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REPUBLIC OF BULGARIA
REGIONAL GOVERNOR OF  PLOVDIV REGION

DEAR ENTREPRENEURS,

I believe the development of each 
economy  is mainly due to the efforts, 
knowledge and responsibility of  the en-
trepreneurs. The Management Board, 
Chamber staff and all Chamber members 
have their certain contribution to the de-
velopment of  Plovdiv region, and to the 
growth in competitiveness of regional 
economy. Such entrepreneurial attitude 
should be encouraged and promoted.

I guess the best possible gift for the 
20th anniversary of the Plovdiv Chamber 
of Commerce and Industry shall be the 
acknowledgement of businesses, that the 
chamber institution succeeded in meet-
ing  the needs of local business , in pro-
moting  its achievements in Europeaniza-
tion, thus  becoming a strategic partner 
of local and central administration in 
Plovdiv.

It has been 11 consecutive years 
in the course of which the Plovdiv busi-
ness community had the privilege to be 
represented in  the “100 plus” Economi-
cal Yearbook of the Plovdiv region .The  
publication of the Plovdiv Chamber of 
Commerce and Industry is not just list-
ing the top 100 most successful compa-
nies in our region , and monitoring the 
economic performance of the preceding 
year, but has also proved to be an infor-
mation guide to business circles, a ref-
erence tool for foreign investors on the 
advantages of  Plovdiv region.

I do think that the Management 
Board and the Chamber staff will keep 
their enthusiasm and responsibility to 
protect the interests of the entrepre-
neurs in the coming decades!

I wish all businesses in the Plovdiv 
region  they would be the key force in 
the development of regional economy in 
times of global economic crisis.

SINCERELY,
IVAN TOTEV (MEng)
REGIONAL GOVERNOR OF PLOVDIV REGION
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Уважаеми   читатели,

Настоящият  каталог  е  11-то поред  издание,  
посветено  на  20-та  годишнина  от възстановява-
нето на  Търговско-Промишлена Камара–Пловдив.   
През  пролетта  на  1990   година, 23-ма  ръково-
дители  на предприятия  подписаха  учредителен  
договор-устав, и Пловдивският Окръжен  съд с 
Решение № 990 от 4 април, 1990 г.,  узакони  пър-
вата  в региона неправителствена  организация  за  
подпомагане на стартиращия  частен сектор. 

Организаторите  осъзнавахме повелята на  
преходното време  за създаването на  структури-
те необходими  на  пазарната икономика.   Опит  
липсваше,  откривахме потребностите  на нови-
те  предприемачи  и ги   превръщахме  в услуги.  
Потърсихме  партньори на Балканите и в  Евро-
па,  помогнахме на стотици фирми да започнат 
и да утвърждават бизнеса си. Присъединихме 
се  към  European Europe Network - Европейска 
мрежа  за малки и средни предприятия,  защити-
хме проекти.  Създадохме Център за професио-
нално обучение, който годишно обучава  над  300 
специалисти. Работим  плътно  с   Областната и 
Общинска администрации, чуждите консулства в 
града, Международния Панаир,  съдействаме за 
Класацията  „Бизнесмен  на  годината.”   Семина-
ри,  консултации, бизнес-форуми, презентации, 
участие в комисии,  ИТ услуги.  И продължаваме.

Оценката за нашата дейност  принадлежи на 
обективността  на  деловите хора и на времето.  
Като ръководител на  Камарата  през   тези 20 го-
дини искам да благодаря  най-сърдечно на члено-
вете  на  Управителния съвет, на всички фирми-
членове на Камарата, на екипа от специалисти,  
които ежедневно посрещат клиентите и се  стара-
ят да ги обслужат най-компетентно.  Техните име-
на и лица ще видите  в следващите     страници на 
каталога.   Те заслужават  и  Вашето признание.

На всички пожелавам здраве,  успехи  и  нови 
надежди!

С уважение, 
д.и.н. Добрина Проданова
Председател

Dear Readers,
The present book comes to be the 11th  successive 

edition dedicated to the 20th  anniversary of the re-
establishment of the  Plovdiv Chamber of Commerce 
and Industry.  In the spring of 1990, altogether 23 
company managers have signed a memorandum of 
association and Chamber bylaws, validated by the 
Plovdiv County Court, by virtue of  Resolution № 990/
April 4,1990, as  the region‘s first non-governmental 
organization to support emerging  private sector.

We, the founders,  were aware of the challenge 
of this period  of transition - to set up the structures 
necessitated by market economy. No experience, 
just identifying the needs of  the newly-coined 
entrepreneurs and shaping them into services. We 
sought for partners  around the Balkans and Europe, 
helped hundreds of firms start and promote their 
own business. We joined the European Europe Net-
work for SMEs, completed  projects. We established 
a vocational training center, which annually trains 
more than 300 professionals. We work in close links 
with regional and municipal administrations, foreign 
consulates in our city, the Plovdiv International Fair, 
we support the “Businessman of the Year” Event. 
Seminars, consultations, business forums, presenta-
tions, participation in committees, IT services. So 
we keep going.

The unbiased eyes of time and of  our business 
community should be the only privileged to assess 
our activity . In my capacity of  a Chamber President 
all through these 20 years,  I would  most warmly 
thank the members of the Management Board, all  
Chamber members, our team of experts that daily 
meet and serve the customers to the best  of their 
competence. You will see their names and faces 
along the next pages of this yearbook. They have 
worked hard to gain your acknowledgement.

I wish everyone health, success and new hopes!

Yours Truly,
DEc Dobrina Prodanova, President
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THE PLOVDIV CHAMBER HAS THE FOLLOWING LEGAL 
STATUS
Juridical person, non-government, non-profit or-
ganization, registered at the Plovdiv County Court on 
03.04.1990. Based on the principle of voluntary member-
ship. It is a part of the Bulgarian Chambers of Commerce 
Network. 

MANAGEMENT BODIES - The General Assembly of mem-
bers – supreme body. The Management Board – manages 
the Chamber within General Assemblies, President – op-
erative management,  representative and administrative 
functions. 

MANAGEMENT BOARD: 
Velko Velkov - Member of  The Management Board, 
Dobrina Prodanova - President of  The Management Board, 
Krasimir Davchev - Member of The Management Board,  
Milcho Karaivanov - Member of The Management Board

TYPE OF FINANCING - Self-financing organization. Does 
not receive subsidies from the state. Relies on our own 
methods of income generation such as membership fees, 
services, EU programs, etc.

GEOGRAPHICAL SCOPE OF ACTIVITIES - District of
Plovdiv and the Southern-Central Region of Bulgaria, 
operates within the Bulgarian Chambers of Commerce 
system(28), the World Chamber Network, the Enterprise 
Europe Network (500), provides businessoriented serv-
ices for approximately 300 members and 5000 clients per 
year.

THE CHAMBER IS A PROVIDER OF THE FOLLOWING 
BUSINESS SERVICES:

REGISTRATION SERVICES
Entering companies in the Trade Register of the Bulgar-
ian CCI; 
Attestation of certificates of origin and invoices, Attesta-
tion of signatures.

CONSULTING SERVICES 
Court registration of companies and joint-ventures; 
Legal consultations, contracts, arbitration problems, pro-
tection of industrial property - trademarks and patents, 
Foreign trade consultations.

INFORMATION SERVICES
Chamber reference database
Brochures, leaflets, directories
Access to specialized info sources

QUALIFICATION SERVICES
Courses, seminars and business–meetings; 
Bureau for translation and legalisation of documents; 
Branch of the National Centre for Vocational Training 
within BCCI.

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - ПЛОВДИВ 
защитава интересите на своите членове чрез уча-
стието си в: 
• Формиране на регионалната икономическата поли-
тика;
• Разработването на регионалните и общински плано-
ве за развитие;
•  Международни и национални проекти с акцент-мал-
ките и средни предприятия и др. 
• Участие в органи за партньорство на регионално 
ниво; 
•  Членство в международни организации; 

Съдейства на своите членове при осъществяване 
на тяхната стопанска дейност чрез предоставяне на 
услуги, като: 
• Регистрация на фирми в Търговския регистър на 
БТПП;
•  Съдейства при издаване на бизнес-покани за чуж-
дестранни граждани;
•  Издава сертификати за произход; 
•  Консултации по правни, митнически и др. въпроси;
• Изготвя документи за регистриране на търговски 
дружества, сключване на търговски сделки, митниче-
ски, лицензионни режими и др.; 
• Организира бизнес-форуми, бизнес-мисии, срещи и 
делови контакти между български и чужди фирми;
• Подпомага информационния обмен на членовете,   
Съдействие за регистрация на обекти на интелектуал-
на собственост – патенти, марки, промишлен дизайн;
• Издаване на баркод;
• Квалификация и преквалификация по широка гама 
национално утвърдени програми и направления;
• Ежегодно издава икономически годишник с анализ 
на икономическото състояние на региона.

Към Камарата съществуват следните центрове:
•  ENTERPRISE EUROPE NETWORK
• Националeн център за професионално обучение - 
клон Пловдив
•  Бюро за преводи и съдействие при легализации
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Управителен съвет: Велко Велков, Добрина Проданова - Председател, Красимир Давчев, Милчо Караиванов 
Management Board: Velko Velkov, Dobrina Prodanova - President, Krasimir Davchev, Milcho Karaivanov

Елена Палаврова • Elena PalavrovaАнгел Хронев • Angel Hronev

Мария Динкова • Maria Dinkova

Здравка Шиндова • Zdravka Shindova

Стела Павлова • Мирослава Моллова
Stela Pavlova • Miroslava Mollova

Елена Бояджиева • Elena Boyadzhieva

Кирил Тюлев • Kiril Tyulev

Ивайло Колев • Ivaylo Kolev

Александър Кошов • Alexander Koshov
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Благодаря Ви много за доброто посрещaне  в Камарата. Пожелавам на вас и всички ваши 
членове бъдещи успехи (и високи доходи!). Надявам се САЩ и България да бъдат истински 
партньори в бъдеще.

С уважение,
Джеймс Уорлик
Посланик на САЩ

12.05.2010 г.

На 12 май 2010 г., посланикът на САЩ - Джеймс 
Уорлик, посети Търговско-Промишлена Камара -  
Пловдив. След официалната и последвалата 
я неформална среща с представители на 
пловдивския бизнес, посланик Уорлик написа в 
нашата Книга за гости следното: 

ПОСЛАНИК ДЖЕЙМС УОРЛИК  ПОСЕТИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - ПЛОВДИВ
AMBASSADOR JAMES WARLICK VISITED THE PLOVDIV CHAMBER
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ПОСЛАНИК ДЖЕЙМС УОРЛИК  ДИСКУТИРА С БИЗНЕСА НА ПЛОВДИВ
AMBASSADOR JAMES WARLICK TALKED TO PLOVDIV BUSINESSES
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Българо-турски бизнес форум, организиран от ЕEN - Пловдив, по време на Пролетния панаир

Г-жа Проданова изнася лекция на Международен бизнес форум “Oxford Summit of Leaders”, Оксфорд, Англия

Турска бизнес делегация на посещение в Kамарата            Посещение на представители на Европейската комисия

Работна среща на EEN-мрежата в България             Среща в Барселона по проект Q-placement
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Делегация от Европейския Парламент на посещение в Камарата

Годишна среща на Европейската мрежа Enterprise Europe Network, Антверпен, Холандия

Семинар на тема “Бизнесът с Китай - особености”, проведен по време на Международния технически панаир

Служителите на Камарата на “пътуващ семинар” в Габрово, Боженци, Велико Търново и Трявна
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• 570 партньорски организации;
• 44 страни;
• 4000 съветници;
• информация и услуги за 2,5 млн. МСП

Еnterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа. Целта на 
новата европейска мрежа е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен 
потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса. 

Enterprise Europe Network е наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 организации ангажирани в 
дейността на 71 иновационни центъра в Европа. Новата мрежа включва над 500 организации и около 4000 
опитни професионалисти от 40 държави. Мрежата функционира в 27-те страни–членки на Европейския съюз, 
в страните кандидатки – Турция и Македония, в страните от Европейското икономическо пространство – Нор-
вегия и Исландия, и в други страни като Армения, Израел и Швейцария.

В България Enterprise Europe Network обединява дейността на досегашния Европейски иновационен 
център – България, функциониращ от 1997 г., и осемте Евро Инфо Центъра, създадени през 1999 г. Партньорите 
са едни от най-активните и добре познати консултантски организации в отделните региони, чиито сътрудни-
чество осигурява пълно географско покритие на страната. Като част от общоевропейската мрежа, тези органи-
зации ще подпмагат българските фирми в търсенето на разнообразни партньорства на територията на целия 
европейски пазар.

Enterprise Europe Network в България обслужва следната целева група от клиенти:
• малки и средни предприятия (МСП);
• научноизследователски организации;
• браншови камари и асоциации;
• бизнес и изследователски ориентирани клъстери;
• отделни изследователи и изобретатели;
• неправителствени организации и други посреднически организации, специализирани в предоставя-
нето на помощ на МСП;
• правителствени организации.

ЦЕНТЪРЪТ ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ПЛОВДИВ 
ПРИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - ПЛОВДИВ 
E ЧАСТ ОТ НАЙ-ГОЛЯМАТА МРЕЖА ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА БИЗНЕСА В ЕВРОПА
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Enterprise Europe Network в България предоставя на предприятията интегрирани бизнес, информа-
ционни и консултантски услуги в три направления:

Интегриране на бизнеса в европейския пазар
• Информация за функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги, включител-
но препращане към актуални търгове.
• Информация за сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, участието 
в търгове, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.
• Измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез про-
учвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация.
• Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество.
• Подпомагане на МСП при намирането на партньори от частния и публичния сектор.

Технологичен трансфер и иновации
• Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производ-
ството и технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси.
• Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси 
към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични 
смесени пред приятия.
• Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпо-
магане на МСП.
• Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни пред-
приятия.
• Предоставяне на информация за технологични оферти и заявки в тематичната област на дейност на 
предприятието под формата на абонамент.

Програми за финансиране
• Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатства-
не за финансова подкрепа.
• Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по Структурните фондове на 
ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и други.

Enterprise Europe Network в България периодично издава специализиран бюлетин „Вести“, който се разпрос-
транява безплатно чрез абонамент. 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
4003 Пловдив, ул.Самара №7
Тел.: (032) 908 999, (032) 908 998, 
Факс: (032) 908 983, (032) 908 999;
Е-mail: eic@pcci.bg; Web: eic.pcci.bg

Ангел Хронев - ръководител на центъра
Елена Бояджиева – експерт
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УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАТ ЦЕНТРОВЕТЕ НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK

•	 Обща	информация	за	Европейския	съюз	(ЕС),	касаеща	МСП	–	институции,	функциониране.
EEN	мрежата	ви	помага	да	се	ориентирате	в	многобройните	институции	и	агенции	на	ЕС,	като	ви	дава	информация	за	
тези,	които	прокарват	законодателството,	засягащо	вашия	бизнес.
•	 Консултации	относно	инициативите	и	програмите	на	ЕС,	подпомагащи	МСП
EEN	мрежата	ви	ориентира	и	насочва	към	програмата,	по	която	бихте	получили	съфинансиране	от	ЕС	в	областите	об-
разование,	енергетика,	финанси,	иновации,	научно-развойна	дейност,	култура	и	медии,	заетост,	околна	среда,	ИКТ,	
инвестиции,	транспорт.
•	 Информация	за	политиките	на	ЕС,	засягащи	бизнеса
EEN	ви	предоставя	информация	за	политиките	на	ЕС,	засягащи	бизнеса	в	областите	въздушно	пространство,	селско	
стопанство,	медии,	автомобилна	индустрия,	биотехнологии	и	естествени	науки,	химическа	индустрия,	козметична	
индустрия,	услуги,	свързани	с	бизнеса,	отбрана,	енергетика,	околна	среда,	семеен	бизнес	и	др.	
•	 Информация	за	транспонирането	на	регламентите	и	хармонизирането	на	директивите	на	ЕС
EEN	мрежата	ви	информира	за	регламентите	и	директивите	на	ЕС,	касаещи	бизнеса	и	за	това	в	кой	национален	закон	
или	наредба	можете	да	ги	намерите.
•	 Информация	за	обществени	поръчки
Ако	търсите	информация	за	обществена	поръчка,	EEN	мрежата	ще	ви	насочи	към	съответния	орган	на	национално	
или	европейско	ниво
•	 Възможности	за	публично-частни	партньорства	и	създаване	на	клъстери
EEN	мрежата	посредничи	между	фирми	и	публичния	сектор	за	установяване	на	съвместни	инициативи,	както	и	меж-
ду	фирми,	които	биха	искали	да	се	обединят	в	клъстър.
•	 Предоставяне	на	юридическа	и	фискална	информация
Ако	искате	да	започнете	бизнес	в	друга	европейска	страна,	ЕЕN	мрежата	ще	ви	даде	насоки	за	административните	
процедури	и	законодателството,	касаещи	регистрация	на	фирми,	бизнес	климат	в	определен	отрасъл,	данъци,	такси,	
ДДС	процедури,	международни	търговски	документи	и	др.	
•	 Предоставяне	на	възможност	на	бизнеса	да	участва	в	правенето	на	закони	на	европейско	ниво
Ако	смятате,	че	даден	проектозакон	ще	затрудни	вашия	бизнес	или	имате	идея	за	прокарване	на	нов	закон,	пишете	
ни	и	ние	ще	направим	така,	че	вашият	глас	да	бъде	чут	в	Европа.
•	 Корпоративна	социална	отговорност
ЕЕN	ви	запознава	с	това	как	бизнесът	влияе	на	обществото,	клиентите,	доставчиците,	служителите	и	околната	среда.
•	 Консултация	за	правилата	на	Вътрешния	пазар
EEN	мрежата	ви	дава	информация	за	свободното	движение	на	стоки	и	услуги,	митнически	процедури,	данъци,	такси	
и	др.
•	 Асистенция	при	интернационализацията	на	местните	МСП
EEN	 мрежата	 ви	 помага	 да	 намерите	 бизнес	 партньори	 в	 друга	 европейска	 държава,	 организира	 междуфирмени	
срещи	и	ви	информира	за	предстоящи	панаири.	
•	 Организиране	на	обучения,	семинари	и	кръгли	маси	за	бъдещи	и	настоящи	предпариемачи	
EEN	мрежата	редовно	организира	обучения,	целящи	по-добрата	интеграция	на	местните	МСП	на	Вътрешния	пазар	и	
повишаващи	конкурентоспособността	им.

На	адрес	www.enterprise-europe-network.bg	ще	научите	всичко	за	услугите	на	мрежата,	партниращите	организации,	
ще	осъществите	директен	и	бърз	контакт	с	екипа	от	професионалисти	във	всяка	точка	на	България.	Това	е	официал-
ната	интернет	страница	на	Enterprise	Europe	Network	в	България,	изградена	с	амбицията	да	се	превърне	в	полезен	
информационен	портал	за	българските	предприемачи,	изследователи,	преподаватели,	браншовици	и	всички	жела-
ещи	да	развият	и	оптимизират	дейността	си	чрез	иновативни	решения,	международни	партньорства	и	европейски	
програми	за	сътрудничество.

ПАРТНЬОРИТЕ НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK В БЪЛГАРИЯ

• Фондация „Приложни изследвания и комуникации”	е	българска	неправителствена	организация,	създа-
дена	през	1991	г.	Основната	й	цел	е	да	насърчава	развитието	на	иновациите	и	икономиката	на	знанието	в	България	
като	подпомага	формулирането	на	политики	и	стратегии	и	извършва	проучвания	и	анализи	в	ключови	области	за	
развитието	на	иновациите	и	информационното	общество.	Фондацията	подкрепя	и	създаването	на	публично-частни	
партньорства	между	представители	на	държавната	администрация,	бизнеса,	академичните	среди	и	гражданското	
общество	с	цел	решаване	на	конкретни	проблеми,	вкл.	за	трансфер	на	технологии	и	повишаване	комкурентоспособ-
ността	на	бизнеса.	

• Българската търговско-промишлена палата е	най-старата	и	голяма	неправителствена	организация	в	
България,	представляваща	интересите	на	бизнеса.	Тя	е	основана	през	1895	г.	и	има	над	49	000	асоциирани	членове.	
БТПП	и	28-те	Регионални	палати	съставляват	национална	мрежа,	чиято	цел	е	да	подпомага	малкия	и	средния	бизнес	
и	да	създава	по-благоприятна	среда	за	развитието	му.	БТПП	е	член	на	Европалати,	Парижката	търговско-промишле-
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на палата, Асоциацията на световните търговски центрове, МОТ, GS1 Баркодове.
•	 Българска	стопанска	камара	-	съюз	на	българския	бизнес” е учредена на 25 април 1980 г. като добровол-

на, неправителствена организация на българския бизнес.В БСК членуват над 20 000 търговски дружества, над 100 
браншови работодателски организации, 26 регионални и 79 общински организации. Тя съдейства на своите членове 
да участват в разработване и осъществяване на проекти по различни международни програми, да прилагат разноо-
бразни модели в европейската интеграция, социалния диалог и свободното предприемачество, подкрепя развитие-
то на МСП, създаването на смесени предприятия и др.

•	 Центърът	за	иновации	на	Българската	академия	на	науките е ново координационно звено, съзадено 
в началото на 2006 г. ЦИ е юридическо лице с офис в Института по електрохимия и енергийни системи и мрежа от 
22 Иновационни контактни точки на институтите. Целта на Центъра е да координира и подкрепя усилията на акаде-
мичните институти в тяхната научно-изследователската и иновационна дейност, както и да подкрепя реализацията 
на разработените продукти у нас и на световния пазар. Като представител на БАН, Центърът за иновации е член на 
Националния наблюдаващ комитет на Оперативна програма “Повишаване на конкурентоспособността на българ-
ската икономика”. 

•	 Сдружение	с	нестопанска	цел	„Бизнес	Информационен	и	Консултантски	Център“	Сандански е учре-
дено на 9 май 1997год. и регистрирано на 26 август 1997год. Участници в начинанието са регионални предприемачи, 
представители на Община Сандански, представители на Дойче Аусглайхбанк (DtA) и на GFA-International Management 
Consulting, Германия. Целта на БИКЦ е да стимулира икономическото развитие на региона, чрез подпомагане на раз-
витието на частната инициатива.

•	 Бизнес	център	за	подпомагане	на	малки	и	средни	предприятия	–	Русе	работи успешно повече от 10 го-
дини в създаването на по-добра и устойчива бизнес среда. Той е член на Българската асоциация на агенциите за 
регионално развитие и бизнес центровете БАРДА и е единственият български редовен член на Европейската асо-
циация на агенциите за регионално развитие EURADA. Екипът му се стреми да налага собствен стил и подход в раз-
решаването на проблеми, свързани със стимулиране на предприемачеството и разкриване на нови работни места. 
Създава първия бизнес инкубатор в България и подпомага създаването на бизнес инкубатори в цялата страна.

•	 Търговско-промишлена	палата	–	Добрич подпомага, представлява и защитава интересите както на сво-
ите членове, така и на останалите стопански субекти от областта – около 3500 нейни клиенти. Тя насърчава иконо-
мическото развитие и предприемачеството в региона. От 1999 г. ТПП-Добрич беше домакин на Евро Инфо Център, 
който предоставяше разнообразни услуги на малките и средни предприятия, свързани със законодателството на ЕС, 
околната среда, интернационализацията на бизнеса, информационното общество и т.н.

•	 Ямболската	търговско-промишлена	палата е независима, доброволна нестопанска организация на де-
ловите среди в региона на град Ямбол. Традиционно насочва целите и задачите си към подпомагане, насърчаване, 
представителство и защита на стопанските интереси на бизнеса от региона. ЯТПП е и организация-домакин на Евро 
Инфо Център – Ямбол и има сключени споразумения за сътрудничество с над 25 други международни правителстве-
ни и неправителствени организации.

•	 Търговско-промишлена	 палата	 -	 Стара	 Загора е учредена през 1991 г. като независима доброволна 
неправителствена организация. Основната й цел е да подпомага стопанската дейност на фирмите в Старозагорски 
регион, като представлява и защитава интересите на работодателите. Палатата има около 250 преки и над 1500 асо-
циирани членове. През есента на 2006 г. Търговско-промишлена палата - Стара Загора е посочена в Манифеста на 
Европалатите, като пример за добра практика при предоставяне на информация и консултации, които са в помощ на 
малките и средните предприятия в областта на енергийната ефективност.

•	 Търговско-промишлена	палата	Враца	е домакин на Европейски информационен и иновационен център, 
част от Enterprise Europe Network. Той ще обслужва фирмите от областите Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч, 
като им предоставя комплексни услуги, информация и консултации, обучение, семинари, бизнес мисии, панаири, 
кооперационни борси, съдействие за писане и управление на проекти, при търсене на партньори.

•	 Търговско-Промишлена	Камара	-	Пловдив е създадена през1990 г. като доброволна, обществена органи-
зация с идеална цел, за представяне, защита и реализиране на стопанските интереси на своите членове, както и за 
съдействие за европейската и международна интеграция на региона и страната. Пловдивската Камара е една от Ре-
гионалните търговско-промишлени палати в страната, втора по размер и значимост след БТПП-София и е доставчик 
на услуги с бизнес насоченост за приблизително 1 000 членове и 6 000 клиенти годишно. 

•	 Фондацията	ГИС-Трансфер	Център, учредена през 2000 г. в София е независима структура за трансфер на 
научно-изследователски резултати и технологии за обществена полза. Целите и дейностите на Центъра са насочени 
към набиране и разпространяване на информация за иновационни продукти и резултати с обществена значимост и 
перспективност, комерсиализиране на конкурентни продукти и процеси чрез изграждането на независима структу-
ра от трансферцентрове съгласно принципите на пазарната икономика, осъществяване на ефективна връзка между 
научно-изследователските структури, стопанските субекти и държавните органи и институции и др. 

•	 АРК	 Консултинг	 ЕООД е консултантското звено на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. 
Фирмата предоставя консултантски услуги в областта на политиките и практиката на Европейския съюз , вкл. в об-
ластта на иновациите, информационните и комуникационните технологии, подготовка и изпълнение на национални 
и международни проекти по рамковите програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове.
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Центърът се утвърди като водеща организация в областта на професионалното обучение и се 
стреми: да поддържа постоянно ниво на качеството на услугите; системно да провежда обучение за 
повишаване квалификацията на персонала и неговата мотивация; да въвежда иновативни подходи в 
обучението на възрастни; да оптимизира процесите – според изискванията на клиента.

Центърът за професионално обучение изпълнява проекти, насочени към намаляване равнище-
то на безработица чрез програми за професионално  обучение на безработни лица от групи в нерав-
ностойно положение и дългосрочно безработни, както и преквалификация на служители от състава 
на индустриалните предприятия (заварчици, стругари, фрезисти, каристи и др.)

Политиката на ръководството на НЦПО към Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е 
насочена към създаване на по-добър ред в управлението и предоставянето на квалификационни 
услуги за постигане на по-висока пригодност, конкурентоспособност и мотивация на обучаваните, 
за тяхната  трудова и личностна реализация.

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА БТПП - КЛОН ПЛОВДИВ

Курс по ЗБУТ в “РОЗА ИМПЕКС” ООД

Курсове със специалисти  и координатори по Безопасност и здраве при работа

Курс за млади предприемачи
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КОНТАКТИ:
Пловдив, ул. Самара №7
Tel: +359 32 908984; Fax: +359 32 908983
E-mail: office@pcci.bg; Web:  ncpo.pcci.bg

CONTACTS:
7, Samara Str., Plovdiv 4003

Tel: +359 32 908984;  Fax: +359 32 908983
E-mail: office@pcci.bg; Web:  ncpo.pcci.bg

Характерните професии за регионалната икономика по които се провеждат курсове са:
1. Заваряване:
     - Заварчик на ъглови шевове;
     - Заварчик на листов материал;
     - Заварчик на тръби.
2. Каристи - вътрешно заводски транспорт.
3. Шлосери.
4. Стругари.
5. Готвачи, сервитьори, хлебари, сладкари, хотелиери.
6. Курсове по здравословни и безопасни условия на труд.
7. Обучение по Наредба №7 за работа с машини и съоръжения до 1000 V.
За подобряване качеството на професионалното обучение Центърът поддържа сериозни кон-

такти със специализираните Професионални гимназии от областта. Реализира съвместни проекти и 
курсове с ПГ по  Машиностроене, ПГ по Битова техника и др. 

Курс по Еко нормативи в НЦПО - ПловдивСреща на бизнеса с Националната асоциация за 
социална отговорност

ПАРТНЬОРИ СА НИ: 
КЦМ АД, БУЛСАФИЛ ООД,  

ВМЗ АД, АТАРО КЛИМА, 
СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ ЕООД,

БТК - KЛОН ПЛОВДИВ,  
ХЕПИ БАР & ГРИЛ,  

ТEРЕМ-ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ЕООД,  
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ОТ 

РЕГИОНА, ФРР „РОМА” , 
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ И ДР.
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НАД 130 МЛН. ЛЕВА OVER 130 MLN BGN

1 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД EVN BULGARIA ELEKTROSNABDIAVANE AD 1
Снабдяване с ел. енергия в ЮИ България Electricity supply in the region of SE Bulgaria

2 КЦМ АД КCМ PLC 2
Производство на цветни метали Production and sale of non-ferrous metals

3 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД EVN BULGARIA ELEKTRORAZPREDELENIE AD 3
Пренос и разпределение на ел. eнергия Electricity distribution in the region of SE Bulgaria

4 ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД LIEBHER HAUSGERETE MARITZA LTD 4
Производствона ел. домакински уреди Production of electrical household devices

5 БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД BELLA BULGARIA  PLC 5
Производство на колбаси, кори, тестени продукти Production of sausages, pastry and pastry products

6 ТАБАКО ТРЕЙД ООД TOBACCO TRADE LTD 6
Внос и дистрибуция на тютюневи изделия Import and distribution of tobacco products

7 СОКОТАБ ЕООД SOCOTAB LTD 7
Производство и преработка на тютюн Tobacco processing and production 

8 МАКСЛОГИСТИК ЕООД MAXLOGISTIC LTD 8
Дистрибуция на тютюневи изделия Distribution of tobacco products

9 ДИЛ ТУР ПЛОВДИВ АД DIL TUR PLOVDIV PLC 9
Производство на месо и месни продукти Production of meat and meat products

10 ИНСА ОЙЛ ООД INSA OIL LTD 10
Производство и търговия с петролни продукти Production and trade in petroleum products

От 100 ДО 130 МЛН. ЛЕВА 100 - 130 MLN BGN

11 ТАБАКО ВЕНЧЪРС ООД TOBACCO VENTURES LTD 11
Търговия с тютюн и тютюневи изделия Trade in tobacco and tobacco products

12 КАМЕНИЦА АД KAMENITZA  PLC 12
Производство на пиво Production of beer

13 ХЪС ООД HUS LTD 13
Търговия с метали Trade in metals

ОТ 70 ДО 100 МЛН. ЛЕВА 50 - 100 MLN BGN

14 ГОТМАР ЕООД GOTMAR LTD 14
Производство на ПЕТ опаковки Production of PET packagings

15 СПИЙДСТАР ЕООД SPEEDSTAR LTD 15
Търговия на едро с тютюневи изделия Wholesale trade in tobacco products

16 ФИЛКАБ АД FILKAB PLC 16
Търговия с кабели и проводници Trade in cabels and conductors

17 БУЛГАВЕБ ЕООД BULGAVEB LTD 17
Няма информация No Information

18 СИЕНИТ ООД SIENIT LTD 18
Строително предприемачество Complex construction engineering

19 СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД SIENIT HOLDING PLS 19
Строително предприемачество Complex construction engineering

20 УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД UMBAL SVETI GEORGI PLC 20
Медицински услуги Medical services

От 55 ДО 70 МЛН. ЛВ NGBNLM07-55.

21 МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС АД MASTER STEEL PROFILES PLC 21
Търговия със скрап и отпадъци Trade in scrap and waste items

22 ЛАЙТ КОМЕРС ЕООД LIGHT COMMERCE LTD 22
Търговия на едро с горива Wholesale trade in fuels

23 БУЛСАФИЛ ЕООД BULSAFIL LTD 23
Произовдство на прежди Production of yarns

ФИРМИ КЛАСИРАНИ ПО МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА НА  /
ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2009 г.

COMPANIES, RANKED BY THE MAXIMUM AMOUNT OF
THEIR SALES REVENUE FOR 2009
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24 ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ VAZOVSKI MACHINE BUILDING PLANTS LTD 24
Произовдство на газови бутилки, инструменти, лагери Production of LPG bottles, cutting instruments, bearings

25 ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД ZOBELE BULGARIA LTD 25
Производство на ароматизатори Production of fresheners

От 50 ДО 55 МЛН. ЛВ NGB.NLM55-05.

