България 

отличен в категория  
“Посланик” за 2018 година 

за заслуги към развитието на 
дипломатическите отношения между 

Република България и  
Китайската Народна Република и  

за принос в постигането  
на целите на БТПП 
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H.E. Mr.  ZHANG Haizhou 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
of the People's Republic of China to the Republic of Bulgaria 

H.E. Mr. Zhang Haizhou, born in July 1962. University graduate. 
1986-1988  Staff member, attache at the Embassy of the People's Republic of China in the USSR 
1988-1992 Third Secretary, Department of Eastern Europe and Central Asia, Ministry of Foreign Affairs of 

People's Republic of China 
1992-1995 Deputy Consul with the rank of third secretary, Consul with the rank of second secretary at the 

Chinese Consulate-General in Khabarovsk 
1995-2000 First Secretary, Administrative and Information Services Department, Ministry of Foreign 

Affairs of People's Republic of China 
2000-2005 First Secretary, Counselor, Deputy General Director, Eastern Europe and Central Asia 

Department , Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China 
2005-2008 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to 

Azerbaijan 
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H.E. Mr.  ZHANG Haizhou 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
of the People's Republic of China to the Republic of Bulgaria 

2005-2008 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to 
Azerbaijan 

2008-2012 Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Embassy of the People's Republic of 
China in the Russian Federation 

2012-2016 Deputy Director of Foreign Affairs Office in Beijing Municipality (Hong Kong and Macao 
Affairs Office) 

2016 - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to the 
Republic of Bulgaria 

Married, has one son. 
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
НАГРАЖДАВА  

с бронзова статуетка  “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА 

г-жа Улрике ЩРАКА 
Съветник по търговски въпроси към Посолството на 

Република Австрия в Република България 

отличена в категория  
“Чуждестранен търговски представител” 

за 2018 година 
за изключителния й принос  

за активиране на икономическото 
сътрудничество между  

Република България и Република Австрия 
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PROFESSIONAL 
EXPERIENCE 

from 09/2014 - Trade Commissioner and Commercial Counsellor, Sofia, Bulgaria 
04/2013 – 08/2014 - Regional Manager for Africa and Middle East 
            Vienna, Austria: Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ) 
10/2007 - 12/2012 - Trade Commissioner and Commercial Counsellor  
           Algiers, for Algeria and Tunisia (residence in Algiers): Austrian Embassy 
08/2005 - 09/2007 - Deputy Trade Commissioner and Commercial Attaché 
           Sarajevo, Bosnia-Herzegovina : Austrian Embassy 
08/2002 - 07/2005 - Deputy Trade Commissioner and Commercial Attaché 
           Kyiv, Ukraine: Austrian Embassy 
08/1999 - 07/ 2002 - Deputy Trade Commissioner and Commercial Attaché 
            New Delhi, India: Austrian Embassy 
09/1998 - 06/1999 - Trainee: Austrian Federal Economic Chamber 
01/1997 - 09/1997 - Trainee: Austrian courts and tribunals 
09/1996 - 12/1996 - Trainee Constitutional Court of the Czech Republic 
           Brno, Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic 
11/1992 - 07/1993 - University Assistant for Civil Law 
03/1991 - 06/1992 - Graz, Austria: Department of civil law, University of Graz 
07, 08/1989 - Museum guide: Graz Armory 
07, 08/1988 - Graz, Austria: Regional Museum of the Province of Styriac 
 

 Mrs. Ulrike Straka  
Commercial Counsellor  

Embassy of the Republic of Austria to the Republic of Bulgaria  
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EDUCATION 09/1995 - 09/1996 - Student: law, languages, Brno, Czech Republic 
           Law Department and Department of languages, exams in European law (in Czech)  
           and Czech language 

11/1993 - 06/1994 - Student: law, Trieste, Italy 
            Law Department, University of Trieste, Italy: exams in European law and labour law in 
Italian 

10/1989 - 06/1993 - Student: languages, Graz, Austria 
           Department for Interpretation and Translation, University of Graz,  
           studies of French and Italian languages (no diploma) 

02/1989 - 09/1995 - Master of Law (Magistra iuris), Graz, Austria 
           Department of Law, University of Graz 

1988 - High school graduation (Matura), Graz, Austria 
           High School BG Dreihackengasse Graz, Austria 

PERSONAL 
SKILLS 

• Mother tongue: German  
• Other languages  English; French, Italian, Serbo-Croat, Czech, Russian,  

            Spanish 

 Mrs. Ulrike Straka  
Commercial Counsellor  

Embassy of the Republic of Austria to the Republic of Bulgaria  
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НАГРАЖДАВА  
с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА 

bTV НОВИНИТЕ 

в категория  
“Медия” за 2018 година 

за  обективно представяне ролята на БТПП  
като най-голяма, национална работодателска 