26 СИТЕКС ООД SITEX LTD 26
Търговия с кафе, наурални сокове, вода и алкохол Trade in coffee, juce, mineral water and spirits

27 ПИМК ООД PIMK LTD 27
Спедиция и международен транспорт Forwarding and international transport

28 ТМТ ЕЛКОМ ООД TMT ELKOM LTD 28
Търговия с електро материали Trade in electrical materials

29 СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД SKF BEARINGS BULGARIA  PLC 29
Търговия на едро с напитки Wholesale trade in beverages

ОТ 45 ДО 50 МЛН. ЛЕВА 45 - 50 MLN BGN

30 ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД UNITED MILK COMPANY PLC 30
Производство на млеко и млечни продукти Production of milk and milk products

31 НОВА ТРЕЙД ЕООД NOVA TRADE LTD 31
Производство на безалкохолни напитки и сокове Production of soft drinks and juces

32 АТАРО КЛИМА ЕООД ATARO CLIMA LTD 32
Индустриално, хладилно и вентилационно оборудване Industrial refrigeratory and ventilation equipment

33 ЮРИЙ ГАГАРИН АД YURII GAGARIN PLC 33
Производство на опаковки и цигарени филтърни пръчки Printing of packagings and cigarette filter tows

ОТ 40 ДО 45 МЛН. ЛЕВА 40 - 45 MLN BGN

34 БРЕЗОВО АД BREZOVO PLC 34
Производство на месо и дроб от угоени патици и гъски Production in meat and livers from ducks and gooses 

35 ХЕЛИОС - МЕТАЛУРГ ООД HELIOS-METALURG LTD 35
Производство и търговия с армировъчна стомана Production and trade in reinforced steel

36 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ПЛОВДИВ VODOSNABDIAVANE I KANALIZATSIA LTD 36
Производство и продажба на питейна вода Production and sale of tap water

37 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA EAD 37
Производство и доставка на топлинна енергия Heat supply

ОТ 35 ДО 40 МЛН. ЛЕВА 35 - 40 MLN BGN

38 САЛИНА 7 ЕООД SALINA 7 LTD 38
Търговия с течни и газообразни горива и масла Trade in liquid and gas fuels and lubricants

39 КООПЕРАЦИЯ СИМИД 93YNAPMOCEVITAREPOOC0001DIMIS0001
Производство на брашно, хляб и млeчни продукти Production of flour, bread and milk products

40 СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СИСТЕМИ "АБО" ООД CONSTRUCTION MATERIALS AND SYSTEMS ABO LTD 40
Търговия със строителни материали Trade in construction materials

41 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2   ЕООД DIMITAR MADZHAROV-2 LTD 41
Производство на колбаси, сирене и млечни продукти Meat processing, production of meat and milk products

42 АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД AGRI BULGARIA LTD 42
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци Production of canned fruit and vegetables; processing 

43 СОЛАРИС-999 ЕООД SOLARIS-999 LTD 43
Пакетиране на хранителни стоки Packiging of food products 

44 КАСКАДА ООД KASKADA LTD 44
Търговия с първични и рециклирани полимери Trade in primary and recycled ploymers

ОТ 30 ДО 35 МЛН. ЛЕВА 30 - 35 MLN BGN

45 СИТИ ТОБАКО ООД CITY TOBACCO LTD 45
Търговия на едро с тютюневи изделия Wholesale trade in tobacoo products

46 МАРЖ ООД MARZH LTD 46
Търговия на едро с горива Wholesale trade in fuels
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47 РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ REGIONAL COOPERATIVE UNION - PLOVDIV 47
Търговия с хранителни стоки Trade in food products

48 АНГЕЛ СТОИЛОВ 96 АД ANGEL STOILOV 96 PLC 48
Търговия с метални изделия Trade in metal items

49 ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД HELIOS - METAL CENTER LTD 49
Черни метали, метални конструкции и арматури Metals, metal constructions and reinforcement billets

50 ДИ ЕМ ТРЕЙД ООД D M TRADE LTD 50
Търговия с твърди, течни, газообразни горива Trade in solid, liquid and gaseous fuels

51 ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД SUGAR COMPANY PLOVDIV PLC 51
Производство на захарни изделия Production of sugar products 

52 ДРАГИЕВ И КО ООД DRAGIEV & CO LTD 52
Проектиране и строителство Engineering and construction

53 ТЕД ИНВЕСТ ЕООД TED INVEST LTD 53
Производство и търговия с матраци Production and trade in mattresses

54 ЕНТЕРТЕЙМАНТ АД ENTERTEINMENT  PLC 54
Хотелиерство, ресторантьорство, казина Hotel and restaurant keeping, Casinos

55 ДЕЛИКАТЕС 2 ООД DELIKATES 2 LTD 55
Производство на колбаси Production of meat products and sausages 

ОТ 25 ДО 30 МЛН. ЛЕВА 25 - 30 MLN BGN

56 РОЖЕН - 1 ООД ROZHEN - 1 LTD 56
Дистрибуция на български захарни изделия Distribution of Bulgarian sugar products

57 МАКСКОМ ЕООД MAXCOM LTD 57
Производство и търговия с велосипеди Production and trade in bicycles 

58 УНИТЕМП ООД UNITEMP LTD 58
Преработка и търговия с месо и месни продукти Production of meat and meat products

59 ЕТ ФАНТАСТИКА 9559ACITSATNAFTE59
Търговия с хранителни стоки Trade in food products

60 ПРОФИЛИНК ООД PROFILINK LTD 60
ПВЦ профили и системи PVC profiles and systems

61 ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ООД ITALMODALUCE - BULGARIA LTD 61
Производство и търговия на осветителни тела Production and trade in lighting fixtures 

62 ДРИЙМВИЛ ООД DREAMVILLE LTD 62
Търговия с храни, напитки и деликатеси sknirddnaseicaciled,stcudorpdoofniedarT

63 ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД GALAXY PROPERTY GROUP LTD 63
Недвижима собственост и туризъм  Real estate property and tourism 

64 ДУНАПАК-РОДИНА АД DUNAPAK-RODINA PLC 64
Производство на велпапе и опаковки Corrugated cardboard and packings production

65 МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД MONDI STAMBOLIISKI LTD 65
Производство на хартия и опаковки Paper and packings production

66 ЮРОТРОНИКС ЕООД EUROTRONICS LTD 66
Информационни технологии Information technologies

67 АГРИЯ АД AGRIA PLC 67
Производство на пестициди Pesticides production

68 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД ASSENOVA  KREPOST PLC 68
Производство и търговия с полимерни продукти Production and trade in polymeric products 

69 АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД AGROCHEMICAL LTD 69
Продажба на препарати за растителна защита Sale of plant protection chemicals

70 БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД BTL INDUSTRIES PLC 70
Търговия с медицинско оборудване Traide in medical equipment 

71 ВЕКТА ООД VEKTA LTD 71
Търговия с горива Trade in fuels

72 БУЛТЕКС 99 ЕООД BULTEX 99 LTD 72
Производство на работно облекло Production of workwear and work safety products

ОТ 14 ДО 25 МЛН. ЛЕВА 14 - 25 MLN BGN

73 ДИДАВА ЕООД DIDAVA LTD 73
Железария, крепежни елементи, инструменти Ironware, fixing tools and linings, construction materials

74 БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД BARTLINK  INTERNATIONAL LTD 74
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Търговия с месо-внос и дистрибуция Import, distribution and trade in meat
75 РИЛА 1 АД RILA 1 PLC 75

Търговия със строителни материали и мебели Trade in building materials and furniture
76 АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ АД ASTRAL HOLIDAYS PLC 76

Туроператорска дейност Travel agency providing tourist services 
77 СК АРНАУДОВ ЕООД SK ARNAUDOV LTD 77

Промишлено и гражданско строителство Construction of industrial and residential buildings
78 ИТД ЕООД ITD LTD 78

Производство на пластмасови бутилки Production of plastic bottles
79 ВИНИСАД ЕООД VINISAD LTD 79

Търговия с хранителни стоки Trade in food products
80 ДЕЛИВЪРИ ПЛОВДИВ АД DELIVERY PLOVDIV PLC 80

ПВЦ профили и системи PVC profiles and systems 
81 ИНСА ЕООД INSA LTD 81

Производство и търговия с петролни продукти Production and trade in petrol products 
82 ЕМКО - М ООД EMKO - M LTD 82

Търговия на дребно с горива и пропан-бутан Trade in pertol products and LPG
83 ИНСА ГАЗ ООД INSA GAS LTD 83

Доставка и разпределение на втечнени нефтени газове Supply and distribution of liquefied petroleum gas
84 ДЕЛТА ХАЙ ПРИНТ ЕАД DELTA HIGH PRINT PLC 84

Дизайн, предпечат, ролен и листов офсетен печат Design, pre-prеss, rolling and sheet offset printing
85 МЕГА ЕКСПРЕС ЕООД MEGA EXPRESS  LTD 85

Търговия с храни, напитки и тютюневи изделия Trade in food products, drinks, tobacco products
86 КОЕВ ЕООД KOEV LTD 86

Строително предприемачество Complex construction engineering
87 МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV PLC 87

Oрганизиране и провеждане на панаири Organizing and conducting of fairs
88 ФАМИЛЕКС ЕООД FAMILEX LTD 88

Пакетиране на хранителни продукти и търговия на едро Packaging and wholesale trade in food products  
89 ДОНИ МП ООД DONI MP LTD 89

Търговия с торове и препарати за растителна защита Trade in fertilizers and plant protection chemicals
90 ИНТЕКС 99 ЕООД INTEX 99 LTD 90

Производство на облекла Production of garments
91 КАЛЦИТ АД CALCITE PLC 91

Производство на калциев карбид и калциев карбонат Production of calcium carbide and calcium carbonate 
92 МЕДЖИК ГРУП ЕООД MAGIC GROUP LTD 92

Финанси Financе
93 ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ЕООД PINOT TRADING LTD 93

Търговия на едро с електроника Wholesale trade in electronics
94 НИК-97 АД NIK-97 PLC 94

Търговия с торове, препарати за растителна защита Trade in fertilizers and plant protection chemicals
95 М. С. ДИС ООД M. S. DIS LTD 95

Търговия, износ на велосипеди за ЕС Sale and export of bicycles to EU
96 СИГНАЛ-2 ООД SIGNAL-2 LTD 96

Внос и дистрибуция на захарни изделия и кафета Import and distribution of sugar products and coffee
97 М КАР ООД M CAR LTD 97

Продажба на автомобили BMW и М INIMdnaWMBsracfoelaSINI
98 ЕТ ВУЛЕВ И КО - АЛЕКСАНДЪР ВУЛЕВ ET VULEV &CO. - ALEXANDAR VULEV 98

Няма информация No Information
99 ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД PATISHTA PLOVDIV PLC 99

Строителство, ремонт и поддържане на пътища Building, repair and maintenance of roads
100 СИЕНИТ ИНВЕСТ ООД SIENIT INVEST LTD 100

Недвижими имоти и нови жилищни проекти Real estates, engineering of new residential buildings
101 МБАЛ АД MBAL PLC 101

Медицински услуги Medical services
102 ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ ЕООД PETKO ANGELOV BG LTD 102

Международен транспорт International transport
103 999 - ИВ. АСЕНОВ ЕООД 999 - IV. ASENOV LTD 103

Търговия с пестициди, торове и семена Trade in pesticides, fertilizers and seeds
104 ФИЛИПЕКС ИЛИЯ ФИЛИПОВ PHILIPEX ILIA PHILIPOV 104

Внос и търговия с неръждаема стомана Import and trade in stainless steel
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ПОРЕДЕН NO. В 
КЛАСАЦИЯТА

МЯСТО В СРАВНЕНИЕ С КЛАСАЦИЯ ОТ 
ПРЕДХОДНА ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 2008 г. 2009 г. Запазва място Ръст Спадане
За първи 

път
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД 1 1 =
КЦМ АД 2 2 =
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД 3 3 =
ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД 4 4 =
БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД 6 5 +
ТАБАКО ТРЕЙД ООД 6 *
СОКОТАБ ЕООД 14 7 +
МАКСЛОГИСТИК ЕООД 8 *
ДИЛ ТУР ПЛОВДИВ АД 16 9 +
ИНСА ОЙЛ ООД 11 10 +
ТАБАКО ВЕНЧЪРС ООД 11 *
КАМЕНИЦА АД 12 12 =
ХЪС ООД 35 13 +
ГОТМАР ЕООД 15 14 +
СПИЙДСТАР ЕООД 13 15 -
ФИЛКАБ АД 8 16 -
БУЛГАВЕБ ЕООД 17 *
СИЕНИТ ООД 10 18 -
СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД 78/2007 19 +
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД 24 20 +
МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС АД 7 21 -
ЛАЙТ КОМЕРС ЕООД 18 22 -
БУЛСАФИЛ ЕООД 20 23 -
ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ 22 24 -
ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД 25 *
СИТЕКС ООД 29 26 +
ПИМК ООД 39 27 +
ТМТ ЕЛКОМ ООД 21 28 -
СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД 28 29 -
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД 31 30 +
НОВА ТРЕЙД ЕООД 42 31 +
АТАРО КЛИМА  ЕООД 54 32 +
ЮРИЙ ГАГАРИН АД 37 33 +
БРЕЗОВО АД 51 34 +
ХЕЛИОС - МЕТАЛУРГ ООД 9 35 -
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 59 36 +
ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 63 37 +
САЛИНА 7 ЕООД 48 38 +
КООПЕРАЦИЯ  СИМИД 1000 30 39 -
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СИСТЕМИ “АБО” ООД 32 40 -
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2   ЕООД 72 41 +
АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 87 42 +
СОЛАРИС-999 ЕООД 75 43 +
КАСКАДА ООД 41 44 -
СИТИ ТОБАКО ООД 45 *
МАРЖ ООД 26 46 -
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ 61/2007 47 +
АНГЕЛ СТОИЛОВ 96 АД 23 48 -
ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД 17 49 -
ДИ ЕМ ТРЕЙД ООД 50 *
ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД 45 51 -
ДРАГИЕВ И КО  ООД 65 52 +
ТЕД ИНВЕСТ ЕООД 50 53 -
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ЕНТЕРТЕЙМАНТ АД 43 54 -
ДЕЛИКАТЕС 2 ООД 82 55 +
РОЖЕН - 1 ООД 73 56 +
МАКСКОМ ЕООД 60 57 +
УНИТЕМП ООД 58 *
ЕТ ФАНТАСТИКА 95 59 *
ПРОФИЛИНК ООД 68 60 +
ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ООД 55 61 -
ДРИЙМВИЛ ООД 62 *
ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД 38 63 -
ДУНАПАК-РОДИНА АД 70 64 +
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД 19 65 -
ЮРОТРОНИКС ЕООД 66 *
АГРИЯ АД 81 67 +
АСЕНОВА КРЕПОСТ АД 74 68 +
АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД 77 69 +
БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД 84 70 +
ВЕКТА ООД 47 71 -
БУЛТЕКС 99 ЕООД 52 72 -
ДИДАВА ЕООД 73 *
БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД 61 74 -
РИЛА 1 АД 75 *
АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ АД 86 76 +
СК АРНАУДОВ ЕООД 56 77 -
ИТД ЕООД 67 78 -
ВИНИСАД ЕООД 79 *
ДЕЛИВЪРИ ПЛОВДИВ АД 69 80 -
ИНСА ЕООД 95 81 +
ЕМКО - М ООД 79 82 -
ИНСА ГАЗ  ООД 83 *
ДЕЛТА ХАЙ ПРИНТ ЕАД 88 84 +
МЕГА ЕКСПРЕС ЕООД 85 *
КОЕВ ЕООД 86 *
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД 57 87 -
ФАМИЛЕКС ЕООД 99 88 +
ДОНИ МП ООД 89 *
ИНТЕКС 99 ЕООД 90 *
КАЛЦИТ АД 94 91 +
МЕДЖИК ГРУП ЕООД 92 *
ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ЕООД 93 *
НИК-97 АД 64 94 -
М. С. ДИС ООД 95 *
СИГНАЛ-2 ООД 103 96 +
М КАР ООД 49 97 -
ЕТ ВУЛЕВ И КО - АЛЕКСАНДЪР ВУЛЕВ 98 *
ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД 90 99 -
СИЕНИТ ИНВЕСТ ООД 109 100 +
МБАЛ АД 101 *
ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ ЕООД 102 *
999 - ИВ. АСЕНОВ ЕООД 103 *
ФИЛИПЕКС ИЛИЯ ФИЛИПОВ 71 104 -
ТЕРМОСИСТ ЕООД 105 *
КЕРАМИК ГРУП ЕООД 110 106 +
ИНТЕРТЕК МЕЖДУНАРОДНО АД 107 *
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 107 108 -
ВЕДЕНА ООД 109 *
МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО АД 25/2006 110 -
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ОТРАСЛИ НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ 
ПРОДАЖБИ (ХИЛ. ЛВ.)

БРОЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

2008 2009 2008 2009

Област Пловдив 15692776 14533428 28637 33919
Селско, горско и рибно стопанство 238341 219136 684 837
Добивна промишленост 48653 42055 29 36
Производство на хранителни продукти, напитки и 
тютюневи изделия 1155287 1300014 599 680

Производство на текстил, облекло, обувки и други 
изделия от обработени кожи без косъм; обработка на 
кожи

449274 325215 755 849

Производство на дървен материал, хартия, картон и 
изделия от тях (без мебели); печатна дейност 374302 296200 350 400

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти .. .. 3 3
Производство на химични продукти 198584 206212 91 90
Производство на лекарствени вещества и продукти 2313 1846 4 3
Производство на изделия от каучук, пластмаси и други 
неметални минерални суровини 504496 439959 396 446

Производство на основни метали и метални съоръжения, 
без машини и оборудване 1080987 778169 564 638

Производство на компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти 91201 76001 62 62

Производство на електрически съоръжения 393145 .. 75 76
Производство на машини и оборудване с общо и 
специално предназначение 261858 190072 161 156

Производство на превозни средства 60394 56651 24 24
Производство, некласифицирано другаде; ремонт и 
инсталиране на машини и оборудване 167492 137415 507 591

Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива 1039452 1115089 23 42

Доставяне на води; Канализационни услуги, управление 
на отпадъци и възстановяване 75447 75257 52 59

Строителство 1318923 1276083 1779 1988
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 6660231 5969259 12603 14726
Транспорт, складиране и пощи 436490 420184 1070 1232
Хотелиерство и ресторантьорство 213608 220023 1814 2258
Издателска дейност, създаване на аудио-визуални 
произведения, радио-и телевизионна дейност 22757 10462 93 85

Далекосъобщения 9104 28095 44 56
Дейности в областта на информационните технологии и 
информационни услуги 35044 34749 288 366

Операции с недвижими имоти 115344 140549 1006 1285
Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни 
дейности, технически изпитания и анализи; консултански 
дейности по управление

99741 103604 1530 1906

Научноизследователска и развойна дейност 1235 2176 9 17
Рекламна и ветеринарномедицинска дейност; други 
професионални дейности 54469 54037 758 987

Административни и спомагателни дейности 145253 152786 549 655
Образование 13071 10828 179 194

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ В НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
И БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2008 И 2009 ГОДИНА
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АНАЛИЗ НА КЛАСАЦИЯТА  ЗА 2009 ГОДИНА
1. Спадът в обема на нетните приходи от продажби за 2009, спрямо 2008 г., за област 
Пловдив е 7,4 %.
2. От първата десетка за 2008 година запазват местата си само 5 фирми: ЕВН България, 
КЦМ АД, ЕВН Електроразпределение АД, Белла България, Либхер ХАУСГЕРЕТЕ Марица ЕООД. 
Това са фирми със осигурен пазар за продукцията си, който гарантира и стабилността на про-
изводството. В десетката за 2009 година влязоха фирмите: Табако Трейд ООД, Сокотаб ООД, 
Макслогистик ЕООД, Дил Тур Пловдив АД и ИНСА ОЙЛ ООД, които са постигнали годишни 
продажби над 100 милиона лева.
3. Икономическата криза принуди редица значими и силни фирми, общо 36 на 
брой, да свият продажбите и да се класират под миналогодишните резултати, като:  
Монди Стамболийски ЕАД,  Мастер  Стийл  Профайлс АД,   Марж ООД,  Хелиос – Метал  Център  
ООД  и други, както е видно от колона 5 на таблицата за класиране. Това са главно фирми  
свързани със строителството, търговията  с  метали и туризма,  които  бяха най-силно засег-
нати от финансовата криза и  имат най-голям спад в продажбите.
4. Независимо от затрудненията  в икономическата ситуация,  40 фирми от областта от-
читат  ръст  в класацията,  някои от  които с  много добри резултати.  Например, фирма ДЗО-
БЕЛЕ България ЕООД, за първи път влиза в класацията и то директно в групата между 55 и 
70 милиона обем на годишните продажби, БУЛГАВЕБ ЕООД заема 14-то място в класацията и 
отчита между 70 и 100 милиона обем продажби, а МАКСЛОГИСТИК ЕООД за пръв път е на 8–мо 
място с над 130 милиона лв. обем на продажбите.
5. Както е видно в таблицата от класацията за 2008 година, отпадат 29 фирми и на тяхно  
място се появяват нови като: Унитемп ООД, ЕТ Фантастика 95, Юротроникс ЕООД, Дрииймвил 
ООД, Дидава ЕООД, Рила 1 АД, Винисад ЕООД и други.
6. Икономическата информация в териториален разрез за страната става все по-оскъдна 
и трудно достъпна. Това според нас е „българска” трактовка на европейските директиви за 
прозрачност и пълнота на информацията при управление на  регионите. Изминали са 10 ме-
сеца от 2010 година, а още няма точни статистически данни за икономическите показатели 
на региона за 2009 година. Приетият Закон за статистиката разработва и публикува предимно 
национални данни, и няма същата програма за информацията в териториален аспект.

Спадът в темповете на развитие и обема на производството е най-голям през 2009 година 
спрямо 2008 год. Но тази констатация трябва да се подкрепи с цифри, и то не само обобщено, 
а по отрасли. Кога например Областният управител и кметовете ще знаят:

• Къде, в кой отрасъл намалението  е най-голямо  и защо?
• Кое направление в региона е най-устойчиво  и на какво се дължи това?
• Как се движи скалата на инвестициите в региона, и в тази връзка какви са тенденциите?
• Кои са приоритетните   отрасли в тази икономическа ситуация?
Не може да се вземат правилни решения без вярна и достатъчна информация.   Така поне  

е според теорията  за управлението. Така че подробният анализ на икономическите тенден-
ции ще остане за бъдещето.

ОТРАСЛИ НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ 
ПРОДАЖБИ (ХИЛ. ЛВ.)

БРОЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

2008 2009 2008 2009

Хуманно здравеопазване 184136 221633 1058 1256
Медикосоциални грижи с настаняване и социална работа 
без настаняване 195 360 6 12

Култура, спорт и развлечения 89700 78472 268 331
Други дейности 26105 30083 1204 1573
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RANKING  NO. POSITION COMPARED TO PREVIOUS YEAR 
RANKING

COMPANY NAME 2008 2009 SAME 
POSITION GROWTH DROP FIRST 

TIME
EVN BULGARIA ELEKTROSNABDIAVANE AD 1 1 =
КCМ PLC 2 2 =
EVN BULGARIA ELEKTRORAZPREDELENIE AD 3 3 =
LIEBHER HAUSGERETE MARITZA LTD 4 4 =
BELLA BULGARIA  PLC 6 5 +
TOBACCO TRADE LTD 6 *
SOCOTAB LTD 14 7 +
MAXLOGISTIC LTD 8 *
DIL TUR PLOVDIV PLC 16 9 +
INSA OIL LTD 11 10 +
TOBACCO VENTURES LTD 11 *
KAMENITZA  PLC 12 12 =
HUS LTD 35 13 +
GOTMAR LTD 15 14 +
SPEEDSTAR LTD 13 15 -
FILKAB PLC 8 16 -
BULGAVEB LTD 17 *
SIENIT LTD 10 18 -
SIENIT HOLDING PLS 78/2007 19 +
UMBAL SVETI GEORGI PLC 24 20 +
MASTER STEEL PROFILES PLC 7 21 -
LIGHT COMMERCE LTD 18 22 -
BULSAFIL LTD 20 23 -
VAZOVSKI MACHINE BUILDING PLANTS LTD 22 24 -
ZOBELE BULGARIA LTD 25 *
SITEX LTD 29 26 +
PIMK LTD 39 27 +
TMT ELKOM LTD 21 28 -
SKF BEARINGS BULGARIA  PLC 28 29 -
UNITED MILK COMPANY PLC 31 30 +
NOVA TRADE LTD 42 31 +
ATARO CLIMA LTD 54 32 +
YURII GAGARIN PLC 37 33 +
BREZOVO PLC 51 34 +
HELIOS-METALURG LTD 9 35 -
VODOSNABDIAVANE I KANALIZATSIA LTD 59 36 +
EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA EAD 63 37 +
SALINA 7 LTD 48 38 +
SIMID 1000 COOPERATIVE COMPANY 30 39 -
CONSTRUCTION MATERIALS AND SYSTEMS ABO LTD 32 40 -
DIMITAR MADZHAROV-2 LTD 72 41 +
AGRI BULGARIA LTD 87 42 +
SOLARIS-999 LTD 75 43 +
KASKADA LTD 41 44 -
CITY TOBACCO LTD 45 *
MARZH LTD 26 46 -
REGIONAL COOPERATIVE UNION - PLOVDIV 61/2007 47 +
ANGEL STOILOV 96 PLC 23 48 -
HELIOS - METAL CENTER LTD 17 49 -
D M TRADE LTD 50 *
SUGAR COMPANY PLOVDIV PLC 45 51 -
DRAGIEV & CO LTD 65 52 +
TED INVEST LTD 50 53 -
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ENTERTEINMENT  PLC 43 54 -
DELIKATES 2 LTD 82 55 +
ROZHEN - 1 LTD 73 56 +
MAXCOM LTD 60 57 +
UNITEMP LTD 58 *
ET FANTASTICA 95 59 *
PROFILINK LTD 68 60 +
ITALMODALUCE - BULGARIA LTD 55 61 -
DREAMVILLE LTD 62 *
GALAXY PROPERTY GROUP LTD 38 63 -
DUNAPAK-RODINA PLC 70 64 +
MONDI STAMBOLIISKI LTD 19 65 -
EUROTRONICS LTD 66 *
AGRIA PLC 81 67 +
ASSENOVA  KREPOST PLC 74 68 +
AGROCHEMICAL LTD 77 69 +
BTL INDUSTRIES PLC 84 70 +
VEKTA LTD 47 71 -
BULTEX 99 LTD 52 72 -
DIDAVA LTD 73 *
BARTLINK  INTERNATIONAL LTD 61 74 -
RILA 1 PLC 75 *
ASTRAL HOLIDAYS PLC 86 76 +
SK ARNAUDOV LTD 56 77 -
ITD LTD 67 78 -
VINISAD LTD 79 *
DELIVERY PLOVDIV PLC 69 80 -
INSA LTD 95 81 +
EMKO - M LTD 79 82 -
INSA GAS LTD 83 *
DELTA HIGH PRINT PLC 88 84 +
MEGA EXPRESS  LTD 85 *
KOEV LTD 86 *
INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV PLC 57 87 -
FAMILEX LTD 99 88 +
DONI MP LTD 89 *
INTEX 99 LTD 90 *
CALCITE PLC 94 91 +
MAGIC GROUP LTD 92 *
PINOT TRADING LTD 93 *
NIK-97 PLC 64 94 -
M. S. DIS LTD 95 *
SIGNAL-2 LTD 103 96 +
M CAR LTD 49 97 -
ET VULEV &CO. - ALEXANDAR VULEV 98 *
PATISHTA PLOVDIV PLC 90 99 -
SIENIT INVEST LTD 109 100 +
MBAL PLC 101 *
PETKO ANGELOV BG LTD 102 *
999 - IV. ASENOV LTD 103 *
PHILIPEX ILIA PHILIPOV 71 104 -
TERMOSYST LTD 105 *
CERAMIC GROUP LTD 110 106 +
INTERTEC INTERNATIONAL PLC 107 *
PATENGINEERING  LTD 107 108 -
VEDENA LTD 109 *
MESOKOMBINAT KARLOVO PLC 25/2006 110 -
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NET INCOMES FROM SALES  IN THE NON-FINANCIAL SECTOR FOR PLOV-
DIV REGION AND NUMBER OF ENTERPRISES  FOR 2008 AND 2009

SECTORS 
NET INCOMES 

FROM SALES (BGN 
THOUSAND)

NUMBER OF 
ENTERPRISES

2008 2009 2008 2009

Region Plovdiv 15692776 14533428 28637 33919

     
Agriculture, forestry and fisheries 238341 219136 684 837
Exstraction industry 48653 42055 29 36
Production of food products, beverages and tobacco 1155287 1300014 599 680
Production of textiles, leather and leather products 449274 325215 755 849
Production of wood, paper and related products, printing 374302 296200 350 400
Production of coke and refined petroleum products .. .. 3 3
Production of chemical products 198584 206212 91 90
Production of basic pharmaceutical products 2313 1846 4 3
Production of rubber, plastics and other non-metallic mineral 
products 504496 439959 396 446

Production of basic metals and fabricated metal products, 
except machinery 1080987 778169 564 638

Production of computer, electronic and optical products 91201 76001 62 62
Production of electrical equpments 393145 .. 75 76
Production of machinery in general and special purpose 261858 190072 161 156
Production of vehicles 60394 56651 24 24
Other production, repair and installation of machinery and 
equipment 167492 137415 507 591

Production and distribution of electricity and heat, and 
gaseous fuels 1039452 1115089 23 42

Water supply, sewerage, waste management and recovery 75447 75257 52 59
Construction 1318923 1276083 1779 1988
Trade, repair of motor vehicles and motorcycles 6660231 5969259 12603 14726
Transport, storages and postal sevices 436490 420184 1070 1232
Hotels and restorants 213608 220023 1814 2258
Publishing, production of movies, radio and television 22757 10462 93 85
Tellecomunications 9104 28095 44 56
Activities in the field of information technology and services 35044 34749 288 366
Real estate 115344 140549 1006 1285
Legal, accounting, consulting and engineering activities 99741 103604 1530 1906
Research and development activities 1235 2176 9 17
Advertising and veterinary activities, and other professional 
activities 54469 54037 758 987

Administrative and support activities 145253 152786 549 655
Education 13071 10828 179 194
Human health 184136 221633 1058 1256
Medical and social care services and social work without 
accommodation 195 360 6 12

Culture, sport and entertainment 89700 78472 268 331
Other activities 26105 30083 1204 1573
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ANALYSIS OF THE TOP 100 COMPANIES RANKING FOR 2009 

1. The 2009 volume of net revenues from sales for Plovdiv region have dropped with 7.4 % as 
compared to 2008.

2. Only 5 companies retain their positions in the first top 10 achieved in the previous year 
– EVN Bulgaria Elektrosnabdiavane AD, KCM S.A., EVN Bulgaria Elektrorazpredelenie AD, Bella Bul-
garia Plc, Liebher Hausgerete Maritza Ltd. These are companies with a steady market which is a 
guarantee for a stable production process. In the first top 10 for the year of 2009 we can find the 
following companies: Tobacco Trade Ltd, Socotab Ltd, Maxlogistic Ltd, Dil Tur Plovdiv Plc and Insa 
Oil Ltd. All of them have reached annual sales exceeding BGN 100 mln.

3. The economic recession has forced some big and significant companies, 36 in total, to 
reduce their sales volume taking lower positions in the classification for 2009, such as: Mondi 
Stamboliiski Plc, Master Steel Profiles Plc, Marzh Ltd, Helios - Metal Centre Ltd, etc. These are 
companies that work mainly in the following sectors - construction, trading with metals, tourism, 
which marked the greatest reduction in terms of the companies’ sales volume.

4. Notwithstanding the hard economical situation, there are 40 companies in the region 
ranked higher in the classification and the results of some companies seem really significant. For 
instance, Zobele Bulgaria Ltd appears in the Top 100 for the first time and is ranked in the group 
of companies with annual sales volume between BGN 55 and 70 mln. Another company - Bulgaveb 
Ltd is ranked 14th with a sales volume of BGN 70-100 mln and Maxlogistic Ltd is ranked 8th for the 
first time with a sales volume over BGN 130 mln.

5. There are 29 companies that were present in the classification for 2008 but not ranked 
in the present Top 100, such as: Unitemp Ltd, ET Fantastika 95, Eurotronics Ltd, Dreamville Ltd, 
Didava Ltd, Rila 1 S.A., Vinisad Ltd, and others.

6. The information on regional economy is getting scarcer and harder to access. We think 
that this is in fact the “Bulgarian understanding” of  European directives regarding the transpar-
ence and comprehensiveness of information on regional development. Until the end of October 
2010 there were no statistical data available on economical indicators of the region for the year 
of 2009. The Law of statistics that came into effect elaborates and publishes mainly national data 
without providing any programme concerning data on different regions.

The decrease in the process of development and the production volume is most evident in 2009 
as compared to 2008. However, that conclusion should be followed not only by common figures , 
but also by numbers regarding each economical sector.

For instance, when would the Regional Governor and mayors receive precise information on the 
following issues:

• Which sector marks greatest reduction and why?

• Which regional sector is most stable and what are the reasons for that?

• What are the trends in terms of  investment scale?

• Which are the priority sectors in the present economical situation?

It is hard to take the right decisions without being completely informed. This is at least what 
the Theory of  Management explains. So it becomes obvious, that a detailed analysis on economi-
cal trends will hopefully be elaborated  further on.
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ИКОНОМИЧЕСКА И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ОБЩ ПРЕГЛЕД

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГОЛЕМИНА

Карта 1. Област с център гр. Пловдив

Област Пловдив е разположена в северната част на Южния централен район.  В обхвата на 
областта се включват 18 общини (Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, 
Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение 
и Хисар) и 215 населени места, от които 18 града. Най-голяма по територия е община Карлово, а най-
малка – община Перущица.

ПРИРОДНО-РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ
Територията на областта има разнообразен релеф (фиг. 1 
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Фигура 1. Релеф на област Пловдив

Равнинният релеф на Карловското и Пловдивско-Пазарджишкото поле благоприятства 
развитието на земеделието, на селищата и на техническата инфраструктура. Високият и силно 
разчленен планински релеф в северната и южната периферия на областта създава сериозни пречки 
за изграждането и поддържането на транспортната инфраструктура и за развитието на някои 
стопански дейности, но благоприятства развитието на туризма, на горското стопанство и на пасищното 
животновъдство. 

Средната надморска височина на територията на областта е 521 м и по този показател тя е на 
девето място в страната. Най високата точка в областта е в. Ботев (2376 м.) в Калоферската планина. 

Главна отводнителна артерия е р. Марица – най-пълноводната река в България, чийто водосборен 
басейн се включва в Източнобеломорската отточна област на страната. Най-дългата река в границите 
на областта е старопланинският приток на Марица – р. Стряма (110,1 км).  В Чернатица и Добростан 
има много карстови извори. Минералните извори при гр. Баня,  гр. Хисаря и селата Красново, Старо 
Железаре и Нареченски бани  са ценен ресурс за развитие на балнеолечебен туризъм. Минералните 
води при Хисаря се бутилират. По-големи язовири на територията на областта са „Пясъчник“, „Домлян“, 
„Езерово“, „Брягово“ и др. 

Мрежата от защитени природни територии в областта включва част от НП „Централен Балкан“, 
природните резервати „Джендема“, „Чамджа“ и „Стара река“ (в община Карлово), биосферния 
резерват „Червената стена“ (в община Асеновград), поддържания резерват „Изгорялото гюне“ (в 
община Кричим), както и десетки защитени местности и природни забележителности. 

Под в. Ботев се намира най-високият водопад в страната и на Балканския полуостров – Райското 
пръскало (124,5 м). По относителен дял на урбанизираните територии община Пловдив е на първо 
място в областта, в района и в страната.

ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ
Населението на област Пловдив наброява 701 684 д. (2009 г.). Тя е втора по брой на населението 

област в страната, в която живее 9.3 % от общото население на Република България.  Демографската 
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ситуация в област Пловдив е резултат от действието на фактори и влияния, които от една страна са 
характерни за  страната, а от друга специфични за територията на областта и обусловени от неговото 
историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие. 

По общини динамиката на населението показва, че тенденциите в демографското им развитие 
е неблагоприятно. Във всички общини се наблюдава намаление на броя на населението. 

Брой на население 2004-2009 г.

Област/община 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Пловдив 709861 707570 706413 705121 704057 701684

Асеновград 66511 66340 66081 65854 65577 65222

Брезово 8228 8255 8184 8137 8054 7943

Калояново 13092 12915 12666 12774 12580 12402

Карлово 57326 56768 56236 55551 55037 54459

Кричим 8691 8669 8717 8684 8650 8590

Куклен 6599 6572 6588 6560 6546 6540

Лъки 3749 3625 3570 3546 3469 3387

Марица 32170 32063 31902 31716 31512 31447

Перущица 5359 5344 5335 5239 5209 5194

Пловдив 341464 341873 343662 345249 347600 348465

Първомай 30008 29590 29220 28887 28306 27813

Раковски 27677 27452 27250 27025 26874 26683

Родопи 33763 33531 33229 32909 32527 32286

Садово 16398 16408 16300 16049 15902 15714

Сопот 10668 10623 10547 10492 10398 10354

Стамболийски 21669 21468 21378 21236 21083 20879

Съединение 11932 11782 11588 11520 11311 11193

Хисаря 14557 14292 13960 13693 13422 13113

Структура на населението по местоживене в %

година 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 град село град село град село град село град село град село

Общо за страната 70.0 30.0 70.2 29.8 70.6 29.4 70.7 29.3 71.1 28.9 71.4 28.6

Южен централен 65.1 34.9 65.3 34.7 65.9 34.1 66.0 34.0 66.3 33.7 66.5 33.5

Пловдив 72.6 27.4 72.7 27.3 73.8 26.2 74.0 26.0 74.3 25.7 74.5 25.5

В демографското развитие на центъра на областта – град Пловдив общата тенденция е към 
устойчив темп на нарастване.
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Население в градовете в област Пловдив (2004 – 2009)

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г.

Асеновград 52098 52036 51979 51819 51760 51499
Баня 3761 3721 3677 3590 3527 3498
Брезово 1897 1912 1899 1898 1912 1886
Калофер 3548 3524 3470 3397 3325 3259
Карлово 24959 24787 24613 24412 24316 24132
Клисура 1478 1440 1413 1377 1346 1290
Кричим 8691 8669 8717 8684 8650 8590
Куклен . . 5932 5907 5902 5896
Лъки 2661 2615 2597 2592 2547 2491
Перущица 5359 5344 5335 5239 5209 5194
Пловдив 341464 341873 343662 345249 347600 348465
Първомай 14947 14800 14714 14375 14169 13984
Раковски 15806 15635 15526 15432 15358 15265
Садово 2571 2551 2547 2500 2511 2507
Сопот 9607 9555 9476 9434 9330 9299
Стамболийски 12141 12045 12015 11924 11838 11721
Съединение 6377 6302 6228 6154 6092 6050
Хисаря 7882 7799 7691 7581 7498 7410

Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира и върху размера и 
качеството на трудовите ресурси. Въпреки лекото увеличение на раждаемостта през последните 
години, естествения прираст остава отрицателен. 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ИКОНОМИКА
Икономически активните лица на в област Пловдив през 2009 г. наброяват 308.4 хил., или 64.0% 

от населението във възрастовата група 15-64 години. По тези данни тя се нарежда на първо място в 
района за планиране и на второ място в страната. Коефициентът на икономическа активност в областта 
е 50.8 % (53.0 за страната през 2009 г.) като той е традиционно по-висок при мъжете (57.7 %), отколкото 
при жените (44.7 %). 

Работната сила в областта през 2009 г. наброява 310.8 хил. д. , като те са разпределени по 
следния начин - 295.1 хил. д. заети (94.9 %) и 15.7 хил. д. (5.1 %) безработни.

Работна сила, коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица на населението на 
15 и повече навършени години

        

Статистически 
райони и 
области

Работна сила - хиляди Лица извън 
работната 

сила - 
хиляди

Коефициент на 
икономическа 

активност 
%

Коефициент 
на заетост

 
%

Коефициент 
на 

безработица 
%

всичко заети безработни

България 3 491.6 3 253.6 238.0 3 093.3 53.0 49.4 6.8

Южен 
централен 
район 689.3 639.2 50.1 641.4 51.8 48.0 7.3

Област 
Пловдив 310.8 295.1 15.7 300.5 50.8 48.3 5.1
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В заетостта по образование в областта преобладават лицата със средно образование - 182.3 
хил. д. (61,7 %) за 2009 год. Тази стойност е близка до средната за страната (59,2 %). В образователната 
структура на заетите лица в областта едва 23.3 % (2009 г.) са с висше образование. Тенденцията през 
последните три години са за повишаване на делът на заетите със средно образование от 19.2 % през 
2007 до 23.3 % за 2009. Въпреки това обаче стойността остава по-ниска от средната за страната – 26,4 %. 
Това е неблагоприятна характеристика за местната икономика, в условията на криза и възможностите 
за специализация във високотехнологични производства. До 2008г. равнището на безработица 
непрекъснато намалява, като през 2007г. е в рамките на 6,8 %, и по този показател областта е била на 
23-о място в страната и на пето място в района за планиране. Броят на безработните лица с основно 
или по-ниско образование през 2007 г. е 14 852 д., което съставлявало 66,6 % от всички безработни. 
По този показател областта заемаше девето място в страната, но от декември 2008 започна тенденция 
на увеличаване на регистрираните безработни в бюрата по труда. Така средномесечния брой на 
регистрирани безработни за 2009 г. възлиза на 22 173 души при 17 129 д. през 2008г. 

В стопанско отношение област Пловдив се отличава с промишлено-аграрен стопански профил 
и с разнообразна многоотраслова структура на икономиката. Ежегодно в областта се генерират 
приблизително 7% от приходите от стоки и услуги в страната, като над 75% от тези приходи идват от 
частния сектор. 

В структурата на местната икономика доминира секторът на услугите, който за 2007 г. е 
осигурявал около 54 % от БДС, следван от сектора на индустрията (40 %) и аграрния сектор (около 6%).

Брутна добавена стойност по текущи цени по икономически сектори

Статистически райони и 
области

2007г.

БДС - хил. 
лв.

БДС по икономически сектори - хил. лв.

Селско стопанство Индустрия Услуги

България 46 400 728 2 897 646 14 985 498 28 517 584

Южен централен район 6 760 396 709 859 2 603 381 3 447 156

Област Пловдив 3 344 970 214 194 1 335 196 1 795 580

По отношение на формирания брутен вътрешен продукт на човек от населението се наблюдава 
изоставане по отношение на средната стойност за страната, като разликата е в размер на 1 606 лв./
год., или с 21,8 %. Това се дължи на ниската производителност на труда, особено в периферните части 
от областта в районите с традиционен поминък в селското, горско и рибно стопанство. 

През 2008 година в областта са придобити активи в обем от 1 729 309 хил. лв., което представлява 
7.76 % от общия обем за страната. В структурно отношение,  най-голям е делът на активите, които са 
придобити в добивната и преработващата промишленост – 37,1 % от всички активи. На второ място по 
активи са търговията, ресторантьорството и хотелиерството, което се дължи на бързото развитие на 
строителните работи в периода преди икономическата криза. 
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Придобити дълготрайни материални активи през 2008 година по икономически дейности  
(Хил. левoве)

Отрасли България
Южен 

централен 
район

Пловдив

Общо 22 261 128 2 776 071 1 729 309

Селско, горско и рибно стопанство 877 591 115 674 72 299

Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне 
на води; канализационни услуги, управление на отпадъци 
и възстановяване 6 276 705 1 041 473 641 675

Строителство 2 657 238 397 610 222 573

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 
ресторантьорство 5 832 518 722 186 431 730

Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 775 816 .. ..

Финансови и застрахователни дейности 602 448 .. ..

Операции с недвижими имоти 2 770 728 200 718 170 987

Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 1 101 824 101 635 70 486

Държавно управление; образование; хуманно 
здравеопазване и социална дейност 1 128 417 87 863 43 347

Други услуги 237 843 38 564 12 229

Преките чуждестранни инвестиции с натрупване в област Пловдив през 2008 година са 
928 812 хил. евро, което представлява 4,9 % от сумарния обем на инвестициите в страната. Преките 
чуждестранни инвестиции на човек от населението в областта са в обем от 1.31 хил., което е близо два 
пъти по-ниско от стойността за страната – 2.51 хил. евро. 

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12.  
(Хиляди евро)

България
2007 г.                            15 167 125
2008 г.                            19 185 003

Южен централен
2007 г.                                966 811
2008 г.                             1 340 758

Пловдив
2007 г.                                652 992
2008 г.                                928 812
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Предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в областта са произвели през 2008 
година нетни приходи в обем от 15 692 776 хил. лв., като по този начин има увеличение с 1 661 668 хил. 
лв. (10,6 %) в сравнение с предходната година. Основен принос във формирането на приходите имат 
общините с най-добре развита икономика – Пловдив и Марица, където се формират 82,2 % от нетните 
приходи на предприятията.

По отношение на разпределението на приходите от предприятията на човек от населението се 
забелязва тенденция, изразяваща се отново във водещо място на общините Пловдив, Марица и Сопот. 
Това обстоятелство ясно дава основание да се твърди, че областта е типичен пример за развитие на 
икономиката от типа център-периферия, с различна характеристика и специализация на икономиката 
в центъра и останалата част от територията.

Водещите икономически дейности в област с административен център гр. Пловдив  са следните: 
Хранително-вкусовата промишленост в областта е с водещи функции и е развита на базата на 

богатата земеделска суровинна база, наличието на квалифицирана и с производствен опит работна 
ръка, на значителни потребителски центрове и близостта до столицата. Развити са почти всички нейни 
подотрасли:

o	 Консервната промишленост е силно развита под въздействието на горепосочените 
фактори. Областта произвежда над 20 % от зеленчуковите и плодовите консерви в 
България. Основните центрове на консервното производство са Пловдив, Първомай, 
Асеновград, Стамболийски и др.

o	 Месната промишленост в региона произвежда около 10 % от месото и месните 
произведения в страната. Основните мощности са съсредоточени в Пловдив, Асеновград 
и Първомай. През последните години се отбелязва спад в производството, поради 
намаляването броя на селскостопанските животни.

o	 Винарската и спиртоварната промишленост са традиционни за региона. Основните 
центрове са Брестовица, Перущица,  Асеновград, Карлово и др.

o	 Производството на захар и захарни изделия е концентрирано основно в Пловдив /около 
25% от продукцията в страната/, като регионът е водещ в производството на захарни и 
шоколадови изделия.

“Металургия и производство на метални изделия”. Развитието на отрасъла се основава на общо 
седем предприятия, като най-значим стопански субект е “Комбинат за цветни метали” Пловдив, който 
ангажира над 1800 души.

 Текстилната и трикотажна индустрия е специализирана в производство на памучни прежди и 
платове, памучен трикотаж и други. В областта функционират над 35 предприятия, като по-значими са 
“Марицатекс” АД и “Булсафил”. 

Шивашката промишленост е с широк продуктов спектър, в който преобладаващо място заема 
производството на горно облекло. В Пловдив има регистрирани над 280 фирми с такъв предмет на 
дейност.  Основният пазар на продукцията им /ЕС/ към момента стагнира и възложителите на поръчки 
засилено търсят все по-ниска цена за единица продукт.

Целулозно-хартиената и полиграфическа промишленост обхваща производството на хартиени и 
полиграфически изделия, като водещи предприятия в тази област са ЗХА “Родина” АД, “Полиграфия” 
АД, “Делта+”, ”Нова Тимкомпакт”, “Жанет-45” и др.

 Химическата промишленост е представена от производството на препарати за растителна защита 
/Пловдив/ карбид и пластмасови изделия /Асеновград/, суровини за парфюмерийната промишленост 
/Карлово, Пловдив / и др.   Най-висока степен на икономическа интеграция има между общините 
Пловдив, Марица, Родопи и Куклен, които заедно с Асеновград формират ядрото на областната 
икономика. 
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СЕЛСКО СТОПАНСТВО
 Благодарение на значителния агроекологичен потенциал, област Пловдив е една от 
водещите в областта на земеделието и агробизнеса в страната. Специализиращи отрасли са 
зеленчукопроизводството, техническите култури, в по-малка степен зърнените култури и лозарството.

Растениевъдство
Растениевъдството е специализирано в производство на зеленчуци, зърнени храни, овощарство, 

лозарство, етерично-маслени култури, производство на оризова арпа и други. Над 50% от производството 
на оризова арпа, 56% от производството на ябълки, както и 31% от зеленчукопроизводството за 
страната са съсредоточени на територията на областта. Силно развити са и зърнопроизводството, 
зеленчукопроизводството, лозарството, овощарство, както и етерично-маслени култури.

Площите със селскостопанско предназначение възлизат на 307 100 ха., като 93.0 % от тях се 
използват (2009 г.). През 2009 год. използваната земеделска площ в областта възлиза на 285 573 ха, 
което представлява 36,6 % от общото за южния централен район и 5.5 % от стойността за страната. По 
начин на използване територията се поделя през 2009 год. както следва:

Вид на използваната земеделска площ Площ (ха) Относителен дял от ИЗП (%)

Площ със селскостопанско предназначение 307 100

Използвана земеделска площ 285 573 100

Зърнени 97 236 34.0

Маслодайни 30 266 10.6

Технически 6 737 2.4

Зеленчуци и цветя 6 536 2.3

Ливади и едногодишни фуражи 13 675 4.8

Постоянно затревени площи и ливади 86 577 30.3

Трайни насаждения 21 619 7.6

Угари 22 926 8.0

Неблагоприятна е тенденцията, че област Пловдив се нарежда на първо място в страната по 
площ на угарите - 22 926 ха (11,7 % от угарите в страната). Това изисква специални мероприятия, 
въпреки намалението с 18.7% в сравнение с 2008 г.

Пловдивска област е основен производител на висококачествени етерични масла, първо място, от 
които заема българското розово масло.  Като цяло етеричномаслените култури се явяват перспективни 
и високодоходни производства. При тях тенденцията е за разширяване на площите. Благоприятни 
условия за отглеждане на маслодайна роза и лавандула има в общините Карлово, Калояново и Брезово.

ЖИВОТНОВЪДСТВО 
Пловдивска област притежава благоприятни природно-климатични условия за производство на 

зърнено-фуражни култури, което я прави добра база за развитие на животновъдството. През последните 
няколко години животновъдството в областта бележи напредък. Промишлено произведеното червено 
месо в кланиците в област Пловдив възлиза на 3 420 тона, които се разпределят по следния начин:
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Произведено месо Тона Относителен дял (%)

Общо 3420 100.0

От свине 2627 76.8

От едър рогат добитък 711 20.8

От дребен рогат добитък 83 2.4

В говедовъдството като цяло е намален броя на главите добитък, но е увеличен броя на 
високопродуктивните животни. Увеличение с три пъти бележи и производството на птиче месо, а 
производството на яйца е завишено с 34 %.

С над 5000 броя са увеличени пчелните семейства на територията на областта.  
През последните години започна развитието и на нетрадиционно за областта животновъдство, като 
зайцевъдството, отглеждането на щрауси, пъдпъдъци и др. 

ГОРСКО СТОПАНСТВО
Горският фонд /ГФ/ на Регионалното управление на горите /РУГ/ Пловдив възлиза на 188 232 

хектара. Запаса на горите в Пловдивският регион възлиза на 24 317 025куб. м. и среден годишен прираст 
от 503 643 куб. м. В района на регионалното управление са предвидени за ползване от всички видове 
собственост 304 514 куб. м. или 60.5 % от годишният прираст и 1,25 % от запаса. Възобновителните сечи 
са насочени към осигуряване на естествено възстановяване на горите с цел създаване на устойчиви 
гори. Държавния горски фонд в областта е 129 562 хектара с общ запас – 19 904 706 куб. м. стояща 
маса с клоните и със средно годишно ползване от 217 хил. куб.м. стояща дървесина. Най-голяма площ 
от горския фонд заемат иглолистните насаждения – 29,2 % следвани от издънковите за превръщане – 
28,8 %, реконструкции – 23,6 %; широколистни високостъблени – 15,2 % и нискостъблени – 3,2 %.

ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктурните системи имат важно локализиращо влияние и са в основата на формирането 

на инвестиционния интерес към определена територия. 
Транспортната инфраструктура: Централното положение и функции на гр. Пловдив като 

център не само на Южния централен район, но и на Южна България обуславят сравнително високият 
относителен дял на пътищата от висок клас (27,2% при средна стойност за страната 17,3%). Областта се 
обслужва от два пътя с международно значение (Е-80 по направлението Пловдив-Свиленград и Е-871 
по направление Карлово–Карнобат-Бургас/Варна) и изградения участък от АМ “Тракия“. 

Връзките на северната периферия на областта (общините Сопот и Карлово) със съседните 
области се обслужват от първокласен път I-6 (E 871 София – Сливен – Бургас/Варна), , а чрез второкласния 
път ІІ-64 с общините Хисар, Калояново, Марица и областния център, като този път играе ролята на 
основната интеграционна ос на областта в посока север-юг.

Железопътна инфраструктура: На територията на Пловдивска област е разположена 
следната железопътна инфраструктура: Част от 1-ва Главна ж.п. линия Калотина-София-Пловдив-
Свиленград с дължина 84.00 км, от които само 28,00 км. са електрифицирани и удвоени; част от 
3-та Главна ж.п.линия София-Карнобат-Синдел с дължина 60.00 км, изцяло електрифицирана, но 
единична, част от 8-ма Главна ж.п. линия Пловдив – Стара Загора – Бургас с дължина 38,00 км, изцяло 
електрифицирана, част от 81-ва второстепенна ж.п. линия гара Филипово- Панагюрище с дължина 
37.00км, единична и неелектрифицирана, 82-ра второстепенна ж.п.линия Пловдив-Карлово с дължина 
61,00 км., електрифицирана и единична, 85-та второстепенна ж.п. линия Разпределителна гара Пловдив 
– Скутаре с дължина 22,00 км удвоена и електрифицирана, част от 18-та второстепенна ж.п. линия 
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Стамболийски – Пещера с дължина 29,00 км., неелектрифицирана и не удвоена и 19-та второстепенна 
ж.п. линия Крумово-Асеновград с дължина 10 км., електрифицирана и не удвоена.

Летище Пловдив: Летище Пловдив е разположено на разстояние 12 км югоизточно от град 
Пловдив. Разполага с добър достъп до града и балнеоложките курортни комплекси на север чрез път 
ІІ-64, а в южна посока чрез път ІІ-86 с курортите в Родопите - Пампорово, Нареченски бани, Девин, 
Чепеларе и други. Връзката към гр.София се осъществява по южната околовръстна дъга на град 
Пловдив - второкласен път II-86 и Автомагистрала “Тракия”.
От 2010г. летище Пловдив започва обслужвне и на редовни полети, освен чартърни полети с 
туристически  дестинации и превоз на товари. 

Телекомуникации и далекосъобщения: Пловдив е един от основните телекомуникационни 
възли в страната. Тук се осъществяват връзките на Трансевропейската телекомуникационна мрежа 
с телекомуникационната мрежа по посока Турция и Близкия Изток, което позволява транзитиране на 
големи съобщителни потоци от Турция и Близкия Изток през територията на България към Западна 
Европа. 

Електроенергийна мрежа: Мрежата високо напрежение в областта е добре развита, като 
преносните електропроводи с напрежение 400, 220 и 110 kV са с обща дължина 805,9 км. Мрежата за 
високо напрежение осигурява добри възможности за електрозахранване. 

Газопреносна и газоразпределителна мрежа: През територията на областта минава 
националната газопреносна мрежа и транзитните газопроводи на “Булгаргаз”ЕАД. Към преносната 
мрежа на “Булгаргаз” ЕАД понастоящем са присъединени и консумират газ две газоразпределителни 
дружества и две фирми преки клиенти на Булгаргаз ЕАД, като през 2004 г. консумацията на 
природен газ за област Пловдив възлиза на 240 млн.м.3, през 2005 г. 320 млн.м. 3 в т.ч. и чрез 
газоразпределителните дружества. Предварителните прогнози за консумацията на газ в Пловдивска 
област очертават потребление към 2015 г. в порядъка на около 700 млн.м.3 годишно. 

ТУРИЗЪМ
От първостепенно значение за развитието на туризма е наличието  на туристически ресурси 

– природни и антропогенни. Областта разполага, както с природни феномени, така и на културни, 
исторически и архитектурни паметници. 

Балнеоложкият туризъм е силно развит, за което спомага факта, че на територията на областта 
се намират два от най-реномираните балнеоложки курорти с национално значение - гр. Хисаря   и гр. 
Нареченски бани 

Старият Пловдив със своите исторически архитектурни и други забележителности също 
са привлекателни за развитие на познавателния туризъм. На базата на съществуващите манастири 
- Бачковския, Араповския манастир, Кръстова гора се развива един специфичен вид туризъм - 
поклонническият.     На територията на областта се намира и Белочерковския манастир, който е сред 
най-старите манастири в България - построен е през 11 век и е най-високоразположеният манастир 
в страната - 1600 м надморска височина.       Други интересни обекти са: Село Старосел в община 
Хисаря, където са разкрити шест подмогилни храма. Най-големият е в „Четиньова могила”. Строен е 
от тракийкия владетел Ситалк, който е погребан в нея. 

Бизнестуризмът е с традиции в областта. Този туристически продукт е характерен за община 
Пловдив с различните изложения, организирани с двете издания годишно на Международния 
пловдивски панаир.

Пловдив заема 2 място, по отношение на своята архитектура и нейната привлекателност от 
гледна точка на туристическия интерес.  

На базата на богатото си културно наследство Пловдив се нарежда на 1 място по отношение на 
привлекателност от гледна точка на културата. 
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ЦЕННОСТИ И ОЧАКВАНИЯ

•	 ОЧАКВАНИЯ НА БИЗНЕСА:

-	 Постигане на по-добра интегрираност между наличната инфраструктура и установените 
модели на земеползване и устройство на територията

-	 Създаване на устойчива сигурност на бизнес средата и подкрепа на инвестициите;

-	 По-ясна ангажираност на администрацията към местните бизнес субекти;

-	 Ясна и конкретна политика по отношение на ефективното ползване на местните сравнителни 
предимства и ресурси с цел осигуряване на устйчив разстеж на областната икономика.

•	 ОЧАКВАНИЯ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ:

-	 По-добра среда за живот в градските и селски териториални общности и смекчаване на 
вътрешнообластните териториални диспаритети;

-	 По-добра интегрираност на градския транспорт с установените пространствени модели за 
устройство на жилищните и промишлени територии;

-	 Свеждане до минимум на загубите на плодордна земя;

-	 Ефективно опазване на околната среда и устойчиво ползване на природните ресурси;

-	 По-добър стандарт на живот и по-добри условия за личностно, социално и професионално 
развитие;

-	 Повишено „чувство за местна принадлежност” на основа на значителното културно-
историческо наследство, природните дадености и осигуряване на необходимотото 
съответстие между тях и устройството на територията.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 Визията за развитие на област Пловдив, отразява желанието за постигането на определено ниво 
в развитието на областта в дългосрочен аспект, което се базира на наличните природни, икономически 
и социални потенциали за развитие, както и на формулирана политическа и стратегическа рамка, 
насочени към устойчивото усвояване на тези потенциали и валоризиране на сравнителните предимства 
на областта. 

В този смисъл, формулираната в стратегията визия за развитие запазва своя актуален характер, 
независимо от промените в социално-икономическата обстановка в областта и извън нея.

„Област Пловдив - област с устойчиво социално–икономическо развитие на основата на местни 
ресурси и традиционни културно–исторически дадености, предпочитано място за живот и работа, с 
европейски стандарт на живот, осигурен от конкурентноспособна икономика.”
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ECONOMIC AND GENERAL CHARACTERISTICS OF 
PLOVDIV REGION

OVERVIEW

GEOGRAPHICAL LOCATION AND SIZE

Map 1.  Region with Plovdiv as a center

Plovdiv is located in the northern part of the South Central region. The scope of region includes 18 
municipalities (Asenovgrad Brezovo Kaloyanovo Karlovo Krichim Puppet, Lucky,Maritza Perushtitsa Plovdiv 
Parvomay, Rakovski, Rodopi, Sadovo Sopot Stamboliyski Saedinenieand Hissar) and 215 cities, 18 cities. The 
largest territory in the municipality of Karlovo, and most small - Perushtitsa municipality.

DEMOGRAPHIC SITUATION

The population of the Plovdiv region comprises 701,684  (2009). It is the second most populated region 
in the country , with a residence of  9.3% of the total population of Bulgaria. The demographic situation 
in Plovdiv is a result of the effects of factors and influences which are typical for  the country, and on the 
other hand are specific for the region and driven by its historical-cultural, socio-economic and demographic 
development.

In municipalities population dynamics shows that the trends in demographic development is 
unfavorable. In all municipalities there is a decrease of population.
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Number population - 2004-2009

District / Municipality 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Plovdiv 709861 707570 706413 705121 704057 701684

Asenovgrad 66511 66340 66081 65854 65577 65222

Brezovo 8228 8255 8184 8137 8054 7943

Kaloyanovo 13092 12915 12666 12774 12580 12402

Karlovo 57326 56768 56236 55551 55037 54459

Krichim 8691 8669 8717 8684 8650 8590

Kuklen 6599 6572 6588 6560 6546 6540

Lucky 3749 3625 3570 3546 3469 3387

Maritza 32170 32063 31902 31716 31512 31447

Perushtitsa 5359 5344 5335 5239 5209 5194

Plovdiv 341464 341873 343662 345249 347600 348465

Parvomay 30008 29590 29220 28887 28306 27813

Rakovski 27677 27452 27250 27025 26874 26683

Rodopi 33763 33531 33229 32909 32527 32286

Sadovo 16398 16408 16300 16049 15902 15714

Sopot 10668 10623 10547 10492 10398 10354

Stamboliyski 21669 21468 21378 21236 21083 20879

Saedinenie 11932 11782 11588 11520 11311 11193

Hissar 14557 14292 13960 13693 13422 13113

Structure of population by place of residence in %

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 town village town village town village town village town village town village

Country Total 70.0 30.0 70.2 29.8 70.6 29.4 70.7 29.3 71.1 28.9 71.4 28.6

South Central 65.1 34.9 65.3 34.7 65.9 34.1 66.0 34.0 66.3 33.7 66.5 33.5

Plovdi 72.6 27.4 72.7 27.3 73.8 26.2 74.0 26.0 74.3 25.7 74.5 25.5

In the demographic development of Plovdiv as the region’s centre – the overall trend shows a 
sustainable growth rate.

Urban population in Plovdiv region (2004 - 2009)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Asenovgrad 52098 52036 51979 51819 51760 51499
Banya 3761 3721 3677 3590 3527 3498
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brezovo 1897 1912 1899 1898 1912 1886
Kalofer 3548 3524 3470 3397 3325 3259
Karlovo 24959 24787 24613 24412 24316 24132
Klisura 1478 1440 1413 1377 1346 1290
Krichim 8691 8669 8717 8684 8650 8590
Kuklen . . 5932 5907 5902 5896
Lucky 2661 2615 2597 2592 2547 2491
Perushtitsa 5359 5344 5335 5239 5209 5194
Plovdiv 341464 341873 343662 345249 347600 348465
Parvomay 14947 14800 14714 14375 14169 13984
Rakovski 15806 15635 15526 15432 15358 15265
Sadovo 2571 2551 2547 2500 2511 2507
Sopot 9607 9555 9476 9434 9330 9299
Stamboliyski 12141 12045 12015 11924 11838 11721
Saedinenie 6377 6302 6228 6154 6092 6050
Hissar 7882 7799 7691 7581 7498 7410

The deterioration of the population age structure is reflected in the size and quality of its menpower 
resources. Despite the slight increase of births over the past years, natural growth remained negative. 

HUMAN RESOURCES AND ECONOMICS

The economically active population in Plovdiv in 2009 amounts to 308.4 thousand or 64.0%
of  population in the age group 15-64. Thus  it ranks first among all planning regions and second in the 

country. The economic activity rate  was 50.8% (53.0 for the country in 2009) as it is traditionally higher in 
men (57.7%) than women (44.7%).

Workforce in 2009 was 310.8 thousand , they are distributed as follows - 295.1 thousand persons 
employed (94.9%) and 15.7 thousand persons (5.1%) unemployed.

Workforce, factors of economic activity, employment and unemployment of the population over 15

Statistical
Development 
and
regions

Labour force - thousands Persons 
outside 

workorce -
thousands

Factor
Economic
activity

%

Factor
Employ- 

ment
%

Factor
of unemploy- 

ment
%

All Employed
Un-

employed

Bulgaria 3 491.6 3 253.6 238.0 3 093.3 53.0 49.4 6.8

South
Central
Region 689.3 639.2 50.1 641.4 51.8 48.0 7.3

District
Plovdiv 310.8 295.1 15.7 300.5 50.8 48.3 5.1

Regional Employment in educational aspect for 2009 was dominated by those with secondary 
education - 182.3 thousand (61.7 percent) , This is is close to the average (59.2%). In educational structure 
of employees just 23.3% (2009) have higher education. The trend in last three years is to increase the share 
of employees with secondary education from 19.2 percent in 2007 to 23.3 percent for 2009. However, the 
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figure remains below the national average - 26.4 percent.
This characteristic is unfavorable for the local economy in crisis and the perspectives to specialize 

in high techn industries. Till 2008  unemployment was continuously decreasing, in 2007 it is within 6.8. The 
number of unemployed  with basic or less education in 2007 was 14,852 persons, which constituted 66.6 
percent of all unemployed.

By this indicator the region occupied ninth place in the country, but the trend began in December 2008 
increasing the number of registered unemployed in unemployment agencies. Thus, the average monthly 
number of registered unemployed in 2009 amounted to 22,173 against 17,129 for 2008.

In economic terms Plovdiv region is characterized by industrial and agricultural business profile and a 
diversified structure of economy. Annually the region generates approximately 7% of the national revenues 
from goods and services , over 75% of these revenues come from the private sector.

The structure of  local economy dominates the service sector, which for 2007 provides about 54% of 
GDP, followed by industrial sector (40%) and agriculture (6%).

Gross added value at current prices by economic sectors

Statistical regions 
and regions

GVA 
thousand

BGN

GVA by economic sector - BGN

Agriculture Industry Services

Bulgaria 46 400 728 2 897 646 14 985 498 28 517 584

South Central Region 6 760 396 709 859 2 603 381 3 447 156

Plovdiv District 3 344 970 214 194 1 335 196 1 795 580

As for the formation of gross domestic product per capita we see falling  behind  national average, the 
difference amounts to BNG 1606  /year, or 21.8 percent. This is due to low labor productivity, especially in 
peripheral parts of the region in places of traditional occupation in agriculture, forestry and fishing.

In 2008 regional assets acquired amopunted to 1,729,309 thousand, which represents 7.76% of the total 
for the country. In structural terms, the largest share of assets acquired were in mining and manufacturing - 
37.1 percent of total assets. Then trade, restaurants and hotels, due to the rapid development of construction 
works in the period before the economic crisis.

Fixed assets acquired in 2008 by economic activity
(Thousand BGN)

Industries Bulgaria
South

Central
region

Plovdiv

Total 22 261 128 2 776 071 1 729 309

Agriculture, Forestry and Fisheries 877 591 115 674 72 299

Mining, manufacturing and other industries; delivery water, 
sewerage, waste management and Recovery 6 276 705 1 041 473 641 675

Construction 2 657 238 397 610 222 573

Trade, repair of motor vehicles and motorcycles;
Transport and storage, Hotels and Restaurants 5 832 518 722 186 431 730

Production and dissemination of information and creative
Communications 775 816 .. ..
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Financial and insurance activities 602 448 .. ..

Real estate 2 770 728 200 718 170 987

Professional activities and research;
Administrative and support activities 1 101 824 101 635 70 486

Government, education, welfare
Health and social work 1 128 417 87 863 43 347

Other services 237 843 38 564 12 229

FDI cumulative in Plovdiv in 2008 are EUR 928,812 thousand , representing 4.9% of the aggregate 
volume of investments in the country. Direct FDI per capita in the region amount to a volume of 31.1 
thousand, which is nearly two times lower than the figure for the country - 2.51 thousand. 

Foreign direct investment in non-financial corporations with accumulation of 31.12.2008
(Thousands of Euro)

Bulgaria

2007                            15 167 125
2008                            19 185 003

South Central Region

2007                                966 811
2008                             1 340 758

Plovdiv

2007                                652 992
2008                                928 812

The nonfinancial sector in the region in 2008 produced an annual  net income of BGN 15,692,776 
thousand, and thus an increase of 1,661,668 thousand  (10.6%) compared with the previous year. A major 
contribution to the formation of revenues have the municipalities with the most developed economy - 
Plovdiv and Maritza municipality, where was  formed 82.2% of net income of  all businesses.

As regards the distribution of revenue from businesses per capita ,the municipalities of Plovdiv, 
Maritsa and Sopot again rank first. 

This fact clearly justifies the claim that the region is a typical example of development of the center-
periphery type of economy, with different characteristics and specialization of the economy in the center 
and the rest of the territory.

THE LEADING ECONOMIC ACTIVITIES IN THE DISTRICT CENTERED BY PLOVDIV CITY ARE:
• The food industry in the region is leading, and it was developed based on the rich agricultural 

resources, availability of skilled and experienced manufacturing workers, the major consumption centers 
and proximity to the capital. Almost all its subsectors are developed here:

• Canning industry is highly developed under the influence of the above factors. The region produces 
over 20% of vegetable and fruit canned in Bulgaria. The main centers of the canning industry are Plovdiv, 
Parvomay ,Asenovgrad Stamboliyski and others.
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• The meat industry in the region produces about 10% of meat and meat products in the country. The 
main facilities are concentrated in Plovdiv, Asenovgrad, and Parvomay. In recent years, decline in production 
due to the reduction of the the number of livestock.

• Wine and distillery industries are traditional for the region. The main centers - Brestovitsa, 
Perushtitsa Asenovgrad, Karlovo and others.

• The production of sugar and sugar products is concentrated mainly in Plovdiv / about 25% of 
production in the country / the region is leading in the production of sugar and chocolate.

• Metallurgy and manufacture of metal products. Development of industry based on totally seven 
companies, the most important entity is the “Plant for non-ferrous metals” Plovdiv, committed more than 
1800 people.

• Textile and clothing industry is specialized in producing cotton yarn and fabrics, cotton knitwear and 
others. Operating  over 35 businesses, more significant are Maritsateks AD and Bulsafil.

• Garment industry has a wide product range, which is predominated by the manufacturing of 
outerwear. In Plovdiv there are has registered more than 280 companies with such a subject activity. The 
main market for their products / EU / currently stagnates and subcontracting companies are intensively 
looking for  low cost production.

• Pulp , paper and printing industry covers the manufacture of paper and printing products, such as 
leading companies in this region are ZHA “Rodina”, “Printing” Corp., Delta +, New Timkompakt, “Janet-45 
and others.

• The chemical industry is represented by the production of  preparations for plant protection  - 
carbide, and plastic , raw materials for the perfume industry- Karlovo, Plovdiv  etc. The highest degree of 
economic integration between the municipalities is located in Plovdiv, Maritza, Rodopi and Kuklen, which 
together with Asenovgrad form the core of regional economy.

AGRICULTURE
Due to the considerable agro-ecological potential, Plovdiv is one of leaders in the field of agriculture 

and agribusiness in the country. Specialized industries are -  vegetables, industrial crops, to a lesser extent, 
cereals and wine.