организация в деловия живот на страната,  
за отразяване на позициите на членовете й  
по актуални проблеми и редовно излъчване  
на новини от ежедневната дейност на БТПП  
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НАГРАЖДАВА  
с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА 

Венцислав Генков 
журналист в Информационна агенция  

и вестник „Монитор“ 

в категория  
“Журналист” за 2018 година 
за обективно отразяване на  

позициите на БТПП и на нейните членове  
по актуални стопански теми, с ясен сигнал  

за проблемите на българския бизнес  
и ролята на Палатата в негова защита“ 



Церемонията за награждаването се излъчва на живо по Интернет 



Венцислав Генков е редактор в бизнес отдела на 
Информационна агенция monitor.bg и вестник „Монитор“. 
В публикациите си той представя най-актуалните 
икономически, бизнес и потребителски теми, обяснява 
законови промени и разкрива проблеми, които 
нарушават правата ни. Ежедневно отразява теми, 
свързани с транспортни и инфраструктурни проекти. На 
страниците на вестника и онлайн изданието дава гласност 
на всички гледни точки. 
Повече от 12 години Венцислав Генков се развива в 
сферата на публичните комуникации, отразява обективно 
и достоверно актуалните проблеми, които касаят 
потребителите, бизнеса и обществото като цяло. Преди да 
стане част от екипа на в. „Монитор“ е редактор в 
икономическия сайт economic.bg, автор в сп. 
„Икономика“, репортер във в. „КЕШ“ и други издания. 
Медиен съветник на Министъра на външните работи на  
Р България в периода 2013-2014 г., бил е част от екипа на 
български представител в Европейския парламент в 
годините 2010-2013 г.  
Възможността за нови контакти се вписва чудесно в 
темперамента му и начина на живот и заради което 
продължава да вярва, че именно журналистиката е 
неговото призвание. Вярва, че добре зададеният въпрос е 
половин отговор. 

Венцислав Генков 
журналист в  

Информационна агенция и 
вестник „Монитор” 
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ЗА КОФАС... 

Кофас – Вашият силен партньор в 
управлението на риска 
  
С повече от 70-годишен опит в кредитното застраховане 
ние осигуряваме професионално управление на 
търговския риск и цялостна защита срещу загуби от лоши 
вземания от клиенти.  

 Кофас е един от глобалните играчи на 
пазара на кредитно застраховане  

 

 Международна мрежа със силно 
развито секторно и бизнес ноу-хау 

 

 Десетилетия експертен опит и 
професионализъм  
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ЗА КОФАС... 

65 

99 
508 

40,000 

4,406 

Мониторинг на над 65 
милиона компании 

Кофас, заедно със своите 
партньори, присъства в 
над 99 страни по света 

EUR 508 млрд. 
застраховани вземания 

4,406 служители  

Повече от 40,000 
подписани полици 

AA- & A2 Международни Топ рейтинги 
Fitch (AA- stable outlook),  

Moody’s (A2 stable outlook) 
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ЗА КОФАС В БЪЛГАРИЯ... 

 Лидер в управлението на кредитен риск – в продължение на 
21 год. Кофас управлява водещата B2B агенция за събиране 
на вземания и най-голямата база данни за кредитна 
информация в България  

 Световен опит в гарантирането на вземанията Ви – 
единственият международен кредитен застраховател с 
дългосрочен опит в България – застрахователен клон от 
2008 г. 

 Защитени вземания за последните 12 месеца на стойност 
над 12 млрд. лв.  

За контакти: 
Т.: +359 /2/ 821 37 35 
office-bg@coface.com 

www.coface.bg 
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

НАГРАЖДАВА  
с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА 

ДАК–22  ЕООД 

отличено на ПЪРВО място  
сред притежателите на сертификат за 

отличие през 2018 г.  
в категория “Отлично МСП 2018” 
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DAK-22 EOOD 
Corporate presentation 

Trade mark 

of 



Founded 1998 as a family trading company in Sliven, Bulgaria. 



During 2008 the company’s business was changed from  
the initial strategy, after Bulgaria became member of EU. 