PLANT-GROWING
Plant-growing is specialized in production of vegetables, cereals, fruit,vine, oil-bearing crops, 

production of paddy rice and others. Over 50% of production of paddy rice, 56% of apple production and 31% of 
vegetables for country are concentrated in the region. Highly developed are also grain production,vegetables, 
wine, fruit and essential oil crops.

Areas  with agricultural purpose amounted to 307,100 ha. And 93.0 percent of them are cultivated 
(2009). In 2009 the UAA in the field amounted to 285,573 ha representing 36.6% of the total South Central 
region and 5.5% of the country. In method of cultivating the land for 2009, the territory is divided as follows:

Type of UAA Region (ha) Share of UAA (%)

Region with agricultural uses 307 100

Utilised agricultural region 285 573 100

Grain 97 236 34.0

Oil 30 266 10.6

Technical 6 737 2.4
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Vegetables and Flowers 6 536 2.3

Meadows and annual feed 13 675 4.8

Permanent grassland and meadow 86 577 30.3

Permanent crops 21 619 7.6

Fallow land 22 926 8.0

It is an unfavorable trend  that the Plovdiv region ranks first in the country region of fallow land  
22,926 ha (11.7% of fallow land in the country). This requires special events, despite the decrease by 
18.7% compared with 2008,Plovdiv region is a major manufacturer of high quality essential oils, first place 
occupied by Bulgarian rose oil. Overall, essential oil crops are promising and highly productive. They tend 
to expand regionally. Favorable conditions for cultivation of rose oil and lavender we have in Municipality 
Karlovo, Kaloyanovo and Brezovo.

LIVESTOCK BREEDING 
Plovdiv region has favorable natural and climatic conditions for producing grain and fodder, which 

makes it a good basis for development of livestock. In recent several years farming in the region is making 
progress. Industrial output of red meat in slaughterhouses in Plovdiv region amounted to 3420 tons distributed 
as follows:

Manufactured meat Tons Ratio (%)

Total 3420 100.0

Pig 2627 76.8

Bovine cattle 711 20.8

Sheep species 83 2.4

In cattle we see a generally reduction of the number of herds, but an  increase in the number of 
high-productivity animals. Increase by three times in  the production of poultry and egg production – it was 
raised by 34%.

With over 5000 units are increased the bee swarms in the region.In recent years, there began 
development in nontraditional fields for livestock, as rabbit, breeding of ostriches, quail and others.

FORESTRY
The Forestry Fund / FF / at the Regional Forestry Administration in Plovdiv encompasses 188,232 

ha. The forestry resource in the Plovdiv region is estimated at 24,317 025 m3 and an average annual 
growth of 503,643 cubic meters in regional governance are intended for use by all types.

304,514 cubic meters or 60.5 percent of the annual growth rate and 1.25 percent of the stock. 
regeneration felling are aimed at ensuring the natural regeneration of forests in order to create 
sustainable forests. State forests in the area are 129,562 hectares with a total stock of  19,904,706 
cubic meters of standing mass of branches and an average annual usage of 217 thousand cubic meters 
standing timber. The largest area of coniferous forest plantations occupy  29.2% followed by coppice 
for conversion -28.8%, reconstruction - 23.6%; deciduous high - and low-growing 15.2% - 3.2%.

INFRASTRUCTURE 
Infrastructure systems have an important influence are a bases for encouraging investment interest 
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in a particular territory.
Transport infrastructure: central location,features  Plovdiv as a center not only of the South Central 

region, but also in Southern Bulgaria , and justifies the relatively high proportion of high-class roads (27.2% 
in average for the country 17.3%). The region is served by two routes of international importance (E-80 in 
the direction of the Plovdiv-Svilengrad and E-871)

Destination and the constructed  section of the Trakia motorway.
Links the northern periphery of the area (municipalities Sopot and Karlovo) with neighboring areas 

are served by the class I-6 roads (E 871 Sofia - Sliven - Burgas / Varna), but also by secondary road II-64 with 
municipalities Hissar Kaloyanovo Maritza .The regional center plays the role of main axis of the integration 
area in the north-south direction.

Railway Infrastructure
In the Plovdiv region there are  located the following railways: Part of 1st General Railway line 

Kalotina-Sofia-Plovdiv -Svilengrad ,length 84.00 km, of which only 28.00 km. are electrified and doubled, 
part of 3rd Main railway line Sofia-Karnobat-Sindel length 60.00 km, fully wired, but a single part of the 8th 
Main railway line Plovdiv - Stara Zagora - Burgas length 38.00 km, fully wired part of the 81st minor railway 
Line Station Filipovo-Panagyurishte ,length-3337.00 km, single and not-wired, 82nd minor railway line 
Plovdiv-Karlovo ,length 61.00 km., Wired and single, the 85th secondary railway yard line Plovdiv – Skutare, 
length 22.00 km ,electrified, double, part of the 18th secondary railway Line Stamboliyski –Peshtera, length 
29.00 km., not wired and doubled ,the 19th and secondary railway line Krumovo-Asenovgrad, length 10 km., 
wired and not doubled.

Plovdiv Airport: Plovdiv Airport is situated at a distance 12 km southeast of  Plovdiv. It has a good 
access to town and spa resorts in the north by road II-64 and the south by road II-86 with resorts in the 
Rhodopes - Pamporovo Narechenski bani, Devin,Chepelare and others. The connection to Sofia takes place 
along the southern arc of the city ring,Plovdiv - II -86 secondary road and the Motorway.

From 2010 Plovdiv Airport begins servicing scheduled flights, and charter flights in addition to tourist 
destinations and freight.

Telecommunications and Telecommunications: Plovdiv is one of the major telecommunications 
units in the country. This made the relations of trans - telecommunications network in the direction of 
Turkey and the Middle East, allowing transit of large communication flows from Turkey and the Middle East 
through Bulgaria to Western Europe.

Electricity system: high voltage networks in the area is well developed,transmission lines with voltage 
400, 220 and 110 kV with a total length of 805.9 km. Network HV provides better opportunities for power.

Transmission and distribution network: The territory of the region is crossed by the national gas 
grid and gas transit pipelines Bulgargaz EAD. The transmission network of Bulgargaz is currently joined 
by  two gas distribution companies and two companies direct customers through Bulgargaz, in 2004 the 
consumption of natural gas for the Plovdiv region amounted to 240 mln.m3, in 2005- 320 mln.m including 
via gas distribution companies. Preliminary estimates of gas consumption in Plovdiv District outlines a 
consumption by 2015 in the range of about 700 mln.m3/ year. 

TOURISM
Availability of tourist resources is essential for tourism development: 
- Natural and anthropogenic. The area has both natural phenomena and cultural, historical and 

architectural monuments.
Spa tourism is highly developed, in the region there are two of the most famous spa resorts of national 

importance - and the town of Hisar and Narechenski bani. The Old Town with its historical architecture 
and other attractions also are attractive for the development of cognitive tourism. Based on existing 
monasteries- Bachkovski, Arapovo monastery ,Krastova Gora a specific type of tourism is under development 
- pilgrimage. In the region there is located the Belocherkovskiya Monastery, one of the oldest monasteries in 
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Bulgaria - built in 11 century and the highest monastery in the country - 1600 m altitude. Other interesting 
sites are: Village Starosel municipality Hisar, where archaeologists  revealed six tumuli temples. The biggest 
is “Chetinyova mogila. It was built by the Thracian ruler Sitalk, who was buried there.

Business tourism has long traditions in the field. Various exhibitions organized annually by the two 
editions of the International Plovdiv Fair.

Plovdiv ranks second  in terms of its architecture and its attractiveness from tourism aspect. Based on 
its rich cultural heritage, Plovdiv ranks first place in terms of attractiveness concerning culture. 

VALUES AND EXPECTATIONS:
• EXPECTATIONS OF LOCAL BUSINESS:
- Achieve better integration between existing infrastructure and established patterns of land 

use and spatial planning
- Create a sustainable security business environment and support of investments;
- A clear commitment of the administration to local business operators;
- Clear and concrete policy on the effective use of local comparative
advantages and resources to ensure sustainable growth of regional economy.

• EXPECTATIONS OF  LOCAL COMMUNITY:
- Better living environment in urban and rural territorial communities and mitigation
- Better integration of public transport with identified spatial patterns, for planning of  

residential and industrial areas;
- Minimize losses of arable land;
- Effective environmental protection and sustainable use of natural resources;
- Better living standards and better conditions for personal, social and professional development;
- Increased ‘sense of local ownership “on the basis of significant cultural heritage, natural 

resources and ensuring compliance between them and regional planning.

VISION FOR THE DEVELOPMENT OF PLOVDIV
The vision for the development of Plovdiv reflects a desire to achieve a certain level in the long 

term development of the region , which is based on available natural, economic and social potentials 
for development, and formulated policy and strategic framework aimed at sustainable utilization of 
these potentials and enhancement of the comparative advantages of the area.

In this context, the vision formulated in the strategical development plan retains its current 
character, regardless of changes in socio-economic situation in the region.

“ Plovdiv region – an area of sustainable socio-economic development based on local resources 
and traditional cultural and historical heritage, a preferred place to live and work in European 
standard of living provided by a competitive economy.”
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ЕЛЕКТРОННИЯТ БИЗНЕС - БИЗНЕСЪТ НА 2010 г.

Какви са шансовете ни, ако се захванем с онлайн продажби сега? 

Според статистиката изглеждат доста добри. В доклад на Европейската 
комисия по темата от март тази година се казва, че 150 млн. граждани на ЕС 
вече пазаруват онлайн. В някои страни от ЕС частта на ползващите интернет, 
поръчали продукти и услуги онлайн през изминалата година достига 91 %. За 
България възможностите пред онлайн предприемачите са още по-добри, тъй 
като все още има редица незаети ниши в този сегмент у нас.

Добра отправна точка при избора на продукт за онлайн пазара са потребителите. За да си осигурите 
стабилно търсене, помислете за стоки, от които потенциалните ви клиенти ще се нуждаят регулярно. 
Отличен избор са и продуктите, които генерират търсене на свързани стоки. Например, ако вашият 
онлайн магазин предлага принтери, осигурете възможност и за покупка на консумативи за тях. Това 
ще улесни вашите клиенти и ще ви даде възможност за допълнителни печалби.

Добра стратегия е също и да заложите на продукт, който потребителите не могат да купят (лесно) 
офлайн в даден регион. Примери за труднодостъпни стоки са тези на фирми, които нямат локални 
представителства, билети за различни събития, чужда литература и т.н. Сещате ли се за страхотен 
продукт, който сте виждали някога и сте се чудили защо не можете да си го поръчате по интернет? Или 
ви се е налагало да пътувате, за да си купите нещо, защото никой не гопродава онлайн? Ако отговорът 
е положителен – имате шанс да сте сред първите, които да го предложат в своя интернет магазин.

Когато избирате продукт за продажби в интернет, помислете и за конкуренцията. Един от най-често 
срещаните съвети на експертите в бранша е да се фокусирате върху нишови продукти. Днес например 
у нас могат да бъдат открити десетки онлайн магазини за компютри, но няма такъв, фокусиран върху 
корпоративните VoIP решения. Освен че ще ви спасят от „плуването сред акулите“, нишовите продукти 
имат и още едно важно предимство, когато се продават онлайн. По-ограниченото предлагане ще ви 
даде възможност за по-добра оптимизация при търсене по ключови думи. Колкото по-малко интернет 
магазини продават избраната стока, толкова по-големи шансовеимате за добро позициониране в 
търсачките. Други предимства на нишите са възможностите за стартиране с малък бюджет, ниските 
разходи за маркетинг, както и средните до високи норми на печалба поради отсъствието на остра 
конкуренция.

При избора на сегмент трябва да помислите и за технологията на доставка. За предпочитане е да се 
насочите към стоки, които се лесни за транспортиране – здрави (за да редуцирате риска от повреди при 
пренасянето) и леки продукти (така ще понижите разходите за доставка). От значение са и опциите за 
осъществяване на директна връзка с производителя, както за да получите максимално изгодна цена, 
така и заради по-лесното връщане на стоки при евентуално възникване на проблем.

Проучете и по-малките фирми от местния бизнес – много вероятно е техните продукти все още да не 
се продават онлайн, а същевременно да има потенциални клиенти, за които стоките да са практически 
недостъпни поради липса на информация или отдалечена локация. Търговските изложения също могат 
да ви помогнат при избора, защото там се представят нови и специализирани стоки, а и ще имате 
възможност директно да се срещнете с представители на техните производители.

Не по-малко важно от избора на подходящия продукт е и това как ще го представите на бъдещите си 
клиенти. Описанието е ключово за успеха на бизнеса ви и ще определи дали ще превърнете посетителя 
в клиент или ще го отблъснете с неясни текстове и липса на съществени детайли.

Важно е сами да напишете описанията на продуктите, които ще предлага вашият онлайн магазин. 
Не копирайте текстове от чужди уебсайтове, защото има вероятност Google и другите търсачки да 
ви накажат за това. Ще постигнете по-високи позиции при търсене, ако публикувате оригинални 
продуктови описания.

Добрите описания карат читателя да се чувства щастлив и да се гордее с покупката на съответната 
стока. Или, казано кратко: продавайте мечти, а не спецификации. Вместо да предлагате артикул номер 
#2334 – чаша за кафе, подходяща за пътуване, „продайте“ на своя клиент усещането, че ще направи 
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нещо добро за околната среда, използвайки чаша за многократна употреба. Ако познавате добре 
целевата си аудитория и знаете какво ги мотивира да купуват, ще можете да представите продуктите 
по начин, който да ги интригува.

Докато продавате мечти обаче, не пропускайте да включите и детайли за продукта. Те могат да 
бъдат позиционирани по-надолу, но със сигурност трябва да предоставите информация за всичко, 
което може да вълнува потребителя. В нашия пример с чашата клиентът би се интересувал от това в 
какви цветове се предлага, дали е подходяща за студени и горещи напитки и колко време ще съхрани 
температурата им, колко милилитра побира и т.н. Ако можете да я сравните с познат обект, това 
увеличава шанса посетителят да се ориентира правилно за нейния размер.

Изображенията също са важни, но не очаквайте те да заместят нуждата от изчерпателно описание, 
някои детайли не могат да се определят само от снимката на продукта. Ще спечелите допълнително 
доверие, ако под описанието на продукта посетителите могат да прочетат отзиви от ваши клиенти. В 
случай че за стоката има ревюта в медиите – включете и препратките към тях.

Ако предлагате продукти, които са окомплектовани с допълнителни артикули, например кабели, 
слушалки и т.н., не пропускайте да споменете и за тях. Важи и обратното – ако стоката се нуждае 
от батерии, а вие няма да ги доставите, не спестявайте тази информация на потребителите. Няма 
да спечелите точки, ако с отварянето на кутията клиентът установи, че му трябват допълнителни 
аксесоари, за да използва новата си придобивка, а не може да го направи веднага.

Когато описанията на продуктите съдържат списък с технически спецификации, не можете да 
очаквате, че всички потребители ще ги разберат. Обяснете термините, като посочите предимствата, 
които дават. Важно е вие да формулирате заключението на клиентите за техническите характеристики 
на продукта, вместо дда ги оставите да достигнат до него сами.

Ако имаме онлайн магазин и вярваме, че най-добрата реклама е тази от уста на уста, какво 
трябва да правим със социалните мрежи? Те са съвременна форма на седянка, в която милиони 
потребители споделят своите чувства, хвалят се с покупките си или се оплакват от лошо 
отношение от страна на различни компании.

Днес социалните мрежи, вирусният маркетинг и оптимизацията за търсачки позволяват на 
десетки хиляди малки фирми да станат известни и да се конкурират с големите представители на 
своите браншове. Онлайн магазините могат да получат особено големи предимства от качествената 
комуникация в социалните мрежи, тъй като целият им бизнес е ориентиран онлайн и понякога 
реализирането на продажба може да бъде сведено само до един линк, публикуван на подходящото 
място.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА ВИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Преди всичко е важно да дефинирате реалните си бизнес цели и очаквания от използването на 
социалните мрежи и да отидете отвъд често срещаното твърдение, че „просто трябва да направим 
Facebook – група“. Вие не трябва да правите нищо просто, ако не сте убедени, че въпросната стъпка 
няма да донесе ясни бизнес предимства. След като сте наясно с целите си, помислете кои социални 
мрежи биха били най-ефективни, за тяхното постигане (например MySpace е много по-силно насочена 
към артистичните среди и би била подходяща, ако притежавате интернет магазин за музикални 
инструменти, докато LinkedIn е мрежа за бизнес отношения). След това се убедете, че имате надеждно 
средство за измерване на ефективността.

Фокусирайте се върху една или две социални платформи и ги поддържайте с постоянство! 
Публикувайте редовно информация за новите продукти, предлагани от сайта ви, промоциите и 
отстъпките, както и разнообразни новини от сектора, в който развивате бизнеса си. Потребителите едва 
ли биха се впечатлили от това, че имате профили и групи във всички възможни онлайн съобщества, 
но не ги поддържате. Мислете не толкова за самото създаване на фен страници и групи, колкото за 
потребителските аудитории, които ще достигнете чрез тях и се опитвайте да проследите ефекта от 
използването на този комуникационен канал.

Жалко за хубавата Facebook страница, която сте направили на онлайн магазина си, ако дори един 
потребител я използва, за да ви зададе въпрос и не получи отговор. Помнете – в този вид сайтове 
всичко се случва бързо, динамично и вие трябва да сте убедени, че някой от вашата компания следи за 
коментари и въпроси под постингите, участвайки активно в дискусията с вашите фенове и потенциални 
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клиенти. Помислете си, дали ако имате офлайн магазин, бихте искали те да влязат в него и продавачът 
точно в този момент да се обърне с гръб към тях, преструвайки се, че не ги забелязва. Е, в онлайн 
пространството дискусиите под постингите са равносилни именно на възможността да влезе нов клиент 
във вашия офлайн шоурум, с когото да имате възможност да разговаряте и евентуално да го склоните 
към покупка. Но с тази разлика, че във Facebook или Twitter един подобен разговор ще бъде „чут“ 
от много повече потребители едновременно. Да провокирате повече дискусии означава, да вдъхнете 
живот на своята страница или група, а това ще ви гарантира и повече нови потребители в бъдеще. 
Просто защото хората обичат да посещават онези сайтове/форуми/групи, в които има много други 
посетители, кипи живот и комуникация.

Опитайте да „google“-нете някой ваш познат или известна личност и ще забележите, че неговият 
профил в Twitter, Facebook или LinkedIn вероятно ще излезе доста напред сред резултатите. Това е 
така, защото търсачките фаворизират социалните мрежи в своите алгоритми за търсене. Т.е. ако 
задачата да изведете своя онлайн магазин до първото място в резултатите в Google може да се окаже 
доста сложна, то с Facebook групата си можете да постигнете това по-лесно. Затова обърнете внимание 
на ключовите думи и изрази, които използвате и се постарайте да превърнете своите страници в 
социалните мрежи в ефективен канал за продажби.

Няма нищо по-важно за развитието на Facebook групата ви, от разнообразното и ежедневно 
обновявано съдържание. Не се задоволявайте само с рекламни съобщения за нови продукти и цени, а се 
постарайте да предложите на потребителите интересни текстове, които ще създадат у тях усещането, 
че получават добавена стойност от участието си във вашата група или фен страница. Мултимедийното 
съдържание също е важно – добавянето на повече снимки или видеоклипове ще направи вашия профил 
доста по-атрактивен и ще привлече повече посетители.

Силен ход за популяризиране на групата във Facebook, Twitter или MySpace е регулярното подаряване 
на продукти, услуги или отстъпки, специално за тази аудитория. Това може да стане изключително 
лесно – достатъчно е да публикувате нов постинг от типа: „Първият, който напише коментар под този 
постинг, ще получи чисто нов аксесоар за мобилен телефон/компютърна мишка/тениска/книга/
дезодорант“. Така награждавате вашите най-верни фенове за това, че са станали част от групата ви, 
добавяте стойност към нея и при това го правите лесно и без да харчите допълнителни средства.

Онлайн съобществата не са панацея и като всеки друг комуникационен канал, трябва да бъдат 
разглеждани като част от цялостната маркетингова стратегия за развитие на вашия магазин. Въпреки 
че този инструмент е привлекателен, заради ниските си разходи, не е достатъчно да използвате само 
него. Той не може да бъде ефективен, ако се разглежда сам по себе си, а единствено – като част от 
маркетинговата ви стратегия.

Социалните мрежи са само едно парче от един много по-голям пъзел, който започва с качествения 
онлайн магазин, доброто обслужване и бързите доставки, продължава с адекватната ценова 
политика и промоции, за да приключи с оптимизацията за търсачки, реклама и ПР. 

Искате или не, в момента така е устроен света, че потребителите ще говорят за вашия онлайн 
магазин и ще споделят положителни и отрицателни отзиви за продуктите ви на разнообразни 
места в Интернет.

Днес един единствен недоволен клиент може да напише постинги в десетки форуми, коментари 
под онлайн статии, в социалните мрежи, както и в собствения си блог, които да останат с години в 
мрежата.

Когато преди няколко години компании като Amazon създадоха възможност за публикуване на мнения 
от клиенти на своите сайтове, критиците побързаха да предскажат сериозни проблеми, произхождащи 
от невъзможността да се контролират негативните коментари. Резултатът обаче беше неочакван и 
много от потребителите повишиха своето доверие в тези търговци, които им дадоха трибуна за изява. 
И това беше само преддверието към един нов свят на съдържание, генерирано от потребителя (user-
generated content), с огромни нови маркетингови възможности.

Помислете си колко често, преди да вземете решение за покупка, проверявате какви са мненията за 
съответния продукт или услуга в интернет. Аз лично го правя почти винаги. И не е трудно да забележа, 
че почти винаги за стоката съществува някакво съдържание онлайн: постинги по потребителските 
форуми и сайтове, новини в онлайн медиите, коментари под тях, мнения, споделени в социалните 
мрежи. Възможностите пред клиента за публикуване на мнения за продукти изглеждат безгранични. 
Е, тогава защо смятаме, че ако ограничим достъпа му до нашия сайт, за да не напише на него критичен 



53 WWW.ENTERPRISE-EUROPE-NETWORK.BG

ECONOMICAL YEARBOOK OF PLOVDIV REGION

постинг, той няма да се появи на други места в мрежата, които при това често са индексирани много 
понапред в търсачките? Още повече че бъдещите клиенти могат с едно кликване на мишката да намерят 
в Google всички мнения, създавани за желания от тях продукт. И защо да не концентрираме тези 
мнения на нашия сайт, показвайки, че сме напълно искрени в отношенията си със своите потребители?

Вярно е, че натрупването на негативни мнения за даден продукт на едно място може да го направи 
труднопродаваем, но ако това действително е позицията на клиентите за него, той и без това едва ли ще 
се продава като „топъл хляб“. А ако има недостатъци, тяхното скриване трудно би могло да ви донесе 
нещо повече от краткосрочни печалби и намаляване на потребителското доверие в дългосрочен план. 
Напротив по-голямата прозрачност със сигурност ще доведе до по-голямо доверие във вашия онлайн 
магазин и ръст на бизнеса ви в бъдеще. Освен това самият факт, че сте отворени за комуникация, 
предразполага позитивно и отсрещната страна и дори да е имал намерение да ви критикува, не е 
изключено вашият клиент да смекчи тона.

Повечето западни онлайн магазини отдавна са открили тези принципи и днес въпросът пред тях 
е не дали, а по-скоро как да стимулират потребителите да бъдат по-активни с мнения и дори цели 
ревюта или оценки на техния сайт. Причината е, че бъдещите потребители вярват в много по-голяма 
степен на настоящите потребители, отколкото на различни обвързани с производителя маркетингови 
текстове и дори на статии в медиите. Главното предимство на явлението „user-generated content“ е в 
многообразието от мнения и тяхната неподправена искреност, което често контрастира с рекламните 
текстове, убеждаващи ни колко уникален е даден продукт.

Добре, важно е да накараме клиентите да споделят мнението си. Но как да стане това? Ето няколко 
съвета от практиката, които могат да ви помогнат в обогатяването на сайта с потребителски ревюта и 
оценки на продуктите ви.

ДЕЙСТВИЯ ЗА ПООЩРЯВАНЕ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИТЕ И СЪЗДАВАНЕТО НА 
ПРОДУКТОВИ РЕВЮТА И ОЦЕНКИ

Една такава възможност е да давате награди, избирайки победителя сред потребителите, които 
участват с мнение за даден продукт. В такъв случай обаче може да бъде поставена под съмнение 
искреността на мненията, а освен това клиентите, които вече имат или са опитали продукт на тази 
марка, но не са го поръчали, е малко вероятно да го търсят отново онлайн.

Друга възможност е да добавяте малки мостри в пакета, срещу което да поискате от клиентите 
си да дадат мнение за продуктите. Добра идея е също да сложите фирмени флаери в опаковките на 
продуктите, чрез които да приканите клиентите към обратна връзка – например с линк към вашия сайт.

Ако разполагате с офлайн магазин, обособете специално място в него за комуникация онлайн. Можете 
например да поставите щанд или дори лаптоп, като приканвате клиентите да коментират продуктите 
директно в магазина. Също така бихте могли да им предоставите онлайн достъп до мненията на други 
клиенти, които да им помогнат в избора на покупка във вашия магазин.

Можете да бъдете още по-изобретателни и да предложите на клиентите си да запишат свое собствено 
аудио или видеосъобщение с мнението си. Предимствата от този иновативен подход са много: като 
започнем от вроденото желание на всеки от нас да се изявява и да бъде известен и стигнем до по-
високата ефективност на визуалните комуникации, при които в съзнанието на бъдещите потребители 
остава визията за продукта, както и за клиента, който е дал своето мнение.

Поканете клиентите да опитат хубава храна или други продукти и да напишат своето мнение, да 
получат безплатни тестери и – защо не да спечелят голяма награда. Това е добре приложима идея в 
търговията с детски облекла, обувки, козметика и особено с храни и напитки.

Можете да предложите на по-разпалените си клиенти да участват в специален екип. Един от начините 
е редовно да им предлагате мостри срещу това да напишат рецензия. Ако често добавяте нови артикули 
във вашата продуктова гама, предварителното изпращане на мостри ще ви даде възможнос т по-лесно 
да предс тавите продук та и вече да имате мнение за него. Получаването на мостри преди всички 
останали би накарало клиента да се почувства като част от специален кръг и би повишило неговата 
лоялност. Разбира се, този подход не е подходящ за всички търговски категории.

Все пак имайте предвид, че никакви маркетингови трикове няма да накарат вашите клиенти да 
публикуват мнение на вашия сайт, както и бъдещите потребители – да повярват на написаното, ако 
тези два елемента липсват в комуникацията ви с тях. Вашият онлайн магазин е само едно от милионите 
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места в мрежата, а клиентите се задържат много малко на един сайт и усъмнят ли се във вашата 
искреност, те вероятно никога повече няма да се върнат на него. Ако пък изисквате от тях да попълват 
сложни форми за оценки или да преминават през много етапи на комуникация и потвърждение, те 
отново ще изгубят мотивацията си да създават безплатно съдържание за сайта ви.

Единствено неподправеното желание за общуване с вашите онлайн потребители и гарантирането 
на лекота при използването на онлайн магазина, ще ви позволят да се възползвате от новите правила 
за маркетинг „от уста на уста“.

Потребителите в Западна Европа, Азия и САЩ отдавна са се убедили, че онлайн търговците 
могат да бъдат дори по-коректни и надеждни, в сравнение с традиционните магазини. 

Нека се постараем и ние в тази посока, започвайки с няколко лесни и безплатни стъпки да градим 
по-добър имидж на онлайн магазина .

НЯКОЛКО НАЧИНА, С КОИТО ДА ПОСТИГНЕТЕ ПО-ГОЛЯМО ДОВЕРИЕ ВЪВ ВАШИЯ ИНТЕРНЕТ 
МАГАЗИН

Първите задължителни стъпки са изключително лесни и не изискват инвестиции в някакви 
технологични решения. За разлика от традиционните магазини, които винаги имат ясен адрес, а 
често и отличителни фирмени знаци, сайтовете за електронна търговия се намират във виртуалното 
пространство и на потребителите би било много по-трудно да потърсят отговорност от техните 
собственици, в случай на измама. Затова е изключително важно да подходите открито, публиувайки 
на видно място своите контакти, фирмени данни, адрес за кореспонденция и друга официална 
информация. Тази стъпка е толкова важна за спечелване на потребителското доверие, че е странно 
колко много са онлайн магазините, които не я предприемат и в графата за контакт оставят единствено 
форма за автоматично препращане на запитвания – без да посочат дори своя електронен адрес.

Ако отделите място в рубриката „За нас“ на сайта си, за да представите ръководството и екипа 
на вашия онлайн магазин, колкото и малък да е той, ще направите още една важна крачка към 
потребителското доверие. Може би си мислите, че не е важно да поставяте себе си в центъра на 
вниманието и не желаете вашата снимка и име да фигурират в уеб пространството. Това е напълно 
разбираемо, но все пак трябва да запомните, че вие правите своя бизнес заради клиентите си и най-
важно е те да се чувстват комфортно да пазаруват при вас. А ако могат да виждат хората, които ще ги 
обслужват отсреща, с техните имена и длъжности, това ще увеличи в огромна степен шанса те да си 
поръчат нещо от онлайн магазина ви.

Разбираемо е, ако не искате да се обвързвате с подобен ангажимент, защото той крие редица 
потенциални проблеми за вас. Дори и да предлагате напълно качествени стоки, вие пак не сте 
застраховани, че някой прекалено разглезен клиент няма да поиска да ви върне стоката или че ваш 
конкурент няма да ви създава главоболия по този начин. В крайна сметка обаче, практиката при редица 
онлайн магазини на Запад показва, че този ход увеличава значително доверието и лоялността сред 
истинските потребители и може дори в краткосрочен план да повиши продажбите ви.

НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ, ПОВИШАВАЩИ СИГУРНОСТТА КЪМ ВАШИЯ ОНЛАЙН МАГАЗИН

Ако сте извършили описаните до тук по-лесни стъпки, бихте могли да се замислите и за по-сериозни 
технологични решения, повишаващи сигурността и доверието към вашия онлайн магазин. Едно от 
най-ефективните решения е използването на SSL (Secure Sockets Layer) сертификат. SSL представлява 
протокол за криптиране на трафика между вашия онлайн магазин и браузърите на клиентите ви, 
гарантирайки на последните спокойствие и сигурност, че комуникацията няма да бъде достъпна за 
трети страни. Освен защитата в чисто технологично отношение, наличието на SSL сертификат има 
и психологически ефект, показвайки на вашите клиенти, че вие мислите за тяхната сигурност и 
инвестирате средства в решения, които да я гарантират.

Използването на Extended Validation SSL

Сайтовете, инсталирали SSL сертификат с разширена валидация (Extended Validation SSL) могат 
лесно да бъдат разпознати по зелената лента, появяваща се в URL – полето на браузъра. На практика 
за клиентите на вашия онлайн магазин това означава, че сайтът е този, за който се представя и 
дори фирмата, която го поддържа и развива, е проверена детайлно от доставчика на сертификата. 
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Технологията е особено полезна за сайтове, в които се въвеждат лични данни или са интегрирани 
онлайн разплащания.

Описаните в тази статия стъпки са важни за всеки онлайн предприемач, но не трябва да забравяте 
също, че с времето ключова роля за повишаване на доверието към вашия онлайн магазин ще изиграе 
налагането на марката и натрупването на критична маса на авторите в публичното пространство. Днес 
едва ли има потребител, който би свързал например онлайн магазина Amazon.com с мошенически 
практики и измами в мрежата. Докато повечето български сайтове за пазаруване по Интернет все 
още са прекалено млади и са далеч от подобна разпознаваемост. Целенасочените и постоянни усилия 
в развитие на вашата марка в крайна сметка могат да се окажат с най-голям дългосрочен ефект за 
повишаване доверието на клиентите ви.

Проучване от началото на 2009г. показва, че в 99% от българските интернет магазини можете да 
заплатите в брой при доставката, а в 45% от тях наложният платеж е единственият начин за правене на 
покупки. Банковият превод се предлага като опция в 45% от магазините, а плащанията с дебитни или 
кредитни карти, регистрирани в системата ePay.bg, са възможни в 20% от тях. Делът на българските 
магазини, в които се използват разплащания чрез чуждестранни платформи, е относително малък 
(Transcard – 3%, PayPal – 3%, Moneybookers – 2%, 2Checkоut – 2%). В статистиката са включени 190 
онлайн магазина, сред които са представени както най-големите интернет търговци у нас, така и 
специализирани сайтове, предлагащи 100-200 артикула.

От гледна точка на онлайн търговците въпросът за избора на методи за приемане на плащанията 
от клиенти има няколко аспекта. От една страна, тези начини трябва да се ползват с доверие от 
потребителите, като гарантират сигурност и удобство. От друга – е необходимо да се вземат предвид 
възможните рискове за търговците, степента на сложност и възможностите за автоматизация при 
обработката на плащанията, както и разходите във връзка с тези процеси.

НАЧИНИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ В ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯТА

В брой при доставката

Наложният платеж е най-разпространеният метод за разплащане в българските онлайн магазини, но 
той крие рискове за търговците, тъй като при него стоката не се заплаща предварително. В случай, че 
се използват услугите на куриерска компания, трябва да се отчита, че тези фирми обикновено изискват 
застраховки и начисляват допълнителни такси при заплащане в брой при доставката. Необходимо е 
да се проверят и различните възможности във връзка с трансфера на парите към търговеца. При този 
метод за потребителите е важно прилагането на клаузата “Плащане след отваряне”, тъй като има 
случаи на измами от страна на недобросъвестни търговци, които изпращат различна от поръчаната 
стока с много по-ниска стойност или пакети с пълнеж, които само по теглото си наподобяват желания 
продукт.

Разплащания с банкови кредитни и дебитни карти

Вариантите, при които се приемат плащания от дебитни и кредитни карти чрез система за електронни 
разплащания като българската ePay.bg или международните PayPal, Moneybookers, са най-сигурни и 
защитени както за търговците, така и за потребителите. Тези платформи се инспектират, одобряват 
и контролират от международните картови оператори Visa и MasterCard, а сертификатите “PCI 
Compliance”, „Verified by Visa“ и „MasterCard Secure Code“ са доказателство за сигурност. Системите 
за електронни разплащания поемат отговорността за извършените чрез тях транзакции и в случай на 
установена измама картодържателят може да изисква обратно парите си от платежната институция.

Когато сайта на търговеца е интегриран със системата за електронни разплащания при етапа на 
плащане клиентът автоматично е препращан към защитена уеб страница на платежната система, където 
въвежда своите картови данни за да направи транзакцията. С помощта на вградени модули в онлайн 
магазина този процес отнема само няколко секунди и е защитен чрез криптиране. Например всички 
онлайн магазини, използващи Summer Cart имат вградена интеграция с редица платежни системи и 
банки, с което стартирането на онлайн разплащания се улеснява максимално.

В продължението на статията ще изброим с кои финансови институции могат да работят българските 
онлайн магазини за да получават Интернет плащания. Много често, освен наложен платеж при доставка 
и онлайн разплащания, електронните магазини в България използват и банкови преводи, парични 
преводи и пощенски записи.
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Банкови преводи

Банковият превод е разпространен метод за разплащане в онлайн магазините у нас. Той е достатъчно 
сигурен, но проблемът е, че не е удобен за потребителите, ако те не използват онлайн банкиране.

Паричните преводи

Чрез услугите на българската компания EasyPay и на чуждестранните компании Western Union и 
Money Gram също не са особено подходящи за разплащане при покупки в интернет. При този метод 
потребителите не са достатъчно защитени, тъй като евентуалното връщане на парите при възникнал 
проблем е доста сложно или практически невъзможно – на сайтовете на тези фирми обикновено се 
подчертава, че изпращането на пари чрез техните услуги е удачно, само ако познавате получателя и 
можете да му имате пълно доверие. Друго неудобство при този вид разплащания е, че обикновено на 
клиентите се налага да посетят офис на компанията за парични преводи, за да изпратят парите.

Пощенският запис

Също не е сред най-препоръчваните платежни методи в електронната търговия, тъй като и в 
този случай потребителят трябва да загуби време за посещение на пощенски клон и попълване на 
формуляри. А най-голямото предимство на онлайн магазините е удобството и минималната загуба на 
време, нали?

С кои системи и банки в България може да работите за да приемате пари онлайн? 

Чрез българските платформи за електронни разплащания ePay.bg и eBG.bg могат да се приемат 
плащания от дебитни и кредитни карти, като между системата и картовия оператор БОРИКА има 
непрекъсната онлайн връзка и всяка заявена транзакция се проверява и оторизира в реално време от 
системата на БОРИКА. Тоест използването на тези системи е своеобразна гаранция за потребителите, 
тъй като регистрацията на търговците в тях означава, че те отговарят на изискванията на картовите 
оператори.

През последните години има сериозен ръст в броя и обема на транзакциите, обработвани чрез 
тези платформи. Според данни на ePay.bg през 2008 г. е отчетено увеличение от 65% на електронните 
разплащания чрез системата, като са извършени 101 815 плащания за покупки от електронен магазин 
с карти, които са на стойност над 4,25 млн. лв.

ОНЛАЙН РАЗПЛАЩАНИЯ С КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ

Онлайн разплащания с кредитни и дебитни карти с логото на Борика се осъществяват посредством 
платформата еБорика. Със системата еБорика може да работите, ако сключите договор за 
виртуален ПОС терминал с една от трите банки поддържащи еБорика (Райфайзенбанк, Централна 
Кооперативна Банка и УниКредит Булбанк):

•	 Райфайзенбанк 
В уебсайта на Райфайзенбанк има информация за техния виртуален ПОС терминал. Там има и 
контактна информация, но може и да се свържете със специалиста, който отговаря за терминалите 
директно: 

Георги Хайдутов 
Старши специалист, АТМ и POS терминали 
Отдел банкови карти 
тел: 02 / 86 10 567 
Georgi.HAIDUTOV@raiffeisen.bg

•	 Централна Кооперативна Банка 
В сайта на ЦКБ има конкретна страница където може да разберете каква е процедурата за активиране 
на виртуален ПОС терминал при тях. Централна кооперативна банка дори имат и онлайн заявка за 
търговците с онлайн магазини. 

Иван Хараланов 
Дирекция „Индивидуално Банкиране“ 
тел: (02) 9266 618 (02) 9266 618 
ivan.haralanov@ccbank.bg
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•	 УниКредит Булбанк 
На сайта на Булбанк няма информация, затова може да се свържете с тях по следния начин: 

Борис Станчев – Boris.Stanchev@UniCreditGroup.bg 
Старши Мениджър 
Отдел Картови Операции 
тел: (02) 923 2460 (02) 923 2460 
CardAcquiringSection@UniCreditGroup.BG

ДСК Директ

Банка ДСК предлага Виртуалени Терминали и тази дейност е доста развита – имат списък с над 50 
търговци ползващи виртуален ПОС терминал от ДСК. Предлагат четири различни пакета, където при 
по-висока месечна такса може да получите по-ниски транзакционни разходи.

Лидия Соколова 
Ръководител отдел АТМ и ПОС терминални устройства, Дирекция „Банкови карти и е-банкиране“ 
тел: 02 / 93 91 527 
мобилен: 0889 90 22 29 0889 90 22 29 
Lidiya.Sokolova@dskbank.bg

Виртуалният терминал на ПИБ

За информация относно виртуалните ПОС терминали на Първа инвестиционна банка може да се 
свържете с техния отдел „Продажби“:

Надя Владимирова – vnadia@fibank.bg, 02 / 817-16-85 
Милена Миланова – mmilena@fibank.bg, 02 / 817-16-87

Виртуалният терминал на ОББ

За информация относно виртуалните ПОС терминали на ОББ:

Любомира Денкинска 
специалист „Системно осигуряване и информационна сигурност“ 
Отдел „Развитие и поддръжка на картови системи“, Дирекция „Информационни технологии“ 
aleksandrova_l@ubb.bg 
тел.: (+359 2) 811 3466 (+359 2) 811 3466

PayPal, 2Checkout, Moneybookers

За получаване на плащания от кредитни карти Visa и MasterCard могат да се използват и 
международните системи за електронни разплащания. Системите PayPal, 2Checkout и Moneybookers 
работят с български търговци и се ползват с голямо доверие сред потребителите по цял свят. 
Обърнете внимание, че дори да имате регистрация в някоя от тези системи като краен потребител 
(т.е. вие сте плащали пари в други сайтове) във връзка с вашия собствен онлайн магазин ще ви бъде 
необходимо да се регистрирате като търговец (online merchant) и да минете одобрение.

PayPal е една от най-широко разпространените и сигурни системи в света с над 150 млн. 
потребители от 190 страни и региони. Добрата новина за търговците е, че за да започнат работа 
със системата, не трябва да заплащат никакви такси. При Moneybookers също няма първоначални 
или месечни такси, а се поддържат и разплащания в български лева. 2Checkout пък е платформа, 
предназначена специално за търговци, които искат да получават плащания чрез кредитни карти. 
Таксите са малко по-високи, но пък може да стартирате много по-лесно.

 
Ползвани източници: Интернет, blog.summercart.bg
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ИНФОНОТАРИ    ЕАД      Е   ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО,  СЪЗДАДЕНО 

ПРЕЗ 2004 г., ЕДНОЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ДАТАМАКС 

СИСТЕМС ХОЛДИНГ АД И Е РЕГИСТРИРАН ДОСТАВЧИК 

НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА УНИВЕРСАЛЕН 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ 

ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС ОТ КОМИСИЯТА ЗА 

РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ОТ ДЕКЕМВРИ 2005 г.
                             

От 1 Февруари 2008 г., Инфонотари ЕАД е и единствения 
български доставчик на удостоверителните услуги с 
международна акредитация – WebTrust. 
Международното признаване на удостоверителните 
дейностите на Инфонотари, осигурява високото ниво на 
доверие и признаване на валидноста на удостоверенията за 
електронен подпис, издадени от Доставчика навсякъде по 
света.
Технологично, WebTrust акредитацията осигурява 
на Инфонотари ЕАД, възможността главните (root) 
удостоверения на Доставчика да бъдат включени в базите 
на доверие на основните софтуери, които се ползват от 
потребителите за работа в Интернет и за електронна поща – 
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и др.

Като Доставчик на удостоверителни услуги Инфонотари ЕАД издава и управлява различни видове 
удостоверения за 

електронен подпис.
Удостоверения за универсален електронен подпис:
•	i-Notary Personal Q Sign – за физически лица
•	i-Notary Company Q Sign – за юридически лица
Удостоверения със специализирано приложение:
•	i-Notary Secure Email – за сигурна електронна кореспондения
•	i-Notary Validated Identity – за електронен подпис 
•	i-Notary Secure Server – за защита на Web сървъри
•	i-Notary Secure Object – за подписване на код и др.  

ИНФОНОТАРИ ЕАД предлага и голям набор от други удостоверителни услуги и продукти за 
информационна и криптографска сигурност:

•	PREPISKA.COM – среда за гарантиран обмен на данни с удостоверени Автори и Адресати, 
заверена дата и час на изпращане и получаване на правно валидни електронни съобщения и известия;

•	Удостоверителни времеви услуги – предоставяне на независима, автономна заверка на дата и 
час на създаване и подписване на електронни документи и транзакции с доказателствена сила;

•	PKI Hosting - Отдалечено използване на PKI инфраструктура, за издаване и управление на 
удостоверения по политика на издаване на Клиента;

•	Средства за електронно подписване, криптиране и сигурно съхранение на електронни 
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документи: смарт карти, карточетци, специализиран софтуер за управление на смарт карти и 
управление на е-документи.

Софтуер за управление на смарт карти – i-Notary Smart Card Manager – версии за работа под OS 
MS Windows, Linux, интерфейс на български и английски език;

Софтуер за подписване и проверка на електронни документи –InfoNotary e-Doc Signer – 
интерфейс на български и английски език.

Инфонотари ЕАД разработва и специализирани решения в областа на информационната сигурност, 
като:

•	InfoNotary iPKI – система за издаване и управление на удостоверения за електронен подпис;
•	InfoNotary Validation Authority – система за проверка и удостоверяване на електронни документи;
•	InfoNotary Time Stamp Authority – система за електронна заверка на дата и час на електронен 

документ и други.
•	InfoNotary CIMS – система за сигурна електронна идентификация и управление на права за 

опериране с банкови сметки
Към момента Удостоверителните услуги на Инфонотари ЕАД се предоставят чрез 5 Регистриращи 

органа на Доставчика:
•	Регистриращ орган ИНФОНОТАРИ 
•	Регистриращ орган Централна Кооперативна Банка АД
•	Регистриращ орган Алианц Банк България АД
•	Регистриращ орган Първа Инвестиционна Банка АД
•	Регистриращ орган Общинска Банка АД
•	Регистриращ орган ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ
•	Регистриращ орган ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
Регистрационните дейности по удостоверителните услуги на Доставчика се извършват в повече 

от 500 Локални регистрационни офиса на Регистриращите органи, в над 200 населени места в цялата 
страна. 

ИНФОНОТАРИ ЕАД предоставя на своите клиенти за целия период на ползване на удостоверителните 
ни услуги и компетентна технологична помощ при инсталация и работа с удостоверение, електронни 
подписи, специализиран софтуер и хардуер (смарт карти и карточетци) и ползване на електронни 
услуги предоставяни от трети страни ( електронни административни услуги, финансови и банкови 
услуги и др.)

Технологичната подкрепа за клиентите на ИНФОНОТАРИ ЕАД се предоставя по:
•	Телефон
•	Електронна поща
•	На място при клиента 

ИНФОНОТАРИ ЕАД разполага с Център за помощ на клиенти (за цялата страна, по телефон и 
електронна поща) и мрежа от оторизирани технически центрове за предоставяне на техническа и 
технологична помощ в населените места на повече от 60 Общини в страната.

Наши партньори при изграждане на техническите центрове са утвърдени фирми на местно и 
централно ниво с дейност в областта на продажбата и интеграцията на информационни продукти и 
технологии.

Потребители на удостоверителните услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД са административни органи 
(Министерски съвет, всички министерства и държавни агенции, всички областни и общински 
администрации), всички служители на Националната агенция за приходите, всички служители на 
Митници, банкови и финансови институции, голям брой частни компании и физически лица.

Инфонотари ЕАД е и търговски представител за България на компанията Thales, международен 
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лидер в областта на производството на хардуерни криптографски устройства и приложни решения за 
информационна сигурност.

Специализираните софтуерни решения, разработвани от ИНФОНОТАРИ ЕАД са внедрени и се 
ползват в правителствени проекти от национално значение. Клиенти на специализирани хардуерни 
криптографски устройства и продукти на nCipher, предоставяни в България от ИНФОНОТАРИ ЕАД са: 
БОРИКА ЕАД, МТЕЛ АД, БТК АД, Министерство на отбраната, Системите на електронното правителство, 
Epay.bg и др. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СРЕДАТА ЗА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯ 
PREPISKA.COM

Prepiska.com е публична система за сигурен обмен на електронни изявления, която е разработена 
и се поддържа от ИНФОНОТАРИ ЕАД и включва необходимото техническо, технологично оборудване 
и квалифициран персонал, осигуряващи надеждност на използваните системи и предоставяни услуги. 

ПРИ ВКЛЮЧВАНЕТО НА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ В 
PREPISKA.COM, ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ
 
• Обмен на електронни документи в независима, сигурна среда чрез използване на специализиран 

софтуер за обмен и защитен криптиран канал за предаване на информацията;
• Защита от SPAM и получаване на нежелана кореспонденция от анонимни Автори, чрез 

автентификация на всеки Автор с удостоверение за универсален електронен подпис;
• Обмен само на електронни документи с валиден електронен подпис към момента на изпращане;
• Защита на Вашата организация в качеството й на Титуляр на електронни изявления, от риска от 

грешки при предаване на електронно изявление;
• Удостоверено потвърждаване на получаване/отказ за получаване на изявлението от Адресата ;
• Удостоверено независимо време на изпращане и получаване на изявлението;
• Гаранция за интегритет на електронното изявление и невъзможност за последващи промени 

след предаване на изявлението през PREPISKA.COM;
• Възможност за арбитражна проверка за интегритета и непроменяемостта на документите 

обменени през PREPISKA.COM;
• Защита на конфиденциалността на предаваната информация чрез възможност за обмен на 

криптирани данни;
• Автоматично съхранение на локалния компютър на потребителя на получените/изпратените 

електронни изявления в PREPISKA Archive;
• Достъп до портал на PREPISKA.COM в Интернет за редактиране на информацията за Титулярите/

Авторите на електронни изявления и проверка за статус на изпратено изявление и други.
• Технически средства и софтуер за групово подписвани и изпращане/получаване на електронни 

изявления в автоматичен режим от информационните системи на Вашата организация.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ УЧАСТИЕТО В PREPISKA.COM

• Заменяне на хартиената кореспонденция без промяна на системите и процедурите на работа 
в момента с правновалидна електронна кореспонденция;
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• Възможност за извършване на правновалидни електронни изявления при обмена на данни, 
информация, уведомления, електронни фактури, договори и други.

• Възможност за създаване, съхранение и обмен на правновалидни данъчни и счетоводни 
електронни документи;

• Намаляване на разходите за куриерски и пощенски услуги, както и времето на служителите за 
подготовката на хартиените документи, изпращането и съхрание на хартиените потвърждения 
за получаване (обратна разписка);

• Възможност да предоставяте на Вашите потребителите и партньори на улеснен и сигурен 
механизъм за обмен на информация по електронен път;

• Минимизиране на разходите на гражданите и бизнеса за получаване на услуги и намаляване 
на административните разходи за предоставяне на тези услуги; 

• Ползване на всички удостоверителни услуги по посредничество при електронни изявления 
посредством PREPISKA.COM на много преференциални условия.

• Безплатно удостоверено получаване на изявления от Вашата организация за всички Ваши 
адресати, без ограничения в броя на изявленията.

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ 

E ОТОРИЗИРАН РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН НА

ИНФОНОТАРИ ЕАД

ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА

УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

http://pcci.bg/e-podpis
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ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД
WWW.PLOVDIVAIRPORT.COM

ПЛОВДИВ 4009
ТЕЛ.: +359-32-601113
ФАКС: +359-32-601123
OFFICE@PLOVDIVAIRPORT.COM

МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ се 
намира на 12 км. югоизточно от Пловдив – 
вторият по големина град в България. Градът 
е с централно разположение в страната, кое-
то го прави удобна начална точка за пътуване 
в България. Обслужвайки територия с насе-
ление над 4,5 милиона жители (вкл. столи-
цата София) на разстояние 1,5 ч. с кола, съ-
ществуват много добри перспективи за бързо 
развитие на пътнически и карго полети от и 
до Летище Пловдив. 

В непосредствена близост до летището се 
намират множество уникални исторически 
забележителности, зимни и спа-курорти. 
Градът сам по себе си, със своята древна ис-
тория, е много атрактивна дестинация. Плов-
див наскоро бе обявен за най-старият град в 
Европа, с история, датираща от преди пове-
че от 6 000 години. Старият град (обект на 
UNESCO), тепетата, международният панаир, 
който също е разположен тук, гостоприем-
ните и изгодни хотели, ресторанти и нощни 
клубове могат да привлекат много туристи и 
бизнесмени.

Летище Пловдив работи денонощно и раз-

PLOVDIV AIRPORT EAD
WWW.PLOVDIVAIRPORT.COM

4009 PLOVDIV, BG
TEL.: +359-32-601113
FAX: +359-32-601123

OFFICE@PLOVDIVAIRPORT.COM

PLOVDIV INTERNATIONAL AIRPORT is locat-
ed 12 km. South-East from the city of Plovdiv, 
which is the second biggest city in Bulgaria. The 
city is situated in the very heart of the coun-
try, which makes it a suitable starting point for 
travelling in Bulgaria. Serving a catchment area 
of more than 4,5 million people /incl. capital 
Sofia/ in a driving distance of 1,5 h, we believe 
that there are good perspectives for fast traffic 
growth of both passengers and cargo flights at 
Plovdiv Airport.

In the close proximity of the airport there are 
plenty of  unique historical landmarks, winter 
and spa-resorts. The city itself with its ancient 
history could be very attractive destination. 
Plovdiv was recently announced as the oldest 
city in Europe, with history dating back more 
than 6.000 years ago. The Old Town (UNESCO 
world heritage), the Seven Hills, the Interna-
tional Fair of Bulgaria, based here, the friendly 
and inexpensive hotels, restaurants and night-
bars could attract many tourists and business-
men. 

Plovdiv Airport is operational 24/7 and it is 
staffed with experienced personnel, perform-



63 WWW.ENTERPRISE-EUROPE-NETWORK.BG

ECONOMICAL YEARBOOK OF PLOVDIV REGION

полага с опитен персонал, предоставящ ус-
луги за пътнически, карго и бизнес полети за 
различни авиокомпании. 

С инвестицията си в инфраструктура, през 
последната 2009 г., Летище Пловдив ЕАД 
всъщност инвестира в бъдещето си и в това 
на целия регион. Нов, модерен терминал, 
по най-съвременни технологии бе въведен в 
експлоатация на 01.08.2009 г. Терминалът е 
с обща разгърната площ от 6 750 м2, включва-
щи площи за обществени и пътнически зали, 
заведения за бързо хранене, магазини и офи-
си. Терминалът е проектиран, да обслужва 
до 1 000 пътника в час-пик и 500 000 пътника 
в годишен план.  Терминалът е с IATA катего-
рия С за ниво на обслужване.

Перонът на летището разполага с 13 сто-
янки, след удължението му с ½ спрямо до-
сегашния.  Пистата е с дължина 2 500 м. и 
ширина 45 м. Летище Пловдив ЕАД закупи и 
чисто нова самолетообслужваща техника по 
над 8 различни позиции, за да повиши ка-
чеството на предоставяните на авиокомпани-
ите услуги.

Много важен фактор за развитието на Ле-
тище Пловдив е гласуваното от Министерски 
съвет решение за намаляне на държавните /
летищни/ такси с 50%. Целта е стимулиране 
на бърз ръст на трафика. Намалението е в 
сила от 01.05.2010 г. и е валидно единстве-
но за Летище Пловдив. Намалените такси и 
новата инфраструктура правят Пловдив най-
атрактивното за авиокомпаниите летище в 
България. Такса кацане е два пъти по ниска 
от София, Варна и Бургас, а пътническата 
такса е дори три пъти по-ниска, сравнена със 
София.

Настоящият трафик на Летище Пловдив е 
сравнително слаб. Върхова, до момента, ос-
тава 2007 г., в която през летището са пре-
минали ок. 105 000 пътника. Потенциалът за 
обслужване, дава на бъдещите партньори 
възможността да договорят предпочитани от 
тях слотове за наземно обслужване и да по-
лучат бързо и конкурентно обслужване.

По време на зимния сезон (от декември 
до април) летището обслужва чартърна път-
ническа програма. Обслужват се туристи за 
зимните курорти Пампорово, Банско и Боро-
вец. Преобладаващата част туристи през по-
следните години е от Великобритания, Русия 
и Дания. От 2005 г. насам се обслужват и лет-

ing passengers, cargo and business flights serv-
ices for numerous airlines. 

In 2009 the government has made an invest-
ment worth over 20 million. Euro for the en-
tire infrastructural development of the airport. 
A new state-of-the-art passenger terminal has 
been built and put into operation since 1st of 
August 2009. The terminal occupies 6,750m², 
accommodating a large public hall, fast food 
outlets, shops and offices. The terminal is de-
signed to serve up to 1.000 passengers at peak 
hour and 500.000 passengers per annum. It has 
been awarded a C-class status by the Interna-
tional Air Transport Association (IATA) for its 
level of service. 

The apron has also been extended and it can 
now accommodate up to 13 mid-size aircraft at 
the same time. Runway length is 2500 m., width 
is 45 m. The airport authority has recently pur-
chased brand new ground support equipment 
on eight different positions in order to increase 
the quality of the handling services provided. 

As a follow up of all these investments the 
Bulgarian government has now approved a re-
duction of the airport charges at Plovdiv Air-
port by 50% with the main purpose to stimulate 
fast traffic growth. The new charges are con-
sidered effective as of 01/MAY/2010 and apply 
for Plovdiv only among all Bulgarian airports. 
The reduced charges and the brand new infra-
structure both turn Plovdiv into the most com-
petitive airport in Bulgaria. The landing fees 
are twice as low as these at Sofia, Varna and 
Bourgas and the passenger charge is even three 
times less than in Sofia.

The current traffic at Plovdiv Airport is pretty 
low. 105.000 passengers have gone through the 
airport for the peak year of operations - 2007. 
Potential is for 500.000 passengers per anum 
or 1.000 passengers per peak hour. This gives 
our potential partners the chance to negotiate 
preferable ground handling slots and receive 
fast and competitive service. 

During the winter season /from December to 
April/ Plovdiv Airport operates a ski-charters 
passenger program. Tourists for the main ski-
resorts Pamporovo, Bansko and Borovetz are 
served in this period. Being totally committed 
to airlines and passengers satisfaction we have 
already provided services to numerous leading 
UK, German, Russian, Dutch and of course Bul-
garian carriers. Since 2005 summer charter pro-
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ни чартърни програми до Израел и Дания.
В качеството си на основното резервно ле-

тище на София, Летище Пловдив обслужва 
пренасочените от там, поради неблагопри-
ятни метеорологични условия, полети. При 
такива ситуации всички български, а също и 
така част от чуждестранните превозвачи като 
Бритиш Еруейз, Австрийските Авиолинии, 
Малев, ЧСА, ЛОТ, Аерофлот, Уиз Еър и др. 
пренасочват полетите си към Пловдив. 

Летище Пловдив ЕАД, наскоро, успешно фи-
нализира преговорите си с най-големият ни-
ско-тарифен превозвач в Европа – Райънеър. 
Целогодишни полети до Лондон-Станстед ще 
започнат да се обслужват от 02.11.2010 г. Ру-
ската авиокомпания S7 (бивша-Сиберия) ще 
обслужва сезонни редовни полети до Москва-
Домодедово от 30.12.2010 г.

На около три километра от сградата на тер-
минала се намира железопътна спирка Ма-
врудово, по жп-линията Пловдив-Асеновград. 
Лесно може да се осъществи връзка между 
терминала и спирката, посредством автобус-
на линия. Това ще създаде възможност за 
удобна връзка на летището с Централна гара 
Пловдив, а оттам и за вътрешността на стра-
ната. Съществува също така бърза връзка с 
автомагистралата Пловдив – София. Разстоя-
нието до София е ок. 140 км., а пътуването с 
автобус трае около два часа.

Стратегическото географско разположение 
на България ни дава възможност да се разви-
ва Летище Пловдив дори и като трансферен 
център за полети по дестинации в Европа, 
Близкият Изток и Балканите.

Всички факти, посочени по-горе, осигуря-
ват добро бъдеще и скорошно бързо развитие 
на Летище Пловдив.

Септември, 2010

grams have also commenced, operated by two 
Israelii charter airlines to Tel Aviv and by the 
local Bulgarian Air Charter to Copenhagen.

Being the first alternative airport of Sofia 
Airport, Plovdiv is serving its traffic, when the 
weather conditions at Sofia are unfavourable. In 
such cases all Bulgarian airlines and also some 
of the foreign carriers, such as British Airways, 
Austrian Airlines, Malev, CSA, LOT, Aeroflot, 
Wizz Air etc. divert their flights to Plovdiv.

Plovdiv Airport has recently successfully fi-
nalized an agreement with the largest low-
cost carrier in Europe. Year-round services to 
London-Stansted commence on 02/NOV/2010. 
The Russian carrier S7 (ex-Siberia) will operate 
seasonal scheduled services to Moscow-Domod-
edovo, starting 30/DEC/2010. 

A railway station is located 3 km. away from 
the new terminal. They could both be easily 
connected through a shuttle bus. This will cre-
ate the opportunity for a convenient railway 
connection with the city where you could trans-
fer to any place within the country. There is a 
very fast connection to the Plovdiv – Sofia mo-
tor highway. Тhe distance to Sofia is approx.140 
km and the trip takes about 2 hours by bus.

The strategic geographical location of Bulgar-
ia gives us the opportunity to develop our air-
port even as a hub and transfer centre for desti-
nations throughout Europe, the Middle East and 
the Balkans.

All the facts listed above make us believe in 
the good future of Plovdiv Airport.

September, 2010
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„СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД

Създадена с  Указ 2242/87 г. и  на ос-
нование Постановление № 48 на МС от 
25.10.1989 г. 

Основна цел на Зоната е  насърчаване на 
икономическата инициатива и подпомага-
не на търговските операции.

Стратегическото преимущество на Пло-
вдивската свободна зона е, че се намира 
в сърцето на Балканския полуостров. Към 
това може да се прибави и благоприятното 
местоположение на самия град Пловдив.

Пловдивското международно летище от-
стои само на 10 км. Съоръжено с модерна 
и подходяща техника, то дава възможност 
за качествено обслужване на товари и път-
ници, както и за осъществяване и на голе-
ми карго полети.

Излаз на море има на 240 км от града, 
чрез пристанище Бургас. 

Град Пловдив се намира на кръстопътя на 
главни международни магистрали, водещи 
от Западна Европа, на юг, през Истанбул 
той се свързва с Близкия Изток. 

Свободна Зона Пловдив предлага отлич-
ни условия за:

Складиране, съхранение и обработка на 
внесени необмитени стоки, суровини и ма-
териали, полуготови и готови продукти, 
предназначени за внос, износ или реекс-
порт в обезопасени помещения, улесня-
вайки редистрибуцията на стоките в зави-

PLOVDIV FREE ZONE INC. - BULGARIA

Plovdiv Free Zone was established by Edict 
2242/1987 and decree 48/25.10.1989 of 
Council of Ministers of Bulgaria/ 

The main purpose is stimulating the eco-
nomic initiative and support the business 
transactions

The strategic advantage of the Plovdiv Free 
zone is the location in the heart of the Balkan 
Peninsula. It should be added also the favora-
ble situation of city Plovdiv itself.

The Plovdiv International Airport is only 10 
km far. It is outfit with modern and suitable 
equipments and gives possibilities for quality 
services of loads and travelers, as well as car-
rying out of big cargo flights.

An outlet on the sea is on 240 km from the 
city to port Burgass. 

 The city of Plovdiv is situated on the cross-
road of main highways to the West Europe 
and to the south trough Istanbul to the Middle 
East.

Plovdiv Free Zone offers excellent condi-
tions for:

- Keeping and processing of imported duty 
free goods, raw materials and ready to use 
products intended for import, export or re-
export in safety premises making easier the 
distribution of the goods depending on the 
market’s requirements. 

- Manufacturing and assembly activities or-
ganized by foreign companies, or in coopera-
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симост от изискванията на пазара.
Монтаж, демонтаж и производство, орга-

низирани от чужди и смесени фирми
Смяна на собственост, митнически и 

транспортни документи
Дистрибуция и реекспорт
търговска дейност, представителство и 

посредничество
банкови и други финансови операции, 

застраховки и презастраховки, товарене, 
разтоварване и транспортна обработка на 
необмитени стоки

Средните размери на складовите поме-
щения са 24 м х 12 м (288 кв.м). Височината 
им е 6.60 м. Осигурени са противопожарни 
и пожароизвестителни системи, парно ото-
пление и електричество 220 V, 50 Hz.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ФУНК-
ЦИИ на Свободната зона са:

Безмитен внос/износ на стоки, машини и 
съоръжения, суровини и др.

Освобождаване от ДДС и от местни данъ-
ци и такси.

Свободно изнасяне на капитали и печал-
би.

Гарантиране на инвестициите и премах-
ване на двойното данъчно облагане с ре-
дица страни.

Предоставяне под наем на производстве-
ни и складови помещения и облагородени 
терени за строителство.

Създаване на предприятия със 100% чужд 
капитал на територията на Зоната или сме-
сени предприятия без ограничения на дя-
ловото участие.

Избягват се всякакви бюрократични фор-
малности при внос и износ.

“Свободна Зона – Пловдив”АД предлага 
митническо представителство, като освен 
изготвяне на  митнически документи, ние 
представляваме фирмата – клиент пред 
митническите органи 

Осигурена е 24 часова охрана на открити-
те и закритите складови помещения.  Оси-
гурени са телефонни и телефаксни връзки 
и Интернет, копирни, машинописни услу-
ги, преводи, конферентни зали. При изис-
кване на фирмата, зоната им предоставя 
офиси в административната сграда.

Допълнителна информация на 
www.freezone-plovdiv.com 

tion with a Bulgarian joint-venture partner. 
-Issuing and changing of invoices, custom’s 

and transport documents
-Distribution and re-export
-Trade operations, representation and deal-

ers
-Bank and financial transactions, insurance, 

loading unloading and transport processing of 
duty free goods

The average dimensions of the stores are 24 
m x 12 m /288 m2/. Height is 6.60 m.

The stores are provided with an automatic 
fire signaling and fire extinguishing system 
and with central heating, power supply - 220 
V; 50 Hz.

BASIC INCECITIVES AND DESTINATIONS of 
Plovdiv Free Zone are:

• Duty-free import-export of goods, ma-
chines and equipment, raw materials, etc.;

• Exemption from Value Added Tax; lo-
cal taxes and fees;

• Free repatriation of capital and remit-
tance of profits.

• Investments guarantee and double 
taxation agreements in force;

• Leasing out manufacturing halls, ware-
housing facilities and service sites;

• Establishment of enterprises with 100 
% foreign capital on the territory of the Zone 
or joint-ventures with no restrictions of for-
eign participation;

• Exemption from import-export formal-
ities

Plovdiv Free Zone offers custom’s broker-
age and besides of fulfilling the customs docu-
ments also we could represent our clients to 
the custom’s authorities and it is not neces-
sary a person of the company to present for 
the transaction. 

24-hours guard is assured for the covered 
and open-air storages. Telephone, fax, Inter-
net connections, copying, writing, transla-
tion, and conference halls are assured.

For additional information please check 
www.freezone-plovdiv.com
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КЛУБ БЕЗОПАСНОСТ И 
ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
ПЛОВДИВ

Инициативен комитет от длъжностни лица по здраве и безопасност при работа от фирми в 
Пловдивска област със съдействието на Инспекцията по труда – Пловдив  преди 13 години постави 
началото на своето професионално организирано сдружение. До момента то  е единствената в страната  
действаща  структура в тази високохуманна и общественополезна дейност.

Тази инициатива бе предизвикана от необходимостта от изучаване, обсъждане  и обменяне на 
опит по прилагане  на  приетия  през 1997 год.Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Чрез 
поддържането на постоянен контакт със специалистите работещи в тази област, в т.ч. и държавните 
контролни органи по труда, клубът се превърна в необходимост, съветник за обмен на информация и 
мнения, за поставяне и решаване на казуси, възникнали в практическата  работа на фирмите.

В клуба членуват над 80 специалисти по БЗР от различни предприятия на Пловдивска област.
Многобройни са проведените срещи, обучения, пътуващи семинари, дискусии , презентации 

на фирми, обслужващи дейността, популяризиране на  “ добра практика”, предлагане на примерни  
материали във връзка с прилагането на нови нормативни актове  и др.

С извършената през годините работа успяхме да издигнем авторитета на професията “специалист 
по безопасност и здраве при работа”, да разширим и обогатим знанията и опита на хората работещи в 
тази област, да създадем контакти и популяризираме работата на фирмите обслужващи дейността по 
безопасността и здравето при работа.

Клубът е особено полезен за новоназначените специалисти от малките и средни предприятия. Тук 
те имат  единствената възможност да дискутират и сверяват позиции по  въпроси , които ги вълнуват, 
колективно да  решават сложни казуси от трудовото законодателство.

 Гаранция за успешната професионална дейност на членуващите в Клуба е партньорството ни  и 
сътрудничеството с Инспекцията по труда.

Неоценима е  помощта, оказана от  Търговско-Промишлената Камара- Пловдив.  Тя ни предостави 
за  безвъзмездно ползване учебна зала с подходяща аудио-визуална техника за ежемесечните сбирки 
на клуба и винаги се отзовава и оказва помощ за всички инициативи на клуба.

Не можем да не сме благодарни за оказаното съдействието  от  работодателите на КЦМ АД, 
“Бултекс 99”ЕООД , “Дитекс 13М”ЕООД, “МИГ Инженеринг”ЕООД , Кимбърли Кларк и др. 

Нашата дейност е забелязана и оценена , защото е в полза на институциите и  работодателите 
за опазване живота и здравето на работниците – най –ценния капитал на нашата европеизираща се 
икономика.

Това е верният път , по който трябва да вървим, за да направим работните места привлекателни 
и безопасни и постигнем реално и истинско “благосъстояние при работа”. 

Благовеста Карова - един от основателите на Клуба на специалиста по БЗР

БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА КЛУБА 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Обединяване усилията на работодателите, специалистите по БЗР, държавните, 
общинските и обществени организации и институции в региона, съпричастни с дейността по осигуряване 
на БЗУТ, за практическото реализиране на Европейската и Национална стратегии за БЗР до 2012 г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА:
Обучение на членовете на клуба, Комитетите по условия на труд и работодателите за придобиване, 

поддържане и повишаване на тяхната квалификация и компетентност относно осигуряването на 
здравословните и безопасни условия на труд;

Обсъждане и изготвяне на предложения  до компетентните институции, за изменения на 
законодателството касаещо здравословните  и безопасни условия на труд;

Подпомагане и провеждане на различни изследвания, анкети и проучвания по проблеми свързани 
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с  осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд;
Събиране, анализ и доставяне на информация на своите членове и на обществото по проблеми, 

относно със здравословните и безопасни условия на труд;
Непрекъснато подобряване на организационната и лична култура на членовете на клуба чрез 

създаване и поддържане на всички необходими условия за комуникация и обмяна на опит между тях;
Провеждане на конференции, семинари, презентации, конкурси и др. на тематики, касаещи 

здравословните и безопасни условия на труд;
Осъществяване и поддържане на контакти и партньорство с държавни, общински и 

неправителствени организации и институции в страната и чужбина;
Издаване на информационни материали и разпространението им в обществото;
Информиране на обществото за последиците и свързаните с тях разходи от професионалните 

заболявания, трудови злополуки и рисковете, които ги пораждат, както и за предимствата от 
осигуряването на Здравословни и безопасни условия на труд.