At the moment the company has few business activities  

Vehicle telematics/Fleet management 
 

FROTCOM BULGARIA  

Trading and manufacturing 

The main activity  

The secondary activities 



General information about DAK-22 EOOD telematics  
Business 

• Employees as at November 2018 - 25 people 

• Four locations in Bulgaria - Plovdiv, Sliven, Sofia, Shumen 

• Total turnover for 2017 - 2.5 M Euro 

• Zero debt to suppliers 

• ISO 9001:2015 certified 

• Nominated as Excellent SME by Bulgarian Chamber of 
Commerce and Industry and Coface Bulgaria for 2014, 2015, 
2016, 2017 and nominated for 2018* 

*preliminary information from Coface Bulgaria, which is to be confirmed till 31.01.2019 



Source: Coface Bulgaria 

Credit Assessment History  

Medium and high Risk 

Low Risk 

Very High Risk 

Credit risk 



Profit 

Profit 

Profit 
Turnover and profit of the telematic business  

from 2011 till 2017 



Vehicle telematics/Fleet management 
Story 

Working since 2008 in partnership with Frotcom 
International, Portugal with trade mark Frotcom Bulgaria. 
 
Providing all in one professional solution for fleet 
management - software, hardware, communication, 
installation and support services to Bulgarian and 
international companies. 



Key facts for the fleet management business 
as at the end of  2017 year 

• Servicing more than 1 200 mainly Bulgarian companies 

• Servicing more than 12 000 vehicles, mainly trucks and 
vans. 

• Among the 3 biggest telematic solution providers in 
Bulgaria 

• Three own servicing points in Bulgaria; 5 contracted 
servicing points outside Bulgaria 

• Mobile workforce of 6 people with 10 vehicles for 
installation and servicing of customers’ vehicles 

 



International suppliers which we work with  

Frotcom Interational, Portugal - supplying software 

Garmin Ltd, USA/Germany - supplying hardware 

Squarell, Netherlands - supplying hardware 

Inventure, Hungary - supplying hardware 

Aplisens, Poland - supplying hardware 

Lago accessori, Italy - supplying hardware 
TE, Switzerland - supplying materials 
Hellermanntyton, Austria - supplying materials 
Carrier Transicold, USA - OEM, supplying hardware 



Main and internationally recognised  
customers 

DSV, Bulgaria/Denmark - freight forwarder, 
logistics 
Lidl, Bulgaria/Germany - supermarkets, logistics 

PIMK OOD, Bulgaria - transport company 

LKW Walter AG, Austria - freight forwarder, 
logistics 

Meyer & Meyer Holding SE & Co. KG, 
Germany - freight forwarder, logistics 
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

ПАРТНЬОРИ на БТПП -  БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

УЧАСТВАЩИ в ДЕГУСТАЦИЯ 

на висококачествени български продукти  

на ГОДИШНИ НАГРАДИ на БТПП‘2018 

3 декември 2018 г. 

PARTNERS of BCCI – BULGARIAN MANUFACTURERS, 

PARTICIPANTS IN THE DEGUSTATION 

of high quality Bulgarian products 

at BCCI’s ANNUAL AWARDS’2018 

3 December 2018 
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Сребърен спонсор на Годишни награди’2018 на БТПП 

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД е изцяло българска  
архитектурно-строителна компания,  

създадена през 1993 г.  
от арх. Пламен Мирянов с готовността  

да работи по световни стандарти,   
да надхвърля очакванията на клиента и обществото,   

да се позиционира в най-високия  
сегмент на пазара на недвижими имоти.  

Компанията проектира и реализира  
  жилищни и административни комплекси,  
     хотели и частни домове,  
          строи храмове и реконструира  
          паметници на културата. 

ВАШИЯТ НОВ ДОМ ИМА САМО ЕДНО ИМЕ 
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Сребърен спонсор на Годишни награди’2018 на БТПП 
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и специалните участници  
на церемонията по връчване на 

годишните награди на БТПП  
2018 година 

 
 

ВИНАРСКА ИЗБА  
ВИЛА МЕЛНИК  ООД 

СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО  
ВРАНОВО – ИНВЕСТ АД 

 
БАЛКАНСКИ МЕЖДУНАРОДЕН 

ВИНЕН КОНКУРС  2018 

КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ ООД 

 
 
 

Желаят Весели  
Празници и Успешна 

2019 Година ! 

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY  
 

and the special participants in  
the Ceremony of  conferring  

the BCCI’s  
Annual Awards 2018 

 

 
VILLA MELNIK  

WINERY     

VRANOVO 
 

THE BALKANS INTERNATIONAL 
WINE COMPETITION 2018 

KAROL-FERNANDEZ MEAT - KFM 
 

 
 

Wish You Happy 
Holidays and Successful 

Year 2019 ! 
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Медийни партньори 
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XXV-ти 
ГОДИШНИ НАГРАДИ 

          3 декември 2018 

ТРЕТИ ВЕК В ПОЛЗА НА ТЪРГОВИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА 
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