Николай Чалъков-старши нспектор БЗР в „КЦМ” АД

Член съм на  клуба за БЗР от самото му създаване. Членуването ми в клуба ми дава преди 
всичко увереност и спокойствие, че в трудни моменти в дейността ми като Експерт по БЗР мога да се 
консултирам и потърся професионална помощ от други  компетентни специалисти, с които поддържам 
връзка благодарение на клуба.

Обсъждането на динамично променящата се нормативната база и разискването на казуси от 
различно естество по време на ежемесечните сбирки на клуба  ми помага да нямам пропуски в 
проследяването на нормативните документи не само по темата безопасност, а и тези касаещи екологията, 
тъй като много от членовете на клуба съвместяват дейността си като експерт по безопасност и еколог 
на фирмите в които работят.  

Търговско–промишлена камара Пловдив допринася за дейността на клуба с чудесната зала, 
оборудвана с необходимите технически средства,  която ни предоставя, за да бъдат обученията и 
презентациите на фирмите на необходимото ниво.

За мен са изключително важни обученията по безопасност и екология, които  Търговско-
Промишлена Камара Пловдив организира, но може би най-важната помощ е безпрекословната подкрепа 
и уважението към дейността по БЗР и екология  проявявани от членовете на камарата и разбира се 
лично от г-жа Д. Проданова.      

Трендафила Иванова - експерт БЗР в „Интеркомплекс» ООД, гр. Пловдив

Аз съм физик. С безопасни и здравословни условия на труд се занимавам вече 25 години – в 
началото, като ръководител на физично звено, към лаборатория за измерване фактори на работна 
среда, а от 2001 г., като лице по БЗР. Дългогодишният опит свързан с различни по структура и 
дейност предприятия ми помага в настоящата работата, по оценката и превенцията на риска в едно 
сравнително тежко производство, като леенето на черни и цветни метали в „БАМЕКС” АД – Карлово. 

От 2004 година съм в Клуба на специалистите по БЗР в гр. Пловдив. Тази уникална организация, 
в която членуват напълно доброволно и с много ентусиазъм хора с еднакви интереси, изключително 
много ми помага в пряката работа. Тук обсъждаме както всяка промяна в законодателството, която 
касае нашата дейност, така и различни казуси, с които се сблъскват колегите. Понякога е необходимо 
просто да чуеш още едно мнение или да видиш нещата от друг ъгъл. Приятно е да се срещаш с хора, 
които съпреживяват твоите проблеми и искрено те подкрепят. 

Тази година по случай Световния ден на безопасност и култура на труда получих грамота от 
Областния съвет по условия на труд – Пловдив, за  значим принос в дейността по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. Без подкрепата на моя Клуб по БЗР и приятелите ни 
от ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ, не бих постигнала този успех, за което искрено 
БЛАГОДАРЯ!

Калина Стойкова - специалист БЗР в “БАМЕКС” АД, гр Карлово
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Среща на клуба с г-н Атанас Чернаев - 
директор на „Областна инспекция по труда- 
Пловдив”

Среща на клуба в гр. Златоград

         
 
Честване на 12-годишнината на клуба Благовеста Карова - един от основателите на 

Клуба на специалиста по БЗР

 

        

Сбирка на клуба на специалиста по БЗР Среща на г-жа Проданова с членовете на клуба
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ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КУЛТУРА НА ТРУДА В ПЛОВДИВ

Световният ден за безопасност и култура на труда  - 28 април се отбеляза  в Пловдив под патронажа 
на областния управител  инж. Иван Тотев.

 Честването бе организирано от Областният съвет по условия на труд в Пловдив, Търговско-
Промишлена Камара - Пловдив,  «Бултекс 99» ЕООД и Клубът на специалиста по безопасност и здрави 
при работа в Пловдив.

Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, Стефан Башев – управител на «Бултекс 
99» ЕООД, Антоний Йорданов - депутат и Иван Тотев – областен управител Пловдив

Гости  на тържественото честване, което се проведе във фирма „Бултекс 99» ЕООД, бяха 
Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов  и народния представител от ГЕРБ и член 
на Парламентарната комисия по труд и социална политика Антоний Йорданов. Сред присъстващите 
имаше представители на работодатели и синдикалисти, кметове на общини, членове на областния 
и общински съвети по условия на труд, предприемачи и специалисти по безопасност и здраве при 
работа, чланове на клуба на специалиста, ученици и др. В своето слово министър Младенов призова  
работодателите, работниците и служителите да се пазят на работното място, тъй като безопасността и 
здравето при работа са ангажимент на всички. Той информира, че ще има  стимули за работодателите 
да инвестират в подобряването на условията на труд. Министър Младенов обърна внимание, че 
безопасността, здравето и културата при работа зависят от институциите и техните контролни органи, 
работодателите, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, синдикатите, работниците и 
служителите. От името на работодателските организации слово произнесе г-жа Добрина Проданова – 
Председател на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив.

Добрина Проданова – Председател на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
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С решение на Областния съвет по условия на труд – Пловдив с почетна грамота бяха удостоени 
предприятия, мениджъри, специалисти по безопасност и здраве при работа и личности, полуляризирали 
здравословните и безопасни условия на труд.

Категория   -  Предприятие:
• СК «Арнаудов» ЕООД – Пловдив;
• «Пътинженеринг» ЕООД  - Пловдив;
• «КЦМ» АД – Пловдив.

Категория  -  Мениджъри:
• Стефан Башев – Управител “Бултекс 99” ЕООД;
• Инж. Митко Горчов  - Управител „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
• Иван Куков – Изп. директор “ФИЛКАБ» АД – Пловдив.
       
Категория  -  Специалист БЗР:
• Николай  Стоянов Чалъков – ст.инспектор БЗР в “КЦМ”АД –гр.Пловдив;
• Трендафила Тодорова Иванова- специалист БЗР, “Интеркомплекс” ООД- гр.Пловдив;
• Калина Христова Стойкова - специалист БЗР, “Бамекс”АД – гр. Карлово.
     
Категория  -  личности с принос в популяризирането на ЗБУТ в района:
• Кирил Стефанов Тюлев – Управител на НЦПО в системата на БТПП – клон Пловдив;
• Атанас Ангелов Чернаев - Директор Дирекция ”Областна инспекция по труда”;
• Благовеста Иванова Карова – Председател на Клуба на специалиста по БЗР – Пловдив.

  
Участници в честването на световния ден по БЗР
 

Тържеството приключи с  ревю на работни облекла  и лични предпазни средства, предлагани от 
„Бултекс 99” ЕООД. 

  
РС «Пожарна безопасност и защита на населението»  проведе демонстрация на  действия при пожар и 
пътно транспортни злополуки.
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ДЕВИЧЕСКА ХОРОВА ФОРМАЦИЯ „ЕВМОЛПЕЯ” ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Хор “Евмолпея”, носител на званието “Посланик на добра воля” е основан в края на юли 2006 г. от 
диригента Рада Славинска и артмениджъра Ганка Янкова.

Концертният състав наброява 45 певици. Репертоарът на хора включва предимно четиригласни ака-
пелни творби, представящи различни епохи и стилови направления, от Ренесанса до съвременността, 
от сакралната музика до жизнерадостните фолклорни песни. Реализира записи в Радио – Пловдив, 
БНТ, Националното радио на Белгия, CD ”Слава във висините” и има над 180 концертни изяви в стра-
ната и чужбина.

Формацията е осъществила 12 задгранични турнета и редица успешни проекти – участия в: XII-тия 
Международен хоров фестивал Прованс, Франция, Eurotreff Musik Ulm 2007 и Schwabisch Hall’08, Гер-
мания,  X-ия юбилеен Европейски младежки музикален фестивал Пасау, Германия, VII Фестивал на из-
куствата “Българиада” в Сърбия, XII Международен хоров фестивал Нюшател, Швейцария, XXVI Между-
народен фестивал на изкуствата „Сараевска зима 2010” и участия в официални културни прояви като: 

откриването от Президента на Република България на изложбата “Тракийски съкровища от антична 
България” в Базел и Берн, Швейцария, откриването от министъра на културата на Република България 
на  “Музей на българщината” в Одрин, презентация на България и българската култура в рамките на 
националната програма и тържествата по повод 100-годишнината от независимостта на България в 
Кралство Белгия и Херцогство Люксембург, откриване на Австрийско-Български културен форум във 
Виена под патронажа на министъра на културата на Република България, концерт пред командването и 
военослужащите от международните миротворни сили на EUFOR в база „Бутмир”-Босна и Херцеговина.
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ОТРАСЪЛ ПРОМИШЛЕНОСТ 
BRANCH INDUSTRY

АГРИЯ АД
AGRIA Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ 4004, Ул. Асеновградско шосе 
Address: PLOVDIV 4004, Asenovgradsko shose str.
Phone: 032/638369, Fax: 032/638377
web: www.agria.bg  
Предмет на дейност: производство на пестициди
Main activity: production of pesticides
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АДИ-77 ЕТ
ADI-77 ET
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Белград 2
Address: PLOVDIV, 2, Belgrad str.
Phone: 032/96 60 42, Fax: 032/96 60 54
web: www.adi-77.com 
Предмет на дейност:  производство на 
алуминиеви профили за дограма, окачени 
фасади, търговско обзавеждане и стъклопалети
Main activity: production of aluminium profiles 
and facades, insulating glass units, commercial 
equipment 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
AGRI BULGARIA Ltd.
Адрес: РАДИНОВО
Address: RADINOVO  
Phone: 032/636345, 0318/82844, 048949317, Fax: 
0318/82608
Предмет на дейност: преработка и консервиране 
на плодове и зеленчуци
Main activity: fruit and vegetable processing and 
canning 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АИБО-С ЕООД
AIBO Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Д-р Добрев 3
Address: PLOVDIV, 3, D-r Dobrev str.
Phone: 032/643111, Fax: 032/643117
Предмет на дейност: производство на добавки за 
горива, разтворители
Main activity: fuel additive, industrial dissolvents
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АКВА ТРИНИТИ ЕООД
AQUA TRINITI Ltd
Адрес:ПЛОВДИВ, Ул. Георги Трингов 9
Address: PLOVDIV, 9, Georgi Tringov  str.
Phone: 032/906 966
web: www.aquaklisura.com
Предмет на дейност: бутилиране на вода и 
безалкохолни напитки
Main activity: bottling of water and soft drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АКВИС-91-ИВАН СТОИЧКОВ ЕТ
AKVIS-91-IVAN STOICHKOV ET
Адрес:  ПЛОВДИВ, Ул. Стоян Заимов 22

Address: PLOVDIV, 22, Stoyan Zaimov str.
Phone: 032/960 740, Fax: 032/967 550, e-mail: 
akvis@mail.bg
Предмет на дейност: пакетаж на хранителни 
стоки
Main activity: packing of foodstuffs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АЛАДИН-ХЛЯБ ООД
ALADIN-HLYAB Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Брезовско шосе, 180
Address: PLOVDIV, 180, Brezovsko chausse str.
Phone: 032/96 37 98, 
e-mail: aladin_strateva@abv.bg
Предмет на дейност: производство на хляб и 
хлебни изделия
Main activity: production of bread and paste 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ALEXANDRIS ENGINEERING Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Кукленско шосе 28
Address: PLOVDIV, 28 Kuklensko chausse str.
Phone: 032/607540, Fax: 032/676221
web: www.alexandris.gr 
Предмет на дейност: производство на 
нестандартни елементи за ХВП промишленост
Main activity: production of non-standard elements 
for the food industry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АЛЕН МАК АД 
ALEN MAK Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Васил Левски  148
Address: PLOVDIV, 148, Vasil Levski str. 
Phone: 032/650246, Fax: 032/953366, web: www.
alenmak.bg
Предмет на дейност: Производство на парфюми и 
тоалетни продукти
Main activity: Production of perfumes and cosmetic 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АЛМЕКС 07 ЕООД
ALMEX Ltd
Адрес: с. МИРЯНЦИ, обл. Пазарджик
Address: MIRYANTSI Village, Pazardzhik Region  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phone: 0878/119889 
Предмет на дейност: пакетиране на ядки, сушени 
плодове и подправки 
Main activity: packaging of nuts, dried fruit and 
spices
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АРТИСТИКО ЕООД
ARTISTICO Ltd.
гр. Пловдив, ул.Ген.Данаил Николаев № 94
Address: 94, General Danail Nikolaev Str. Plovdiv
Phone: 070012999
Web: www.artistico.bg
Предмет на дейност: Производство, дизайн и 



76EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИOН ПЛОВДИВ 

монтаж на луксозен и артистичен паркет.
Main activity: Production, design and montage of 
luxury and art parquet
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
ASSENOVA KREPOST Plc.
Адрес: АСЕНОВГРАД, ул. Иван Вазов 2
Address: ASENOVGRAD, 2, Ivan Vazov str.
Phone: 0331/22320, Fax: 0331/27945
web: www.assenova-krepost.com  
Предмет на дейност: производство и търговия с 
полимерни продукти
Main activity: production and trading with 
polymeric products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АСТЕРА-М ООД
ASTERA-M Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Брезовско шосе 32
Address: PLOVDIV, 32, Brezovsko shose str.
Phone: 032/962427, Fax: 032/962427 
Предмет на дейност: производство на млени 
меса и месни заготовки
Main activity: production of minced meat and meat 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АТАНАС ДРАГИЕВ ЕТ
ATANAS DRAGIEV ET
Адрес: КРИЧИМ, ул. Лиляна Димитрова 24
Address: KRICHIM, 24, Liliana Dimitrova str 
Phone: 0876 20 81 61
Предмет на дейност: търговска дейност
Main activity: Trade activity 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АТАРО КЛИМА ЕООД
ATARO KLIMA Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Васил Левски  272
Address: PLOVDIV, 272, Vasil Levski str. 
Phone: 032/620621, Fax: 032/620621
web: www.ataro.bg
Предмет на дейност: производство на 
промишлено хладилно и вентилационно 
оборудване
Main activity: manufacture of industrial freezing 
and ventilation equipment 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АХМАТОВО ООД
AHMATOVO Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул.Райко Даскалов 44, ет. 
2 
Address: PLOVDIV, 44, Raiko Daskalov str.
Phone: 032/636 530, Fax: 032/636 531
e-mail: office@tashkov.com
Предмет на дейност: производство и бутилиране 
на вино
Main activity: production and bottling of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАЛКАНКАР РЕКОРД АД
BALKANCAR RECORD Plc. 

Адрес: ПЛОВДИВ, Кукленско шосе 17
Address:  PLOVDIV, 17, Kuklensko chausse str.
Phone: 032/695050, Fax: 032/692753
web: www.balkancar-record.com  
Предмет на дейност:  производство на мотокари, 
резервни части, сервизна дейност
Main activity: production of forklift trucks, spare 
parts, maintenance
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАЛКАН МД ООД
BALKAN MD Ltd
Адрес: с. ЗВЪНИЧЕВО, обл. Пазарджик 
Address: ZVANICHEVO Village, Pazardzhik Region
Phone: 03521/22 35, 0888/493 671, Fax: 03521/22 
35
Предмет на дейност: сушене на плодове и 
зеленчуци, производство на млян червен пипер
Main activity: drying of fruit and vegetables; 
production of ground red pepper
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД
BELLA BULGARIA Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Момчил войвода 9
Address: PLOVDIV, 9, Momchil voyvoda str.
Phone: 032/606303, Fax: 032/606444
web: www.bella.bg
Предмет на дейност: производство на тестени 
изделия и замразени изделия от бутертесто
Main activity:  production of dough, dough semi-
manufactures goods and finished products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЕНДИДА 66 ЕООД
BENDIDA 66 LTD
Адрес: ПЪРВОМАЙ, Ул. Славейков 7
Address: PARVOMAY, 7, Slaveykov str.
Phone: 0336/52 59, Fax: 0336/52 59, e-mail: 
bendida@abv.bg
Предмет на дейност: възпроизвеждане на 
националното  знаме на Република България, 
шиваческа дейност
Main activity: reproduction of the national flag of 
Bulgaria, tailoring
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БИОКОНС ООД
BIOCONS Ltd
Адрес: c.КАТУНИЦА, Ул. Господин Николов 26
Address: KATUNITSA village, 26, Gospodin Nikolov
Phone: 0888 70 83 15, e-mail: biocons@abv.bg
Предмет на дейност: производство на 
зеленчукови, плодови консерви, нектари, 
гъбопроизводство
Main activity: Production of vegetable and fruit 
cans, nectar, mushrooms
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЛАГА ВЕСТ ЕООД
BLAGA VEST Ltd
Адрес: СЪЕДИНЕНИЕ, Ул. Велико Търново 29
Address: SAEDINENIE, 29, Velito Tarnovo str.
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Phone: 0318/2 36 82
Fax: 0318/2 36 81
e-mail: pi_mi@abv.bg
Предмет на дейност: производство на сладкарски 
изделия
Main activity: Production of confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БОРД АКТУАЛ ООД
BORD ACTUAL Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Цар Борис Трети 
Обединител 60
Address: PLOVDIV, 60 Tzar Boris Treti Obedinitel str
Phone: 032/908901, e-mail: popch@abv.bg
Предмет на дейност: производство на 
домакинско фолио, управленски услуги
Main activity: Household foil production; 
management services 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БОСТЪН-8 ЕT
BOSTAN-8 ET
Адрес: ПЕЩЕРА, Ул. Михаил Такев 37
Address: PESHTERA, 37, Mihail Takev str.
Phone: 0888/928 316
Предмет на дейност: производство на хляб, 
закуски и сладкарски изделия
Main activity: production of bread and 
confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БРАТЯ ГАРАБЕДЯН 1 ООД
BRATIA GARABEDIAN 1 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Гергана 3
Address: PLOVDIV, 3, Gergana str.
Phone: 0325/962520, Fax: 032/969570, e-mail: 
garabedyan@mail.bg, Web: www.arax90@mail.bg
Предмет на дейност: производство и търговия 
със сладкарски изделия
Main activity: confectionery products production 
and trade
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БРАТЯ КЪРТЕВИ ООД 
BRATIA KARTEVI Ltd. 
Адрес: РАДИНОВО, Пловдивска област
Address: RADINOVO, Plovdiv region
Phone: 0318/ 83213, Fax: 0318/83103, web: www.
bratiakartevi.com
Предмет на дейност:  производство на месо и 
месни продукти
Main activity: production of meat and meat 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БРИЛЯНТ АД 
BRILLIANT Plc 
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Цар Борис III Обединител 
40
Address: PLOVDIV, 40, Tsar Boris III Obedinitel blvd.
Phone: 032/692466, Fax: 032/670576
web: www.brilliant-bg.com
Предмет на дейност:  производство на дамска 

конфекция
Main activity: production of ladies` ready-made 
garments
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУЛГАРКОНФ АД
BULGARCONF Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Коматевско шосе 92
Address: PLOVDIV, 92 Komatevsko shose str.
Phone: 032/672368
Предмет на дейност: производство на облекло, 
без работно
Main activity: production of garment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУЛДАРА ООД
BULDARA Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Ген. Скобелев 4
Address: PLOVDIV, 4, Gen. Skobelev str.
Phone: 032/26 36 94, e-mail: stanimir_van@abv.bg
Предмет на дейност: производство на 
глицеридни масла
Main activity: Production of glyceride oils
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУЛМЕД 2002 ЕООД
BULMED 2002 LTD
Адрес: РАКОВСКИ, ул.Опълченска № 5
Address: RAKOVSKI, 5, Opalchenska str.
Phone: 0887979322
Предмет на дейност: Производство и разфасовка 
на пчелен мед
Main activity: Production of honey
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУЛНАТС ЕООД
BULNUTS Ltd.
Aдрес: гр. САДОВО, Ул. Кирил и Методий 20 
Address: SADOVO, 20, Kiril i Metodii str.
Phone: 0899/809 201
Предмет на дейност: производство и търговия с 
ядки
Main activity: production and sale of nuts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУЛСАФИЛ ЕООД 
BULSAFIL Ltd. 
Адрес : ПЛОВДИВ, бул. Руски 77, вх. В, ет. 1 ап. 
1
Address: PLOVDIV, 77, Ruski blvd., еntry V, fl.1, 
ap.1
Phone: 032/603100, Fax: 032/603101, e-mail: 
info@safil.it
Предмет на дейност:  производство на прежди
Main activity:  production of worsted wool
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУЛТЕКС 99 ЕООД
BULTEX 99 Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Карловско шосе 8
Address: PLOVDIV, 8, Karlovsko chausse str.
Phone: 032/909 700, Fax: 032/909 709
e-mail: gluhov@bultex99.com, web: www.bultex.
com



78EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИOН ПЛОВДИВ 

Предмет на дейност: производство на работно 
облекло
Main activity: production of workclothes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЪЛГАРСКА ГЪБА 1 ООД 
BULGARIAN MUSHROOM 1 Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Бул. Шести септември 160, ет. 
2, ап. 18
Address: PLOVDIV, 160, Shesti septemvri blvd., fl. 
2, ap. 18
Phone: 032/623 300, Fax: 032/623 302
e-mail: bulgerian.mushroom@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия на 
култивирани гъби
Main activity: Production and trade in cultivated 
mushrooms
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД
BULGARIAN INDUSTRIAL GROUP Plc
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Кукленско шосе, 23
Address: PLOVDIV, 23, Kuklensko shosse str.
Phone:  032/657 080
Fax:  032/657 087
e-mail:  big@evrocom.net; www.big97.com
Предмет на дейност: производство на машини и 
инструментална 
екипировка ; производство на промишлен 
софтуер
Main activity:  production of industrial software
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД
VAZOVSKI MASHINOSTROITELNI ZAVODI Plc
Адрес: СОПОТ, ул.Иван Вазов 1
Address: SOPOT, 1, Ivan Vazov str.
Phone: 03134/3071, Fax: 03134/4005, e-mail: 
office@vmz.bg
Предмет на дейност: производство на газови 
бутилки и режещи инструменти, леене на 
материали, производство на лагери и лагерни 
възли
Main activity: production of LPG gas bottles and 
cutting tools, casting of materials, production of 
bearings and assemblies
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВАНДA И КО ООД
VANDA & KO Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Кедър 16
Address: PLOVDIV, 16, Kedar str.
Phone: 032/994629, Fax: 032/994629, e-mail: 
vantea@abv.bg
Предмет на дейност: производство на 
хранителни продукти
Main activity: production of foodstuff
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВАТТС МТБ ЕАД
VATTS MTB Plc.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ЖК Тракия, Индустриална 
зона

Address: PLOVDIV, Residential quarter Trakia, 
Industrial zone
Phone: 032/605303, 605300, Fax: 032/605301
Предмет на дейност: производство на уреди и 
апарати за измерване, проверка, изпитване
Main activity: manufacture of measuring equipment 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС ООД
VENTONI COSMETICS Ltd.
Адрес: РУДОЗЕМ, ул. Васил Априлов 31
Address: RUDOZEM, 31, Vasil Aprilov str.
Phone:  0306/3264, Fax: 0306/3166, e-mail: 
ventoni@vip.bg
Предмет на дейност: производство на козметика
Main activity:  production of cosmetics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕРТИКАЛ АД
VERTICAL Plc.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Любен Каравелов 7
Address:  PLOVDIV, 7, L. Karavelov str.
Phone: 032/65900, Fax: 032/659020
e-mail: office@ villalyubimets.com
Предмет на дейност:  производство и бутилиране 
на вино
Main activity: production and bottling of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕСТА ТРЕЙДИНГ ООД
VESTA TRADING Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Коматевско шосе 73B
Address: PLOVDIV, 73V, Komatevsko shosse str.
Phone: 032/674151, Fax: 032/674151, e-mail: 
vesta_pl@abv.bg
Предмет на дейност: производство на ядки
Main activity: Nuts production 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИ&РУС ООД
VI&RUS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, пл.Гроздов пазар 2
Address: PLOVDIV, 2, Grozdov Pazar sq.
Phone: 032/634158, Fax: 032/622127
web: www.vrlift.com
Предмет на дейност: производство на дизелови и 
ел.кари и платформи
Main activity: production of diesel and electrical 
forklift trucks and platforms 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИЗИ-90 ЙОРДАНКА ИВАНОВА  ЕТ
VIZI-90 - JORDANKA IVANOVA ET
Адрес: ПЛОВДИВ,ж.к.Тракия, бл.201 в, вх.А, 
ет.8, ап.22
Address: PLOVDIV, residential quarter Trakia, bl. 
201-V, entr A, floor 8, ap.22
Phone: 0888 93 11 82, Fax: 032/28 50 01
Предмет на дейност: производство и търговия с 
бебешко и детско облекло
Main activity: production and sale of baby and 
children’s garments
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ВИКО-93-КОСТАДИН ДИМЧЕВ ЕТ
VIKO-93-KOSTADIN DIMCHEV ET
Адрес: АСЕНОВГРАД, бул. Ал. Стамболийски 45
Address: ASENOVGRAD, 45, Al. Stambolijski blvd.
Phone: 0331/ 4 73 06
e-mail: neviko@abv.bg
Предмет на дейност: производство на захарни 
изделия – бонбони
Main activity: Production of candies
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО 
WINE CELLAR BREZOVO
Адрес: БРЕЗОВО, ул. Марин Домузчийски 2
Address: BREZOVO, 2, Marin Domuzchijski str.
Предмет на дейност: производство на вино и 
алкохолни напитки
Main activity: production of wine and alcoholic 
drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНАРСКА ИЗБА БРЕСТОВИЦА ООД
VINARY HOUSE BRESTOVITZA Ltd
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Дружба 15
Address: PLOVDIV, 15, Druzhba str.
Phone: 032/64 07 71: 0889 555 622
e-mail: bendidawine@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия с 
вино
Main activity: production and trade in wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР ООД
VINERY ESTATE DRAGOMIR Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Братя Миладинови 34, ет.5
Address: PLOVDIV, 34, Bratia Miladinovi str., floor 5
Phone: 0888/325830, e-mail: enolog_bg@abv.bg  
Предмет на дейност: производство и бутилиране 
на вино
Main activity: production and bottling of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНАРСКА КЪЩА БОНИНИ ООД
WINE HOUSE BONINI Ltd
Адрес: с.БРЕСТОВИЦА, обл. Пловдив, Ул. 
Тургенев 12
Address: BRESTOVITSA Village, Plovdiv Region, 12, 
Turgenev str.
Phone: 03142/30 60, 03224/41 682
Предмет на дейност: производство и търговия с 
вино
Main activity: production and trade in wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНЗАВОД АД
WINERY Plc.
Адрес: АСЕНОВГРАД, бул. България 75
Address: ASENOVGRAD, 75, Bulgaria blvd.
Phone: 0331/62531, Fax: 0331/28053
Предмет на дейност: производство на вино и 
спиртни напитки  
Main activity: production of wine and spirits
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД
VINPROM PESHTERA Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Брезовска 126
Address: PLOVDIV, 126, Brezovska str.
Phone: 32/41685, Fax: 032/606906, e-mail: office@
peshtera.com
Предмет на дейност: производство на спиртни 
напитки
Main activity: production of alcoholic drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИТ-90 ET 
VIT-90 ET
Адрес: ПАЗАРДЖИК,  Ул. Райко Даскалов 2
Address: PAZARDZHIK, 2, Rayko daskalov str.
e-mail: wit_9@abv.bg
Предмет на дейност: сладкарство
Main activity: Confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИТАЛ ООД
VITAL Ltd.
Адрес: ПЪРВОМАЙ, ул.Ал.Стамболийски 30
Address: PARVOMAI, 30, Al.Stambolyisky str.
Phone: 0336/63108, 0336/63107
web: www.vital-bg.com
Предмет на дейност: Производство на кетчуп, 
горч Vodolei str.ица, майонеза и други сосове
Main activity: Production of ketchup, mayonnaise, 
mustard and other dressings 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИТАОЙЛ ВИСИАН ФАРМА-БЪЛГАРИЯ ООД
VITAOIL WISMANN PHARMA-BULGARIA Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Водолей 17
Address: PLOVDIV, 17, Vodolei str. 
Phone: 0898 66 404 40, e-mail: fc-ltd@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия на 
компоненти за ХВП, фармацевтични препарати
Main activity: Production and trade with 
components for food-taste industry, pharmaceutic 
preparations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГАРО ЕООД
GARO Ltd
Адрес: ПАЗАРДЖИК, Ул. Черноризец Храбър 7
Address: PAZARZHIK, 7, Chernorizets Hrabar str.
Phone: 032/44 38 29, e-mail: garom@mail.bg
Предмет на дейност: производство на млени 
меса и месни заготовки
Main activity: production of minced meat and meat 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГЛОРИЯ 2001 ООД
GLORIA 2001 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Ал.Стамболийски 9
Address: PLOVDIV, 9 Al.Stamboliiski blvd.
Phone: 032/674977, 674988, Fax: 032/695151
web:  www.gloria.bg 
Предмет на дейност: производство на домашен 
интериорен текстил, конфекция
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Main activity: production of tablecloths, bedding, 
lady’s casual wear
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГОТМАР ЕООД
GOTMAR Ltd.
Адрес: СЪЕДИНЕНИЕ , ул. Шипка 3
Address: SAEDINENIE, 3, Shipka str.
Phone: 032/600000, Fax: 032/600019, e-mail: 
office@gotmar.com
Предмет на дейност: производство на РЕТ 
опаковки
Main activity: production of PET packages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГРИЙНС ООД
GREENS Ltd.
Адрес: ПЪРВОМАЙ, ул.Перунка 27 
Address: PARVOMAI, 27, Perunika str.
Phone: 0336/2089, Fax: 0336/4517, e-mail: greens_
ltd@abv.bg
Предмет на дейност: Оранжерийно производство 
на зеленчуци
Main activity: Greenhouse production of vegetables
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЖИРО ТРЕЙД ООД
GIRO TRADE Ltd
Адрес: С. ПЪРВЕНЕЦ, Ул. Тракия 3
Address: PARVENETS village, 3, Trakia str.
Предмет на дейност: винопроизводство
Main activity: Wine production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИКО-ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ
DIKO-IVAN DIKOLAKOV ET
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Коматевско шосе 164
Address: PLOVDIV, 164, Komatevsko shose str.
Phone: 032/67 40 55, Fax: 032/67 40 47, e-mail: 
office@diko.cc, web: www.diko.cc
Предмет на дейност: производство, преработка и 
търговия с пластмасови изделия
Main activity: production, processing and sale of 
plastic materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИЛ ТУР – ПЛОВДИВ АД АД
DIL TUR – PLOVDIV AD Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Момчил войвода  9
Address: PLOVDIV, 9, Momchil voyvoda str. 
Phone: 032/641914
Предмет на дейност: производство на месни 
продукти 
Main activity:  manufacture of meat products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДДТ-ОЙЛ ООД
DDT-OIL Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул.Ал.Стамболийски 9а 
Address: PLOVDIV, 9a, Al. Stambolijski blvd.
Phone: 032/674774, Fax: 032/674774, e-mail: 
ddtoil@abv.bg   
Предмет на дейност:  бутилиране на моторни 
масла 

Main activity: bottling of motor oils and fuels
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД
DIMEX TRADING Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Преслав 35, п.к. 362
Address: PLOVDIV, 35 Preslav Str., PO Box 362
Phone: 032/ 627026, 633567, 070010021, Fax: 
032/633356
www.dimexlift.com 
Предмет на дейност: производство на ел. и 
мотокари, резервни части
Main activity: forklift trucks, spare parts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ ЕТ
DIMITAR MADZHAROV ET
Адрес: СТАМБОЛИЙСКИ, ул. Гробарска 3
Address: STAMBOLIJSKI, 3, Grobarska str.
Phone:  0339/2343, 0339/2067
Предмет на дейност:  производство на млечни 
продукти и колбаси
Main activity: production of dairy products and 
sausages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДК-ИНВЕСТ ООД
DK-INVEST Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Кавала 20
Address: PLOVDIV, 20, Kavala str. 
Phone:  032/643252, Fax: 032/643324
e-mail: dki-evro@plovdiv.techno-link.com
Предмет на дейност: металообработване, 
производство на инструменти и оборудване
Main activity: metal processing, manufacturing of 
tools and equipment 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД
DOMAIN YUSTINA Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Брезовско шосе 176
Address: PLOVDIV, 176, Brezovsko shose str.
Phone: 032/96 79 60, e-mail: office@villayustina.
com
Предмет на дейност: производство на вино
Main activity: Production of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДУНАПАК РОДИНААД 
DUNAPACK RODINA  Plc. 
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Марица 97
Address: PLOVDIV, 97 Maritza Blvd,
Phone: 032/904801, Fax: 032/904804
www.dunapack.bg
Предмет на дейност:  производство на опаковки 
от велпапе
Main activity:  producing of corrugated cardboard 
packages 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДУРОПАК - ТРАКИЯ-ПАПИР АД
DUROPAK - TRAKIA-PAPIR Plc.
Адрес: ПАЗАРДЖИК 
Address: PAZARDJIK
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Phone: 034/401410; Fax: 034/449000
www.duropack.bg 
Предмет на дейност: производство на велпапе и 
опаковки
Main activity: production of pasteboard and 
packages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД
DRUJBA GLASSWORKS Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Дилянка 15   
Address: PLOVDIV, 15, Dilyanka str.
Phone: 032/951150, Fax: 032/964172, e-mail: 
manager@drujba.com 
Предмет на дейност: производство на стъклени 
опаковки 
Main activity: production of packaging glassware 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕАЗ АД
EAZ Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, Цар Борис ІІІ Обединител 1
Address: PLOVDIV, 1, Tzar Boris III Obedinitel blvd.
Phone: 032/695164, Fax: 032/670522
www.eaz-plovdiv.com  
Предмет на дейност:  производство и търговия 
на апарати ниско напрежение и комплексни 
изделия
Main activity: production and trading with low 
voltage/tension apparatuses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕАЗ ООД
EAZ Ltd
Адрес: ПЕРУЩИЦА, Ул. Трети март 42
Address: PERUSHTITSA, 42, Treti mart str.
Phone: 03143/2442, 2443, 2444, Fax: 03143/2525
Предмет на дейност: производство на 
комплектни комутационни устройства и ел. 
апарати ниско напрежение
Main activity: production of complete commutation 
appliances and low voltage apparatuses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВЕЛИН-88 БОГДАН КОТЕВ ЕТ
EVELIN-88 BOGDAN KOTEV ET
Адрес: СКУТАРЕ, Ул. Бузлуджа 20
Address: Skutare village, 20 Buzludzha str.
e-mail: bokbg@mail.bg
Предмет на дейност: производство на изделия от 
дърво, търговска дейност, дърва за огрев
Main activity: Production of wood products; trade 
activity; wood for fuel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВРОЯЛ ООД
EVROYAL Ltd.
Адрес: КУКЛЕН
Address: KUKLEN
Phone: 0897/823 496 
Предмет на дейност: производство на захарни 
изделия 
Main activity: production of confectionery

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕКОТЕСТ ЕООД
EKOTEST Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Ник. Алваджиев 12б
Address: PLOVDIV, 12B, Nik. Alvadzhiev str.
Phone: 032/680066, e-mail: ekotest@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия 
със сладкарски изделия
Main activity: production and trade in 
confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕЛЕКТРО ПЛЮС ЕООД
ELECTRO PLUS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ , бул. Кукленско шосе 17 , 32
Address: PLOVDIV, 17 Kouklensko chausse blvd.
Phone: 032/ 676136, Fax: 032/676140
e-mail:  electroplus@electroplus.net 
Предмет на дейност: Производство на кабели
Main activity: Production of cables
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕЛИТ-95 ООД
ELIT-95 Ltd.
Адрес: ДЪЛБОК ИЗВОР, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, 
ПЛОВДИВ, ул. Иван Рилски 52
Address: DALBOK IZVOR village, Parvomai region, 
52 Ivan Rilski str.
Phone: 032/968083, e-mail: elit95@evrocom.net
Предмет на дейност: производство на млечни 
продукти
Main activity: Milk products production 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕЛИТ КОНСЕРВ 33 ООД
ELIT KONSERV 33 Ltd
Адрес: ЖЕЛЯЗНО, ОБЩИНА МАРИЦА, ул. Панайот 
Волов 12
Address: Zheliazno village, Maritza municipality
Phone: 032/681882, e-mail: tadi_57@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия с 
плодови и зеленчукови консерви
Main activity: Production and trade with fruit and 
vegetable canned goods
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕЛИЦА 2002-ЕЛЕНА КАЯ ЕТ
ELITSA 2002-ELENA KAYA ET
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Дюлево 3
Address: PLOVDIV, 3, Dyulevo str.
Phone: 0888 60 46 15
Предмет на дейност: производство на тестени и 
сиропирани изделия
Main activity: Production of paste and syrupy 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВРО ПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
EPE Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ , ул. Академик П. Динеков 8
Address: PLOVDIV, 8, Akademik P. Dinekov str.
Phone:  032/697034, 032/693782
Предмет на дейност: проектиране и изработка на 
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инструментална екипировка 
Main activity: design and manufacturing of 
instrumental equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕС ПРОДУКТ ЕООД
ES PRODUCT Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Шипка, супермаркет Сани
Address: PLOVDIV, Shipka blvd., supermarket Sani
 Phone: 032/604012, 0899 86 26 28, e-mail: bgsani_
to@abv.bg
Предмет на дейност: производство на риба и 
рибни продукти
Main activity: Fish and fish products production 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЗАВОД ЗА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ООД
ZAVOD ZA BETONOVI ELEMENTI Ltd.
Адрес: 4142 с.СТРЯМА, ул. Васил Коларов 96
Address: 4142 STRIAMA village, 96, Vsil Kolarov str.
Phone: 032/636205, Fax: 032/636205 
Предмет на дейност: производство на бетонови 
елементи
Main activity: production of concrete items
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЗЕДА ООД
ZEDA Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ж.к. Тракия, бл. 274, вх. Б, 
ет.2, ап. 4
Address: PLOVDIV, Trakia Est. Bl.274, fl.2
Phone: 032/291602, 0886 79 84 12, e-mail: 
zorka80@abv.bg
Предмет на дейност: производство на 
козметични и химически продукти
Main activity: Cosmetic and chemical products 
production 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИВАНОВ КОМЕРС ООД 
IVANOV KOMERS Ltd .
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Трети март
Address: PLOVDIV, Treti mart str.
Phone: 0895/447 551, Fax: 032/684 752
Предмет на дейност: производство на тоалетна 
хартия и салфетки
Main activity: production of toilet paper and table-
napkins
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИВЕНТИ ООД
IVENTI Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Любен Каравелов 14, ет. 2
Address: PLOVDIV, 14, Lyuben Karavelov str.
Phone: 032/640578, Fax: 032/640579, web: www.
iventishirts.com
Предмет на дейност: производство и търговия с 
мъжка и дамска конфекция 
Main activity: manufacture and trade in ladies’ and 
men’s ready-made clothes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИВКОМ ТРЕЙД ЕООД
IVKOM TRADE Ltd.

Адрес: ТРУД, ОБЩИНА МАРИЦА, ул. Стопански 
двор 2
Address: TRUD village, Maritza municipality, 2, 
Economy yard str.
Phone: 032/658965, 032/658964, 0876 20 81 61
Предмет на дейност: селскостопанство и 
винопроизводство
Main activity: Agricultural activity and wine 
production 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИЛЛИ-9 ООД 
ILLI-9 Ltd.
Адрес: С. КЛИКАЧ, обл. Бургас
Address: KLIKACH Village, Burgas Region  
Phone: 0889/78 73 24 
Предмет на дейност: пакетаж на кафе 
Main activity: packaging of coffee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИЛТОКОНИ ООД
ILTOKONI Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ ,бул.Стамболийски 102
Address: PLOVDIV, 102, Stamboliiski blvd.
Phone: 032/678434, e-mail: staff@iltokoni.com
Предмет на дейност: производство и търговия 
билки
Main activity: production and sale of herbs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИКАРОВ ЕООД
IKAROV Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Братя Търневи 29
Address: PLOVDIV, 29, Bratya Tarnevi str.
Phone: 032/968602, Fax: 032/968604, e-mail: 
ikarov@mail.orbitel.bg
Предмет на дейност: производство и търговия с 
натурална козметика 
Main activity:  production and trading with natural 
cosmetic
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИМС - НАПРЕДЪК АД 
IMS - NAPREDAK Plc.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Рогошко шосе 6
Address: PLOVDIV, 6, Rogoshko chaussee str.
Phone:  032/951075, 952868, 952868; Fax: 
032/950629
Предмет на дейност: производство на мебели
Main activity: production of furniture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНДЕКС-6 ООД
INDEX-6 Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ 4004, ул. Кукленско шосе, 28 В
Phone: 032 60 15 60, Fax: 032 67 44 99
e-mail: info@index-6.com
Предмет на дейност: производство на машини за 
хранително-вкусовата промишленост
Main activity: production in machinery of food 
industry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНТЕРКОМПЛЕКС ЕООД 
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INTERCOMPLEX  Ltd. 
Адрес : ПЛОВДИВ, ул. Братя Бъкстон 46, ет.1, 
ап.1
Address: PLOVDIV, 2, 46 Br.Bakston str.
Phone: 032/695061, Fax: 032/695061, e-mail: 
icomplex@abv.bg
Предмет на дейност: производство на 
електрооборудване
Main activity:  production of electrical equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ООД
ITALMODALUCE-BULGARIA Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Цариградско шосе 73
Address: PLOVDIV, 73, Tsarigradsko shose blvd.
Phone: 032/655855, Fax: 032/655857
web: www.iml.bg 
Предмет на дейност: производство и търговия на 
осветителни тела
Main activity: production and sale of light fittings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИТД ЕООД
ITD Ltd.
Адрес: СЪЕДИНЕНИЕ , ул.Хр.Ботев 22
Address: SAEDINENIE, 22, Hr.Botev str.
Phone: 032/606888, Fax: 0318/22482
web: www.itd.bg 
Предмет на дейност: производство на 
пластмасови бутилки, преформи и индустриална 
екипировка за производство на пластмасови 
изделия
Main activity: production of plastic bottles, pre-
forms and equipment for production of plastic 
articles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАЛЦИТ АД
CALCIT Plc.
Адрес: АСЕНОВГРАД, ИЗ Север
Address: ASENOVGRAD, IZ North 
Phone: 0331/62723, 63300, Fax: 0331/67426, 67881
web: http://kalcit.hit.bg
Предмет на дейност: производство на калциев 
карбид и калциев карбонат
Main activity: production of calcium carbide and 
calcium carbonate
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАМ-919 ЕООД
KAM-919Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Коматевско шосе 134
Address: PLOVDIV, 134,  Komatevsko chaussee str.
Phone: 032/690727; Fax: 032/691338, e-mail: 
kam919@abv.bg, 
web: www.kam-919.business.bg
Предмет на дейност: производство на опаковки 
от картон и велпапе
Main activity: production of corrugated cardboard 
packages 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАМЕКС-БГ ЕООД

KAMEX-BG Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Средец 57, ап. 5
Address: PLOVDIV, 57, Sredetz str., app. 5 
Phone: 0331/67430
Предмет на дейност: производство чугунени 
отливки
Main activity: production of iron castings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАМЕНИЦА АД
KAMENITSA Inc.
Aдрес: ПЛОВДИВ, ул.Капитан Райчо
Address: PLOVDIV, 95,Capitan Raitcho str.
Phone: 032/632005, Fax: 032/267630, e-mail:nikfi@
mbox.digsis.bg
Предмет на дейност: производство на пиво
Main activity: production of brewery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАТЕРИАЛ – КОМПАКТ - 7 ЕООД
KATERIAL - COMPACT - 7 Ltd.
Адрес: 4003 ПЛОВДИВ, ул. “Средец” №57
Address: 57, Sredets Str., 4003 PLOVDIV
Phone: 032/695126; Fax: 032/677323
E-mail: katerial_kompakt@abv.bg    
Web: http://katerial.hit.bg
Предмет на дейност: Производството на 
транспортни опаковки и потребителски опаковки 
от вълнообразен картон (велпапе), флексопечат 
и офсетопечат.
Main activity: Production of transport and luxury 
packages of corrugated cardboard, flex-printed and 
offset-printed.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КИКИ – КУНЧО ПЕТРОВ ЕТ
KIKI - KUNCHO PETROV ET
Адрес: с.Слатина, общ.Карлово
Address: Slatina village, Plovdiv region
Phone: 0888558312 , e-mail: etbiko@abv.bg
Предмет на дейност: производство на 
безалкохони напитки
Main activity: production of soft drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КИС-2000 ООД
KISS-2000 Ltd 
Адрес: С. ПЪРВЕНЕЦ,  Общ. Родопи, обл. 
Пловдив
Address: PARVENETS Village, Plovdiv Region 
Phone: 0885/60 39 11
Предмет на дейност: опаковане на ядки и сушени 
плодове 
Main activity: packaging of nuts and dried fruit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОКЕТ ООД
KOKET Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Ландос 4, пк 31
Address: PLOVDIV, 4, Landos str., POB 31
Phone: 032/608800, Fax: 032/608808
e-mail: koket_ltdbg@evrocom.net
Предмет на дейност: производство на 
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трикотажни платове и изделия
Main activity: production of tricots materials and 
articles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРЕДО-КАПИТАЛ ПРОДАКШЪН ООД
CREDO-CAPITAL PRODUCTION  Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ,  ул. Брезовска, 81 а
Address: PLOVDIV, 81a, Brezovska str.
Phone: 032 62 05 16, Fax: 032 62 05 24
e-mail: kredo_kapital@abv.bg
Предмет на дейност: производство на козметика 
и търговия с козметика и санитарни продукти
Main activity: production of cosmetic and trade 
with them and sanitary products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
KREPEJNI IZDELIA Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Кукленско шосе 5
Address: PLOVDIV, 5, Kuklensko chausse str..
Phone: 032/693468, Fax: 032/693444, e-mail: 
konstantinov@dir.bg 
Предмет на дейност: производство на крепежни 
изделия
Main activity: production of fastening items
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРИЕЙТИВ КОЗМЕТИКС ООД
CREATIVE COSMETICS Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Брезовско шосе 147, ет. 4
Address: PLOVDIV, 147, Brezovsko shose str.,fl. 4
Phone: 032/26 93 04, Fax: 032/26 05 95
e-mail: lazarova_tania@abv.bg
Предмет на дейност: производство на влажни 
кърпички
Мain activity: Production of wet wipes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРИС-МАРИ ООД
KRIS-MARY Ltd
Адрес: С. УСТИНА,  Ул. Антон Иванов 19
Address: USTINA village, 19, Anton Ivanov str.
Phone: 0887 715459
Предмет на дейност: производство на вино
Мain activity: Production of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРИСТАЛ АД
CRYSTAL Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. България  117
Address: PLOVDIV, 117, Bulgaria blvd. 
Phone: 032/953 257, 900 432, Fax: 032/962 126
web: www.crystalbg.com 
Предмет на дейност: производство на захар и 
захарни изделия
Main activity: production of sugar and sugar 
products 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КУЛИНАР ООД
KULINAR Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ Ул. Елин Пелин 66
Address: PLOVDIV, 66, Elin Pelin str.

Phone: 032/682138
Предмет на дейност: производство на готови 
храни и салати
Main activity: production of ready-made food and 
salads
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КЦМ АД
KCM S.A.
Адрес : ПЛОВДИВ, Асеновградско шосе
Address: PLOVDIV, Asenovgradsko chaussee
Phone: 032/623541, Fax: 032/623570
web: www.kcm.bg
Предмет на дейност: производство на цветни 
метали 
Main activity:  production of non-ferrous metals 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТE МАРИЦА ЕООД
LIEBHERR-HAUSGERETE MARITSALtd.
Адрес: РАДИНОВО
Address: RADINOVO
Phone: 032/615310, Fax: 032/ 615364
e-mail: dimitar.ladjev@liebcherr.com
Предмет на дейност: производство на 
електрически домакински уреди
Main activity: production of electrical household 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЛИДЕР-96 ООД  
LIDER-96 Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Мостова 3
Address: PLOVDIV, 3, Mostova str.
Phone: 032/64 44 38, Fax: 032/64 44 38
e-mail: leader96@evrocom.net
Предмет на дейност: производство на 
велосипеди
Main activity: production of bicycles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАДЖИКО 6 ЕООД 
MAGICO 6 Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ж.р. Тракия, бл.202, ет.9, ап. 
27
Address: PLOVDIV, JR Trakia, bl. 202, fl. 9, ap. 27
Phone: 0888 437486, e-mail: jordan1@mail.bg
Предмет на дейност: производство на 
козметични продукти
Мain activity: Production of cosmetic products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАКСКОМ ЕООД
MAXCOM Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, Голямоконарско шосе №1
Address: PLOVDIV, 1 Golyamokonarsko shose
Phone:  032/921913; 032/600888
web: www.sprintmaxcom.com
Предмет на дейност: производство на 
велосипеди
Main activity: manufacture of bicycles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАРИН ХАДЖИЙСКИ ЕТ
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MARIN HADZHIJSKI ET
Адрес: ПАНАГЮРИЩЕ, Ул. Хаджи Димитър 25
Address: PANAGYURISHTE, 25, Hadzhi Dimitar str.
Phone: 0357/4955
Предмет на дейност: производство и търговия с 
шарена сол и други подправки
Main activity: production and trade in spices
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАРИЯ МЛАДЕНОВА ЕТ
MARIYA MLADENOVA ET
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Чорлу 1А
Address: PLOVDIV, 1А, Chorlu str.
Phone: 032/210409 
Предмет на дейност: производство на тестени и 
сладкарски изделия, сервиз на машини
Main activity: production of confectionery, machine 
maintenance  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕСОКОМБИНАТ – КАРЛОВО АД
MESOKOMBINAT – KARLOVO Plc.
Адрес: КАРЛОВО, ул.Балабанов мост 1
Address: KARLOVO, 1 Balabanov most str.
Phone: 0335/95354, 93130, Fax: 0335/4434
Предмет на дейност: производство на месни 
продукти
Main activity: production of meat products 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ-ПЛОВДИВ АД
METALNI CONSTRUKTZII-PLOVDIV Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, Кукленско шосе 12
Address: PLOVDIV, 12 Kuklensko chaussee str.
Phone: 032/693912; Fax: 032/693728
web: www.mk-plovdiv.com
Предмет на дейност: изработка на метални 
конструкции
Main activity: production of metal constructions
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИРА-ММ EООД
MIRA-MM Ltd
Адрес:  ПЛОВДИВ, Централна поща, П.К. 737
Address:  P.OVDIV, Central post, P. O. Box 737
Phone:  032/62 97 98; Fax: 032/99 42 42
e-mail:  mincho_minchev111@mbox.contact.bg
Предмет на дейност:  производство на спирачни 
въжета за електро и мотокари
Main activity: production of brake ropes for forklift 
trucks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИТКО ТАНЕВ КОМЕРСИАЛ ЕТ
MITKO TANEV COMERSIAL ET
Адрес:  ПЛОВДИВ , ул. Академик П. Динеков 8
Address: PLOVDIV, 8, Akademik P.Dinekov str.
Phone:  032/771762, Fax: 032/767034
e-mail: mtanev@plov.omega.bg
Предмет на дейност: проектиране и изработка на 
инструментална екипировка
Main activity: design and manufacture of 
instrumental equipment

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОНДИ ПЕКИДЖИНГ СТАМБОЛИЙСКИ АД
MONDY PACKAGING STAMBOLIJSKI Plc.
Адрес: СТАМБОЛИЙСКИ, ул. Заводска 1
Address: STAMBOLIJSKI, 1, Zavodska str.
Phone: 032/909202, Fax: 032/909554
web: www.pfs.bg  
Предмет на дейност: производство на крафт 
хартия, хартиени торби  
Main activity: production of kraft, fluting and paper 
sacks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОНОЛИТ-1994 ООД
MONOLIT-1994 Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ , ул. Рогошко шосе 51г
Address: PLOVDIV, 51g, Rogoshko chaussee str.
Phone/Fax: 032/966801, 955170
Предмет на дейност: производство и търговия 
със строителни материали
Main activity: production and trading with 
construction materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОТА 6 ET
MOTA 6 ET
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Дунав 6
Address: PLOVDIV, 6, Dunav blvd.
Phone/fax: 032/95 09 74, e-mail:mota@abv.bg 
Предмет на дейност: производство на козметика
Мain activity: production of cosmetics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОТОБОЙС ООД
MOTOBOYS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Нестор Абаджиев 27
Address: PLOVDIV, 27, Nestor Abadzhiev str.
Phone: 032/632514, Fax: 032/627053, e-mail: 
motoboys_pl@abv.bg
Предмет на дейност: производство на захарни 
изделия /вафли, кроасани, бисквити и шоколад/ 
Main activity: production of sugar products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МУТАФЧИЕВ 57 ЕООД
MUTAFCHIEV 57 Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Победа 7
Address: PLOVDIV, 7, Pobeda str.
Предмет на дейност: производство на плодово-
зеленчукови консерви
Main activity:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НАДЕЖДА 2000 ЕООД
NADEZHDA 2000 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Заводска № 4
Address: PLOVDIV, 4, Zavodska str.
Phone: 032/676 525, e-mail: nadejda_2000@abv.bg
Предмет на дейност: хлебопроизводство
Main activity: bread production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НЕЛИДА-НЕЛИ БОЙЧЕВА ЕТ
NELIDA-NELI BOYCHEVA ET
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Адрес: ПЛОВДИВ, Ж.K Тракия, бл.184, вх. Б, 
ет.1, ап. 4
Address: PLOVDIV, JK Trakia, bl.184, entr. B, fl. 1, 
ap. 4
Phone: 032/838972, Fax:  032/838972, e-mail:info@
nelida.info
Предмет на дейност: производство на козметика
Main activity: production of cosmetics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НЕОКОНС ООД
NEOKONS Ltd
Адрес: ПЕРУЩИЦА, Стопански двор
Address: PERUSTITSA, Stopanski dvor
Phone: 0884 77 38 60
Предмет на дейност: преработка на плодове и 
зеленчуци
Мmain activity: manufacturing of fruits and 
vegetables
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИК-47 EООД
NIK-47 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, пощенска станция 23, п.к. 46
Address: PLOVDIV, post office 23, P.B. 46
Phone: 032/967369, Fax: 032/967370, е-mail: 
office@nik47.com
Предмет на дейност: металообработване, 
метални огради
Main activity: metal processing, iron fences
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИКОЛ 05 ООД
NIKOL 05 Ltd
Адрес: КАЗАНЛЪК, Ул. Тракия 19-21
Address: KAZANLAK, 19-20, Trakia str.
Phone: 0431/26 443
Предмет на дейност: производство и търговия на 
сладкарски и тестени изделия
Main activity: production and trade in 
confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НОВА ТРЕЙД ЕООД
NOVA TRADE Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, П.К. 153
Address: PLOVDIV, P.O.Box 153
Phone: 032/944050, Fax:  032/961771, e-mail: 
info@novatrade.bg
Предмет на дейност: производство на 
безалкохолни напитки
Main activity: production of soft drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ОМЕГА 95-И ЕООД
OMEGA-95-I Ltd.
Адрес: с. ЯГОДОВО, обл. ПЛОВДИВ, общ. 
РОДОПИ
Address: YAGODOVO Village, Plovdiv Region
Phone: 0888/204071
Предмет на дейност: хлебопроизводство
Main activity: production of bread
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ОРИНОКО-Д ЕООД
ORINOKO-D Ltd
Адрес: Раковски, ул. Никола Вапцаров 5
Addres: Rakovski, 5, Nikola Vaptsarov street
Phone: 03151/21 84, Fax: 03151/21 84, GSM 0897 
982 400;
e-mail: office@orinoco-d.com; web: www.
orinoco-d.com 
Предмет на дейност: производство и търговия с 
мебели 
Main activity: production of furniture and trade
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПАЛМИТЕ-ВЕСЕЛА ПОПОВА ЕТ
PALMITE-VESELA POPOVA ET
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Копривките 23
Address: PLOVDIV, 23, Koprivkite str.
Phone: 0352/2063
e-mail: milkkiss@abv.bg
Предмет на дейност: производство на млечни 
продукти
Main activity: production of  dairy products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПИНАДЕ ЕООД
PINADE Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Шести септември 193 а, 
ет. 6
Address: PLOVDIV, 193a, Shesti septemvri blvd., fl.6
Phone: 0895 44 74 51, 
e-mail: pinade@.bg.gmail.com
Web: www.pinade.eu
Предмет на дейност: производство на хлебни и 
сладкарски изделия
Мain activity: production of bread products and 
confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЛЕКСИСТАБ-БЪЛГАРИЯ АД
PLEXISTAB –BULGARIA Plc 
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Цариградско шосе, 53
Address: PLOVDIV, 53, Tsarigradsko shosse str.
Phone: 032/625 036
Fax:  032/652 018
e-mail:  office@plexistab.com
web: www.plexistab.com
Предмет на дейност: производство на PVC 
подсилени маркучи
Main activity: production in PVC spiral reinforced 
flexible hoses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРИВЕЙЛ ООД
PREVАIL Ltd.
Адрес:ПЛОВДИВ, ул.Трудовак 6,
Address: PLOVDIV, 6 Trudovak Str.
Phone: 032/265444, 0888/920488
web: www.prevail-shirts.com 
Предмет на дейност: производство на мъжки 
ризи
Main activity: production of men shirts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ПЛОВДИВ-БТ АД
PLOVDIV-BT Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Авксентий Велешки 23А
Address: PLOVDIV, 23a, Avksentii Veleshki str.
Phone: 032/623449, Fax: 032/626848
e-mail: pbt.sales@plovdiv.ttm.bg
Предмет на дейност: производство на тютюневи 
изделия
Main activity: production of tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
YURII GAGARIN Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Рогошко шосе 
Address: PLOVDIV, Rogoshko shose str. 
Phone: 032/907357, Fax: 032/944947
web: www.gagarin-bt.com 
Предмет на дейност: производство на печатни 
материали и филтри за цигари
Main activity: production of printed materials and 
cigarette filters
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРИЗМА 50 ООД
PRIZMA 50 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Бул. Руски 80 Б
Address: PLOVDIV, 80 B, Ruski blvd.
Phone: 032/699 328, Fax: 032/673 042, e-mail: 
sales@prismabg.com
Предмет на дейност: разработване, 
производство, продажба, обслужване и 
ремонт на малогабаритна моторнозадвижваща 
техника,  пожарогасителни   помпени системи и 
инсталации
Main activity: developing, production, trade and 
maintenance of package-model motor-operated 
equipment, fire-extinguishing pump systems and 
installations 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РАЗВИТИЕ - 44М ЗАХАРИЕВ СИЕ СД 
RAZVITIE - 44M ZAHARIEV&Co. Unltd
Адрес: ул. Пловдив 4000, ул. Йордан Гавазов 
№23 
Addres: Plovdiv, 23 Y.Gavazov Str.
Phone: 032/ 64 33 77, Fax: 032/ 64 06 36 
e-mail: office@razvitie.com , http://www.razvitie.
com/
Предмет на дейност: производството на 
покривки, карета, спално бельо,
Main activity: production of bed covers,tablecloth, 
household linen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РОЗА ИМПЕКС ООД
ROSA IMPEX Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Цар Калоян 8
Address: PLOVDIV, 8 Tzar Kaloyan str.
Phone: 032/655355, Fax: 032/655333
web: www.rosaimpex.com 
Предмет на дейност: производство на 
козметични продукти

Main activity: production of cosmetic products
Main activity: production and trade in food 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
САНТИНЕЛИ ЕООД
SANTINELLI Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Асеновградско шосе №1, 
з-д Устрем
Address: PLOVDIV, 1, Asenovgradsko shose blvd., 
Ustrem factory 
Phone: 032/635420, Fax: 032/625651
web: www.santinelli.net
Предмет на дейност: производство на горно 
облекло, конфекция
Main activity: production of outer ready-made 
garments
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
САРС ГРУП ООД
SARS GROUP Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ , ул. Васил Левски 168
Address: PLOVDIV, 168, Vasil Levski str.
Phone/Fax: 032/948110, 953035
Предмет на дейност: производство на миещи и 
перилни препарати
Main activity: production of detergents and soap 
powders
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СИМИД 1000 КООПЕРАЦИЯ
SIMID 1000 Cooperative 
Адрес : ПЛОВДИВ, ул.Кукленско шосе 3
Address: PLOVDIV, 3, Kuklensko shose str.
Phone: 032/671250, Fax: 032/670601
web: www.simid.com
Предмет на дейност:  производство на хляб и 
хлебни изделия
Main activity:  production of bread and baker’s 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОКОТАБ ЕООД
SOKOTAB Ltd.
Адрес: с. Радиново, Индустриална зона, Област 
Пловдив
Address: Radinovo Industrial Zone, Plovdiv District
Phone: 032/904140; Fax: 032/904140
Предмет на дейност: производство на тютюневи 
изделия
Main activity: production of tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОЛАРИС 999 ЕООД
SOLARIS 999 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ 4003, П.К. 124
Address: PLOVDIV 4003, P.O.B. 124
e-mail: office@solaris999.com
Предмет на дейност: пакетиране на хранителни 
стоки
Main activity: packing of foodstuffs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СКАНДИНАВИЯ ООД
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SKANDINAVIA Ltd
Адрес: АСЕНОВГРАД, Кв. Възрожденци, бл. 98, 
вх. Г, ет. 5, ап. 66
Address: ASENOVGRAD, Vazrozhdentsi, bl. 98, entr. 
G, floor 5, ap. 66
Phone: 0896/72 47 23
Предмет на дейност: производство на 
безалкохолни напитки
Main activity: production of soft-drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СКУТАРИОН ООД
SKUTARION Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Полет 2
Address: PLOVDIV, 2, Polet str.
Phone: 032/951 974, Fax: 032/967 174, e-mail: 
skutarion@abv.bg
web: www.skutarion.com
Предмет на дейност: производство на ел. табла, 
мачтови  трафопостове, линии за прахово 
боядисване, прахово боядисване
Main activity: production of electrotechnical 
panels, powder painting
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТРАТУС ООД
STRATUS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул.Ц. Борис III Обединител, 
Address: PLOVDIV, 171, Tzar Boris III Obedinitel 
blvd.
Phone: 032/693258, Fax: 032/693268, e-mail: 
stratus@stratusbg.com
Предмет на дейност: металообработване, 
апарати за строителството
Main activity: metal processing, building equipment  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СУПЕРСПЛАВ ООД
SUPERSPLAV Ltd. 
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Христо Ботев 65
Address: PLOVDIV, 65, Hristo Botev blvd.
Phone: 032/830637, 628513, Fax: 032/ 630837
e-mail: supersplav@abv.bg
Предмет на дейност:  производство на сплави, 
отливки от сплави и анодни материали  
Main activity: production of alloys and anode 
materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТЕД БЕД ЕАД 
TED BED Plc.
Адрес: 4003 Пловдив, Голямоконарско шосе
Address: 4003 PLOVDIV, Golyamokonarsko shose
Phone: 032/271700
Предмет на дейност: производство и търговия с 
матраци
Main activity: production and sale of spring-beds
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН ЕООД
TERAWINE CHERNOZEMEN LTD
Адрес: с.Черноземен, общ.Калояново
Address: Chernozemen village, Kaloianovo region

Предмет на дейност: гроздо и вино 
производство, производство на земеделска 
продукция
Main activity: production of grape and wine, 
agricultural production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТИ ЕЙЧ ЕС-КОЗМЕТИКС ООД 
THS-COSMETICS Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ж.к. Тракия, бл. 50
Address:  PLOVDIV, JK Jrakia, bl. 50
Phone: 03124/22 37
Fax: 03124/22 43
e-mail:  ths_cosmetics@abv.bg
web: www.advance.bg/ths
Предмет на дейност:  производство и търговия с 
козметика
Main activity:  production and trade of cosmetics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТМ ИНОКС ЕООД
TM INOX Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Брезовска 176
Address: PLOVDIV, 176, Brezovska str.
Phone: 032/90 10 31
Fax: 32/90 10 61
e-mail: office@tminox.com
Предмет на дейност: Производство на 
оборудване от неръждаема стомана
Мain activity: Production of rust-proof steel 
equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ ЕАД
TOPLOFIKATSIA PLOVDIV Inc.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул.Васил Левски 236
Address: PLOVDIV, 236, Vassil Levski blvd.
Phone: 032/901101, Fax: 032/953003
Предмет на дейност: производство и 
разпределение на топлинна енергия
Main activity: producing and distribution of thermal 
energy 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
УНИТЕМП ООД 
UNITEMP Ltd.
Адрес: с.ВОЙВОДИНОВО, Ул.Запад 25
Address: VOIVODINOVO Village, 25, Zapad str.
Phone: 03101/3010, e-mail: unitemp@unimeat.eu
Предмет на дейност: производство и търговия с 
охладени и замразени месни продукти
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФАМИЛЕКС ЕООД
FAMILEX Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Брезовско шосе 180, склад 
367
Address: PLOVDIV, 180, Brezovsko shose str., store 
367
Phone: 032/9119, Fax: 032/9119, web: www.
familex-bg.com 
Предмет на дейност: пакетаж на хранителни 
продукти и търговия на едро с тях
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Main activity: packaging of foodstuffs and 
wholesale trade
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФЕНИКС-ЮГ АД
FENIKS-YUG JSC
Адрес: гр.Пловдив 4004, ул.Братя Бъкстон 153
Address: 153, Bratia Bukston Str., Plovdiv
Телефон: +359 32 693624, +359 32 692456
E-mail: akb_fenix@abv.bg
Предмет на дейност: събиране, сортиране и 
рециклиране на неметални отпадъци.
Main activity: purchase, sorting, recycling and 
treatment of househoid and industrial recyclable 
materials.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФЕРАЛ И КО АД 
FERAL & KO Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Асеновградско шосе 1
Address: PLOVDIV, 1, Asenovgradsko shose str.
Phone: 032/63 45 91, Fax: 032/63 45 91
e-mail: managers@feralbg.com
Предмет на дейност: производство и търговия с 
метални изделия
Main activity: production and trade in metal items
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИЛИКОН - 97 АД
PHILICON-97 Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Димитър Стамболов  2а
Address: PLOVDIV, 2а, Dimitar Stambolov str.
Phone:  032/953172
web: www.philicon.net
Предмет на дейност: преработка и консервиране 
на плодове и зеленчуци 
Main activity: fruit and vegetables processing and 
canning
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИЛИПОПОЛИС-РК ООД 
PHILIPOPOLIS-RK Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул.Георги Измирлиев 54
Address: PLOVDIV, 54, Georgi Izmirliev str.
Phone: 032/273415
Предмет на дейност: производство на мляко и 
млечни продукти
Main activity: dairy production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИНТЕХМАШ АД
FINTEHMASH Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Кукленско шосе 11
Address: PLOVDIV, 11, Kuklensko shose str.
Phone: 032/692130, Fax: 032/697975
Предмет на дейност: изработване на 
инструментална екипировка 
Main activity: manufacture of tool equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФЛОРА-02 ООД
FLORA-02 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Бул. Пещерско шосе 30     
Address:  PLOVDIV, 30, Peshtersko shose blvd.

Phone: 032/644208, Fax: 032/644210
Предмет на дейност: производство на лекарства, 
козметика и добавки за храна 
Main activity: production of medicines, cosmetics 
and food products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФОРМАТИК ЕООД
FORMATIK Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Г. Бенев 3, п.к. 85 
Address: PLOVDIV, 3, G. Benev str., POBox 85
Phone: 032/961101, Fax: 032/961102 
Предмет на дейност: производство на вани и 
търговия с тях 
Main activity: production of wash-tub and trading 
with them
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХАРЛЕКС ООД
HARLEX Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Княгиня Мария Луиза 60
Address: PLOVDIV,  Kniaginia Maria Luiza blvd
Phone: 032/263000, e-mail: harlex_almoda@netbg.
com
Предмет на дейност: производство и търговия 
със щори
Main activity: Production and trade with shutters 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХЕЛИОС МЕТАЛУРГ ООД
HELIOS METALURG Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ 4006, Цариградско шосе №53      
Address: PLOVDIV - 4006, 53, Tzarigradsko shouse 
Blvd.
Phone / Fax:   +359 32 / 282 154, 282 166, 282 025
web: www.helios-metals.dir.bg
Предмет на дейност: производство на метални 
конструкции, арматурни зоготовки, стоманени 
профили, ковано желязо
Main activity: production of metal constructions, 
reinforcing steel, steel profiles, hammered 
ironwork
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХЕРМЕС КОМЕРСИАЛЕООД
HERMES KOMERSIAL Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Кукленско шосе 21
Address:  PLOVDIV, 21, Kuklensko shose str.
Phone: 032/692237, Fax: 032/692237
e-mail: office@hermes-commersial.com
Предмет на дейност: производство и търговия с 
дървообработващи машини
Main activity: production and sale of wood 
processing machines
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХИК-91-ПАЦЕВ С-ИЕ СД 
HIK-91-PACEV & UnLtd.
Адрес: САДОВО, Стопански двор
Address: SADOVO, Stopanski dvor
Phone: 032/653914, Fax: 032/632369
Предмет на дейност: производство на листове, 
плочи, тръби и профили от пластмаси
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Main activity: production of plastic sheets, tubes 
and profiles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХИМ КОМЕРС-2007 ООД
HIM KOMERS-2007 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Г. Бенев 7
Address: PLOVDIV, 7, G. Benev str.
Phone: 032/967 190, Fax: 032/967 190, e-mail: 
him_komers@abv.bg
Предмет на дейност: производство на химически 
продукти
Main activity: production of chemical products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ШИПКА 99 ЕООД
SHEEPKA 99 Ltd.
Адрес:  ПЪРВОМАЙ, ул. В. Левски 47
Address: PARVOMAY, 47, V. Levski str.
Phone: 0336/62267, Fax: 0336/66562, е-mail: 
sheepka99@gmail.bg 
web: www.shipka99.com
Предмет на дейност:  производство на сирене и 
кашкавал
Main activity: production of cheese and yellow 
cheese
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП ООД
UNITED MEDICAL GROUP Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Анри Барбюс 14
Address: PLOVDIV, 14, Anri Barbius str.
Phone: 032/941 232, Факс: 032/941 231, e-mail: 
suk0111@gbg.bg
web: www.umg-bg.com
Предмет на дейност: производство на 
хранителни добавки
Main activity: production of side-dishes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЯВОР-ИД АД
YAVOR-ID Plc.
Адрес:  АСЕНОВГРАД, ул. Възрожденци 6
Address: АSSENOVGRAD, 6, Vazrojdenzi str. 
Phone:  0331/64767, Fax: 0331/64764, e-mail: 
javorid@abv.bg; iavor@iavor.net
web: www.iavor.net
Предмет на дейност: производство на сглобяеми 
къщи
Main activity: manufacturing of prefabricated 
houses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ОТРАСЪЛ ТЪРГОВИЯ
BRANCH TRADE

22 ЮЛИ – ПЛЮС ЕООД 
22 JULY-PLUS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Братаница 6, ет.1 ап.2
Address: PLOVDIV, 6, Bratanitza str., 1st floor, ap.2
Phone: 032/944904, Fax: 032/944904, e-mail: 
plus@evrocom.net

Предмет на дейност: търговия със скрап и 
отпадъци
Main activity: trading in scrap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АВТОМОТОР СИТРОЕН АД
AVTOMOTOR CITROEN Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Карловско шосе 
Address: PLOVDIV, Karlovsko shose blvd.
Phone: 032/909040, Fax: 032/909041
web: www.citroen.bg
Предмет на дейност: търговия с автомобили
Main activity: trading in motor-cars
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АДД-БЪЛГАРИЯ ООД
ADD-BULGARIA Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Цар Борис III Обединител 
157, ет. 1, ап. 11
Address: PLOVDIV, 157, Tsar Boris III Obedinitel 
blvd., fr. 1, ap. 11
Phone: 032/62 30 01, Fax: 032/62 30 11; e-mail: 
mailto:stoilov96@abv.bg
web: www.add-bg.com
Предмет на дейност: търговия със средства за 
измерване потреблението на ел. енергия
Мain activity: Trade in appliances for measuring the 
energy consumption
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АКТАВИС АД
ACTAVIS Plc. 
Адрес: СОФИЯ, бул. Княгиня Мария Луиза 2, 
Бизнес център ЦУМ 
Address: SOFIA, 2, Maria Louisa blvd., Business 
Center TZUM 
Phone: 02/9321861, Fax: 02/ 9810301, e-mail:  
headoffice@actavis.bg
Предмет на дейност: фармацевтични продукти
Main activity:  pharmaceutical products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АЛБРОН ООД
ALBRON Ltd. 
Адрес : ПЛОВДИВ, ул. Кукленско шосе 30
Address: PLOVDIV, 30, Kuklensko shose str.
Phone: 032/677641, Fax: 032/ 672131
e-mail:  albronmetals@yahoo.com
Предмет на дейност:  търговия c черни и цветни 
метали
Main activity:  trading with ferrous and non-ferrous 
metals
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АНГЕЛ СТОИЛОВ–96 АД
TMT-ELCOM Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Кичево 26 ет.1 ап.4
Address: PLOVDIV, 26, Kitchevo str., floor 1, ap.4
Phone: 032/960045, Fax: 032/961006
e-mail: stoilov96@abv.bg
web: www.astoilov96.com
Предмет на дейност: търговия с метални изделия
Main activity: trading with metal products
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АПЕКС СЕРВИЗ ООД
APEX SERVICE Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, хотел SPS, офис 705-711
Address: PLOVDIV, hotel SPS, office 705-711 
Phone:  032/604306, Fax: 032/601246, e-mail: 
apexbg@yahoo.com, 
web: www.apex-service.com
Предмет на дейност: продажба и сервиз на кари
Main activity: trading and service with forklift 
trucks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АРСЕНЯН-2 – ЕДУАРД АРСЕНЯН ЕТ
ARSENYAN-2 – EDUARD ARSENYAN ET
Адрес: ПЛОВДИВ, бул.Цар Борис III Обединител 
89
Address: PLOVDIV, 89, Tsar Boris III Obedinitel blvd.  
Phone: 032/952063, Fax: 032/952063
Предмет на дейност: Търговия на едро с 
тютюневи изделия
Main activity: trading with tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АТЕК МАШИНА ООД
ATEK MAKINA Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Владая 3
Address: PLOVDIV, 3, Vladai str.
Phone: 032/620290, Fax: 032/626530, e-mail: 
atekmashina@abv.bg
web: www.atekmakina.com
Предмет на дейност: търговия със сервизно и 
гаражно оборудване
Main activity: trade in service and garage 
equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АУТО СПЖ ООД
AUTO SPG Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Шести септември 129
Address: 129, Shesti septemvri blvd.
Phone: 032 64 16 13
e-mail: autospc@mail.bg
Предмет на дейност: търговия с авточасти
Мain activity: trade with car parts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАЛКАНТРЕЙД 27 ЕООД
BALKANTRADE 27 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Димитър Стамболов 2
Address: 2, Dimitar Stambolov str.
Phone: 032/95 10 25, Fax: 032/95 10 25
e-mail: office@siton-bg.com
Предмет на дейност: търговия със столове и 
мебели
Мain activity: trade with chars and furniture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД
BARTLINK INTERNATIONAL Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, пл. Кочо Честименски № 2, вх. 
Б, ет. 4,
Address: PLOVDIV, 2, Kocho Chestimenski sqr.

Phone: 032/ 6112; Fax: 032/641744
Предмет на дейност: търговия на едро с месо и 
месни продукти
Main activity: wholesale trade with meat and meat 
products 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЕЛКАНТО ООД 
BELKANTO Ltd. 
Адрес: ПЛОВДИВ , бул. Кукленско шосе 17
Address: PLOVDIV, 17, Kuklensko shousse blvd
Phone: 032/670224, Fax: 032/670207
web: www.belkanto.com
Предмет на дейност:  търговия с черни и цветни 
метали
Main activity: trading in ferrous and non-ferrous 
metals
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БИОМЕДА – 2000 ООД
BIOMEDA – 2000 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Недялка Шилева 31
Address: PLOVDIV, 31, Nedyalka Shileva str.
Phone: 032/609999, Fax: 032/609949
web: www.biomeda.net
Предмет на дейност: търговия на едро с 
фармацевтични, медицински и ортопедични 
изделия 
Main activity: wholesale trade with pharmaceutical 
and medical products 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУЛТЕКС 99 ЕООД
BULTEX 99 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Карловско шосе 8          
Address: PLOVDIV, 8, Karlovsko shosse str.
Phone: 032/909700, 640906, Fax: 032/909709
web: www.bultex99.com
Предмет на дейност: търговия с работно облекло
Main activity: trade in work clothes  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВАЛИНА АД
VALINA S.a.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул.Стамболийски 9
Address: PLOVDIV, 9, Stamboliiski blvd.
Phone: 032/967893-закрит, Fax: 032/ 967894, 
e-mail: info@valina.bg
Предмет на дейност: търговия с дамски облекла
Main activity:  trading in ladies’ garments
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕКТА ООД
VECTA Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Васил Левски 170 
Address: PLOVDIV, 170, Vasil Levski str.
Phone: 032/962091, Fax: 032/962091 
Предмет на дейност: търговия с горива
Main activity: trading with fuels
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕНЕРА ЛУКС ЕООД 
VENERA LUX Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Брезовско шосе 147, склад 
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7
Address: PLOVDIV, 147, Brezovsko shose, sklad 7
Предмет на дейност: търговия на едро
Мain activity: Wholesale trade
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
WATTER-SUPPLY AND SEWERAGE Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. 6-ти септември 250
Address: PLOVDIV, 250, 6-ti septemvri blvd.
Phone: 032/628628, Fax: 032/626403 
Предмет на дейност: събиране, пречистване и 
разпределение на вода
Main activity: collecting, purifying and water 
distribution 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГАЗ ЕКСПРЕС ООД
GAS EXPRESS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Сан Стефано 46
Address: PLOVDIV, 46, San Stefano str.
Phone: 032/638603, Fax: 032/638607 
Предмет на дейност: търговия с пропан-бутан и 
горива 
Main activity: sale of fuels, propane-butane
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГАРАНТ – 95 ООД
GARANT-95 Ltd.
Адрес: АСЕНОВГРАД, ул. Цар Иван Асен II 99, ет.7 
ап.24
Address: ASENOVGRAD, 99, Tzar Ivan Asen II str., 
7th floor, app.24
Phone: 0331/64775, Fax 0331/64775 , e-mail: 
garant_96@abv.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с 
тютюневи изделия
Main activity: wholesale trade in tobacco products 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГЕНДО ЕООД
GENDO Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Борислав, 13
Address: PLOVDIV, 13, Borislav str.
Phone: 032/62 30 95, Fax: 032/62 30 95
E-mail: gendo@mail.bg
Предмет на дейност: търговия с торове, 
строителни услуги
Main activity: Trade in fertilizers, construction 
services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГОРРЕЛ ЕООД
GORREL Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Марица 91, БЦ, ет.3
Address: PLOVDIV, 91, Maritsa blvd., Business 
center, fl.3
Phone: 032/964451, Fax: 032/964451-закрит!
www.gorrel.biz 
Предмет на дейност: търговия с горива 
Main activity: trade in fuels
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЕНЕКС ООД

DENEX Ltd. 
Адрес : ПЛОВДИВ , бул.В.Левски 244
Address: PLOVDIV, 244, V.Levski blvd.
Phone: 032/945431, Fax: 02/8582107
e-mail: office@denex-bg.com 
Предмет на дейност: търговия c градинска 
техника и инструменти 
Main activity:  trade in garden equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДАФИ ЕООД
DAFI LTD
Адрес : ПЛОВДИВ, ул.Васил Левски №242
Address: PLOVDIV, 242 Vasil Levski str.
Phone: 032/968 815, e-mail: ivanov_4000@yahoo.
com
Предмет на дейност: внос на селскостопнски 
градински машини и съоръжения
Main activity: import of  agricultral machines and 
equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДРАКОН ООД
DRAGON Ltd. 
Адрес : ПЛОВДИВ, бул.Стамболийски 9
Address: PLOVDIV, 9, Stamboliiski blvd.
Phone: 032/674583, Fax: 032/ 674582
e-mail:  dracon@pl.bia-bg.com
web: www.dracon.bg
Предмет на дейност: търговия с авточасти
Main activity: import and trade in auto spare parts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВЕНИ ООД
EVENY Ltd. 
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Мусала 4
Address: PLOVDIV, 4, Musala str.
Phone: 032/642905, Fax: 032/643715, е-mail: 
eveny.kar@gmail.com
Предмет на дейност: търговия и износ на 
резервни части за мотокари
Main activity:  trade and export of spare parts for 
forklifts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВРО АВАНС ЕООД 
EVRO AVANS Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Бул. Дунав 100, ет. 2
Address: PLOVDIV, 100, Dunav blvd., fl. 2
Phone: 032/96 79 58, Fax: 032/96 79 58
e-mail: evro_avans@mail.bg
Предмет на дейност: търговска и транспортна 
дейност
Main activity: Commercial and transport activities
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ  ЕАД
ELECTRORAZPREDELENIE-PLOVDIV Plc
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Хр.Г.Данов 37
Address: PLOVDIV, 37, Hr.G. Danov str.
Phone: 032/627804, Fax: 032/990010 , е-mail: 
info@evn.bg
web: www.evn.bg
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Предмет на дейност: разпределение и търговия 
на електрическа енергия
Main activity: distribution and trade in electricity 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЖАНИ ЕООД
JANI Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Георги Бенев, 3
Address: PLOVDIV, 3, Georgi Benev str.
Phone: 032/94 15 29, Fax: 032/94 15 29
e-mail: janiny@abv.bg
Предмет на дейност: внос на платове за спално 
бельо, хавлиени изделия, дантели, ресни, 
дамаски и одеала
Main activity: import of  textile for lingerie, 
toweling, lace, fringes, damasks and blankers. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИЗИДОР ЕООД
IZIDOR Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Георги Бенев № 7
Аddress: PLOVDIV, 7, Georgi  Benev str.
Phone: 032 /941630  Fax: 032/941610 , е-mail: 
office@easydoor.bg
www.easydoor.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с дървен 
материал, материали за строителство
Main activity: wholesale trade with wooden 
material, construction materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИЛЧЕВИ - ДИМИТЪР ИЛЧЕВ ЕТ
ILCHEVI - DIMITAR ILCHEV ET
Адрес: ПЛОВДИВ, Бул. В.Априлов 1 
Address: PLOVDIV, 1, V.Aprilov blvd.
Phone: 032/642872, Fax: 032/644412
web: www.ilchevi.com 
Предмет на дейност: търговия на едро с 
крепежни изделия 
Main activity: wholesale trade in fastening items
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНПЛАСТРЕЙД АД
INPLASTRADE Plc
Адрес: АСЕНОВГРАД, Ул. Иван Вазов 2       
Address: ASSENOVGRAD, 2, Ivan Vazov str.
Phone: 0331/6-04-63, Fax: 032/64 44 12
Предмет на дейност: търговия с полимерни 
опаковки
Main activity: trading in polymeric packages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНСА ЕООД
INSA Ltd.
Адрес:  РАКОВСКИ, ул. Предел 1
Address: RAKOVSKI, 1, Predel str.
Phone:  03151/4850, 4852, Fax:  03151/3124
web: www.insa.bg
Предмет на дейност: търговия с моторни и 
индустриални масла, бои
Main activity: trading in motor and industrial oils, 
oil-base paints 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

К-И ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ООД
K-I INVEST HOLDING Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Никола Караджов 13, ет.1
Address: PLOVDIV, 13, Nikola Karadjov str., fl.1
Phone: 032/636135  Fax: 032/622045
e-mail: headoffice@kiinvestholding.com
Предмет на дейност: търговия, логистика, услуги
Main activity: trade, logistics, services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАСКАДА ООД
KASKADA Ltd.
Адрес:  Складова и производствена база:
Индустриална зона 
с. Царацово - 4204
Address: PLOVDIV, 34, Dame Gruev str.
Phone: 032/634851, Fax: 032/634897, 
е-mail:kaskada-kdn-40@dir.bg
www.kaskada-bg.com
Предмет на дейност: търговия, рециклиране, 
оцветяване на полимери и международен 
транспорт
Main activity: trade, recycling, polymer coloring 
and international transport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАПЧИЦА ООД
KAPCHITZA LTD
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Кукленско шосе№17
Address: PLOVDIV, 17, Kuklensko shose str.
Phone: 032/699 506, Fax 032/699 506, е-mail: 
kapchitsa@abv.bg
Предмет на дейност: търговия с детски обувки
Main activity: trade with shoes for children
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД
KASTEL EXPORT Ltd. 
Адрес: КАРЛОВО, пл.20 юли, ет.2
Address: KARLOVO, 20 July sq., 2nd floor  
Phone: 0335/99100, Fax:  0335/ 99119
e-mail: office@kastelexport.com
www.kastelexport.com
Предмет на дейност: дистрибуция на лагери
Main activity: distribution of bearings 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМПЮТЕЛ ПЛОВДИВ ООД
COMPUTEL PLOVDIV Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Тракииски юнак №27
Address: PLOVDIV, 27, Trakiiski yunak Str.
Phone: 032/621608, Fax:  032/621608, 
e-mail: plovdiv@computel.bg
www.computel.bg
Предмет на дейност: компютри и софтуер, 
мрежово и комуникационно оборудване, 
дистрибутор на ПАНДА СЕКЮРИТИ за България
Main activity:  hardware, software, netware, PANDA 
SECURITY country partner
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМПЮТЪРЛЕНД ЕООД
COMPUTERLAND Ltd.
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Адрес: ПЛОВДИВ, Бул. Цариградско шосе 2       
Address: PLOVDIV, 2, Tsarigradsko shosse blvd.
Phone: 032/693330, Fax: 032/693390, e-mail: 
nasichka@yahoo.com
www.computerland.bg
Предмет на дейност: търговия с компютри
Main activity: trade in computers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КУПЛЕР ООД
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Кракра №10
Address: PLOVDIV, 10, Krakra str.
Phone: 032/600618, Fax: 032/600618, e-mail: 
kuplerltd@yahoo.com
www.kupler.infojoker.com
Предмет на дейност: внос на едро и дребно, 
продажби на индустриални мебелни колела, 
скеле, мебели
Main activity: Trae with furniture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Л  П КОРПОРАЦИЯ ООД
L P KORPORATSIA Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Матей Тодоров 1
Address: PLOVDIV, 1, Matei Todorov str.
Phone: 032/903621-несъщ. номер!
Предмет на дейност: Търговия на дребно с 
тютюневи изделия
Main activity: Retail trade in tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЛАЙТ КОМЕРС ЕООД
LIGHT COMMERCE Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Белица 28
Address: PLOVDIV, 28, Belitsa str.
Phone: 032/969464, Fax: 032/962442
e-mail:info@light-commerce.com
www.light-commerce.com
Предмет на дейност: търговия на едро с горива
Main activity: wholesale trade in fuel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАНИЙШ ТЕКСТИЛ ООД
MANEESH TEXTILES Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ,ул. Пещерско шосе 17
Address: PLOVDIV, 17, Pestersko shosse str. 
Phone:  032/243820, Fax: 032/243819, e-mail: 
info@maneeshtextile.com
www.maneeshtextile.com
Предмет на дейност: търговия на едро с платове
Main activity: wholesale trade in fabrics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАРЖ ООД
MARG Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Порто Лагос 47, Виза 
Център ет.5
Address: PLOVDIV, 47, Porto Lagos str.
Phone:032/601400, Fax: 032/601401
e-mail: marg.ood@abv.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с горива
Main activity: wholesale trade in fuels 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

МАСТЕР - СТИЙЛ ПРОФАЙЛС АД
MASTER - STEEL PROFILES Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ ул. Удроу Уилсън 12
Address: PLOVDIV, 12, Woodrow Wilson str.
Phone: 032/278900, Fax: 032/278929, е-mail: 
info@master-sp.com
www.master-sp.com
Предмет на дейност: търговия със скрап и 
отпадъци
Main activity: trade in scrap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕГА ЕКСПРЕС ЕООД
MEGA EXPRESS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Княз Богориди 5
Address: PLOVDIV, 5, Kniaz Bogoridi str.
Phone: 032/606907
Предмет на дейност: търговия на едро с 
алкохолни и други напитки
Main activity: trade in alcohol and other drinks 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕБЕКС ООД
MEBEX Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Опълченска 4
Address: PLOVDIV, 4, Opalchenska str.
Phone: 032/625117, 632122; Fax: 032/622040
e-mail: info@mebex.org
Предмет на дейност: търговия на едро със стоки 
за домакинството
Main activity: wholesale trade in household goods 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕД КОМЕРС ООД
MED COMMERCE Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ж.К. Тракия, бл. 2, вх.Г, ет.6, 
ап. 18        
Address: PLOVDIV, JR Trakia, bl. 2, entr. G, fl. 6, 
ap. 18
Phone: 032/968 221, Fax: 032/968 221, e-mail: 
demas@pic.bg
Предмет на дейност:  търговия със стоки за бита
Main activity: trading in everyday goods
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕРИТ-М ООД
MERIT-M LTD
Адрес: : ПЛОВДИВ, ул.Кукуш 15
Address: PLOVDIV, 15 Kukush str.
Phone: 0898588251, Fax: 032/673 454, e-mail: 
merit_m_eood@abv.bg
www.merit-bg.com
Предмет на дейност:  внос и търговия с мебелен 
обков
Main activity: Import and trade with furniture bind
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕТАЛПЛАСТ-ДЕВЕДЖИЕВ ООД
METALPLAST-DEVEDZHIEV Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Лазо Войвода 7, ет.4
Address: PLOVDIV, 7, Lazo Voyvoda str., floor 4 
Phone: 032/69 00 47, Fax: 032/69 11 77,
e-mail: info@darvolex.com, web: www.darvolex.



95 WWW.ENTERPRISE-EUROPE-NETWORK.BG

ECONOMICAL YEARBOOK OF PLOVDIV REGION

com 
Предмет на дейност: търговия с полимерни 
продукти
Main activity: trade in polymer products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕТАЛ ТРЕЙД ООД
METAL TRADE Ltd.
Адрес: ПЛОВДВ, ул. Брезовско шосе  176
Address: PLOVDIV, 176, Brezovsko shosse str.
Phone: 032/968522, e-mail: metal_trade@abv.bg 
Web: www.metaltrade.com
Предмет на дейност: производство на метални 
изделия, производство на улуци и водосточни 
тръби
Main activity: Metal products production, 
downspots production 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИРЕКС - М ЕООД
MIREX - M Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Иван Рилски № 58
Address: PLOVDIV, 58, Ivan Rilski str.  
Phone:  032/680241, Fax: 032/680241
Предмет на дейност: търговия на едро с 
тютюневи изделия
Main activity: trade in tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИРТАБ ЕООД 
MIRTAB Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Иван Рилски 58, ет.4
Address: PLOVDIV, 58, Ivan Rilski str., fl.4
Phone: 032/680241 
Предмет на дейност: дистрибуция на тютюневи 
изделия
Main activity: distribution of tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОТОБУЛ ООД
MOTOBUL Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Самара 19
Аddress: PLOVDIV, 19, Samara str.
Phone: 032/945276, Fax: 02/ 9424648
Предмет на дейност: търговия на едро с горива
Main activity: wholesale trade in fuels
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
М ТАБАКО ООД
M TOBACCO LTD
Адрес:  ПЛОВДИВ, улМладежка №26
Аddress: PLOVDIV,  26 Mladezhka str.
Phone: 032/642 441, e-mail: mako@dir.bg
Предмет на дейност: търговия с тютюн, 
тютюневи изделия и аксесори
Main activity: trade with tobaccoq tobacco 
products and accessories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИКДОНАЛД – 95 ООД
NIKDONALDS Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул.Брезовско шосе 145а
Address: PLOVDIV, 145a, Bresovsko shоsse str.
Phone: 032/904878, Fax: 032/962597

Предмет на дейност: търговия със захар и 
захарни изделия 
Main activity: trade in sugar and sugar products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НОВИЗ АД
NOVIZ Plc
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Хан Кубрат 1
Делови център Пловдив
Address: PLOVDIV, 1, Han Kubrat str.
Phone: 032/275 656, Fax: 032/ 275601
e-mail: noviz@noviz.com, web: www.noviz.com
Предмет на дейност: търговия с ел. уреди и 
полимери, производство на полиетиленови чанти
Main activity: Trade in electric appliances and 
polymers, production of polythene bags /hdpe/, 
services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПАРАЛАКС - Х ЕООД
PARALAX - H Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Хан Персиян 13, ет.1
Address: PLOVDIV, 13, Han Persiyan str., 1st floor 
Phone:  032/945780, Fax: 032/945780
Предмет на дейност: търговия на едро с горива 
Main activity: sale of liquid, solid and gas fuel 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПАРАЛАКС 999 ЕООД
PARALAX 999 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Гребна база, к-с Кулата, ет.2, 
оф.210 
Address: PLOVDIV, Grebna baza, Kulata Complex, 
fl.2, office 210
Phone: 032/64 44 48, Fax: 032/64 44 98
e-mail: parallax999@gmail.com
www.parallax999.com
Предмет на дейност: търговия с хранителни и 
промишлени стоки
Main activity: trade in foodstuffs and industrial 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД
PETKO I IVAN DRAGANOVI I SIE UnLtd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Чорлу 14
Address: PLOVDIV, 14, Chorlu str. 
Phone: 032/693 022, e-mail: pid@plov.omega.bg, 
web: www.tractor.dir.bg
Предмет на дейност: търговия със 
селскостопанска техника
Main activity: trade in agricultural equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПИНК ПЛЮС ЕООД
PINK PLUS Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Д-р Георги Вълкович, 6
Address: PLOVDIV, 6, D-r Georgi Valkovich str.
Phone: 032 62 8417, 62 60 02, Fax: 032 62 84 17
e-mail: pinkplus@mail.bg
Предмет на дейност: търговия със строителни 
машини и фотоматериали
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Main activity: trade with building machinery and 
photo materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПОП-КОМЕРС ООД
POP-COMERS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Брезовско Шосе №180
Address: PLOVDIV, 180, Brezovsko shose str.
Phone: 032/953829, Fax: 032/963821
Предмет на дейност: търговия на едро с 
алкохолни и други напитки
Main activity: trading with alcohol and other drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РЕМ КОМЕРС ООД
REM COMMERCE Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ,  ул. Опълченска,1, офис 52
Address: PLOVDIV, 1, Opalchnska str., of. 52
Phone: 032/260 971, Fax: 032/260 972
e-mail: rem_ood@abv.bg, web: rem_ood@abv.bg
Предмет на дейност: търговия с транспортни, 
селскостопански и строителни машини.
Main activity: trade with transport, agricultural and 
building machinery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РИЛА-1 АД
RILA-1 Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Бр. Бъкстон 122          
Address: PLOVDIV, 122, Br. Buxton str.
Phone: 032/657 600, Fax: 032/657 659, e-mail:  
rila1@abv.bg
www.rilamarket.net
Предмет на дейност: търговия със строителни 
материали
Main activity: trading in building materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РКС - ПЛОВДИВ 
RKS - PLOVDIV
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Брезовско шосе№142
Address: PLOVDIV, 142, Brezovsko shosse str.
Phone: 032/953134; Fax: 032/957063
web: www.plovdivcoop.com
Предмет на дейност: търговия c хранителни и 
селскостопански стоки
Main activity: trading in foodstuffs and agricultural 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СИГНАЛ-2 ООД
SIGNAL-2 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Брезовско шосе 145
Address: PLOVDIV, 145, Brezovsko shose str.
Phone: 032/967701, Fax: 032/961666
web: www.signal-2.com  
Предмет на дейност: внос и търговия на едро с 
хранителни стоки и кафе
Main activity: import and wholesale sale of food 
products and coffee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СИТЕКС ООД 
SITEX Ltd.

Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Брезовско шосе 170
Address: PLOVDIV, 170, Brezovsko shoes str.
Phone: 032/945560, Fax:  032/945562
Предмет на дейност: търговия на едро с 
алкохолни и други напитки
Main activity: wholesale trade in alcohol and soft 
drinks 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОЛАРИС-999 – ПЕТЪР ЦАНОВ ЕТ
SOLARIS-999 – PETAR TSANOV ЕТ
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Янко Сакъзов 2
Address: PLOVDIV, 2, Yanko Sakazov str.
Phone: 032/646412
Предмет на дейност: търговия на едро с 
хранителни продукти, напитки и тютюн 
Main activity: wholesale trade in foodstuffs, 
beverages and tobacco
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОЛАРИС-999 ЕООД
SOLARIS-999 Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Георги Трингов 9
Address: PLOVDIV, 
Phone: 032/511353, 963687, Fax: 032/511352
e-mail:  office@solaris999.com
www.solaris999.com
Предмет на дейност: търговия на едро с 
хранителни продукти, напитки и тютюн 
Main activity: wholesale trade in foodstuffs, 
beverages and tobacco
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СПИЙДСТАР ЕООД
SPEEDSTAR Ltd.
Адрес:ПЛОВДИВ, ул.Г.Измирлиев 61
Address: PLOVDIV, 61, G.Izmirliev str.
Phone: 032/680241
Предмет на дейност: търговия на едро с 
тютюневи изделия
Main activity: wholesale trade in tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД
STAR NAILS - BULGARIA Ltd.
Адрес: 4000 ПЛОВДИВ, ул. Петко Д. Петков №23
Addres: 23, Petko D. Petkov Str., 4000 PLOVDIV
Phone/ Fax: +359 32 622968; 
E-mail: office@starnailsbg.com  Web: www.
starnails.bg
Предмет на дейност: Търговия с козметични 
продукти и апаратура, организиране на 
курсове по маникюр, педикюр, ноктопластика, 
козметика, производство на козметични 
продукти.
Main activity: Professional courses for manicure and 
pedicure. Manufacturing and trading with cosmetic 
products.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД
STENLI-FRIGO Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Правда, 2
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Address: PLOVDIV, 2, Pravda str.
Phone: 032/653 108, факс: 032/653 109, e-mail: 
stenli.frigo@gmail.com
Web: www.stenli-frigo.com
Предмет на дейност: покупко-продажба 
на хладилно, климатично и електрическо 
оборудване
Main activity: trade in refrigeration, air-
conditioning and electrical equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЛУКАНОВ - Пловдив ET 
STEFAN GEORGIEV LUKANOV - Plovdiv ET
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Македония 80
Address: PLOVDIV, 80, Macedonia str.
Phone: 032/562583 
Предмет на дейност: търговия на едро с 
тютюневи изделия 
Main activity: wholesale trade in tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТАФПРИНТ ООД
TAFPRINT Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ж.к. Тракия, ул. Недялка 
Шилева 16
Address: PLOVDIV, Trakia est., 16, Nedialka Shileva 
str 
Phone: 032/654171, e-mail:office@tafkov.com Web: 
www.tafkov.com
Предмет на дейност: печатница – тетрадки, 
тефтери, скицници
Main activity: printing office – notebooks, account 
books, sketchpads
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТМТ - ЕЛКОМ ООД
TMT - ELCOM Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, бул. Цариградско шосе 53А
Address: PLOVDIV, 53А, Tzarigradsko shosse blvd.
Phone: 032/964587, e-mail: elkom@dir.bg 
Предмет на дейност: търговия с ел.домакински и 
осветителни уреди
Main activity: trade in household appliances and 
pendant light fittings 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТРИЕРА ООД
TRIERRA Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Бяло море 2 
Address: PLOVDIV, 2, Bialo more str.
Phone: 032/607666, 607655, Fax: 032/607558
web: www.trierra.com
Предмет на дейност: търговия с търкалящи се 
лагери  
Main activity: trade in rolling, industrial and motor 
bearings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
УВАКОВ ЕООД
UVAKOV  Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ЖК Тракия, бул.Шипка, 
супермаркет Сани
Address: PLOVDIV, residential quarter Trakia, Shipka 

blvd, supermarket Sani
Phone:  032/604010, 048968119
Предмет на дейност: търговия на дребно в 
неспециализирани магазини, предимно с 
хранителни продукти 
Main activity: retail trade with different articles 
and foodstuffs; supermarkets 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
УЛТРА ГАЗ ООД
ULTRA GAS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Сан Стефано  46
Address: PLOVDIV, 46, San Stefano str. 
Phone:  032/638602
Предмет на дейност: търговия на едро с твърди, 
течни и газообразни горива и подобни продукти
Main activity: trading with liquid, solid and gas fuel 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИЛИПЕКС- ПЛОВДИВ ET
PHILIPEX- PLOVDIV ET
Адрес: ПЛОВДИВ,Кукленско шосе 12
Address: PLOVDIV, 12, Kuklensko shose str.
Phone: 032/601480; Fax: 032/601490
e-mail: philipex@plovdiv.techno-link.com 
Предмет на дейност: вносител на неръждаема 
стомана, тръби, профили
Main activity: import of rustproof steel, pipes, 
shaped metal
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИЛКАБ АД 
FILKAB Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Коматевско шосе 92
Address: PLOVDIV, 92, Komatevsko shosse str.
Phone: 032/608 881, e-mail: sales@filkab.com
 web: www.filkab.com
Предмет на дейност: Търговия с кабели и 
проводници
Main activity: Trade in cables and conductors
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД
HELIOS-METAL CENTRE Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Бул. Ал. Стамболийски 9А
Address: PLOVDIV, 9A, Al. Stambolijski blvd.
Phone: 032/67 02 17, 67 02 18, Fax: 032/67 02 17, 
67 30 16
Предмет на дейност: търговия с черни метали за 
строителството, 
производство на метални конструкции и 
арматурни заготовки
Main activity: Trade in ferrous metals for 
construction, production of metal constructions and 
fixture billets
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХЪС ООД
HUS Ltd.
Адрес:ПЛОВДИВ, ЖК Коматево, ул.Околовръстен 
път
Address: PLOVDIV, Komatevo, Okolovrasten put str.



98EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИOН ПЛОВДИВ 

Phone: 032/670309
Предмет на дейност: търговия с метали
Main activity: trade in metals
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЧОКОВИТА ЕООД
CHOCOVITA Ltd
4000 ПЛОВДИВ, ул. Хан Кубрат 1, офис 604
1, Khan Kubrat Str., Office 604, 4000 PLOVDIV
Phone: +359 32 512140, +359 886 889390, +359 886 
881806
E-mail: dtaneva@chocovita-bg.eu, Web: 
Предмет на дейност: луксозен бутиков белгийски 
шоколад.
Main activity: Importer of highest quality Belgian 
chocolate. Provide logo chocolates, and special gift 
displays.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЯНКОВ И СИЕ ООД
YANKOV I SIE Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, пл. Кочо Честименски 2,
Address: PLOVDIV, 2, Kocho Chestimenski sq. 
Phone: 032/641754-57, Fax: 032/641753
web: www.elis-m.com
Предмет на дейност: внос на банани и цитрусови 
плодове
Main activity: import of bananas and citrus fruits 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ОТРАСЪЛ УСЛУГИ
BRANCH SERVICES

І-во ЕКСПРЕСНО ПАРТИ ЕООД
I EXPRESS PARTY Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул.Хр.Ботев 92в, ет.3 Рилон 
център
Address: PLOVDIV, 92V, Hr.Botev blvd., fl.3, Rilon 
centre 
Phone: 032/655031, Fax: 032/655031
Web: www.1exspresno.com
Предмет на дейност: кетъринг и обществено 
хранене
Main activity: catering and feeding
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АНИДИ ЕООД
ANIDI Ltd.
Адрес: 4003 Пловдив, бул.Васил Левски № 148  
Address: 4003 Plovdiv, 148 Vasil Levski Blvd 
Phone: +359 32 907 701
Fax: +359 32 907 702
e-mail: office@anidi.net  
web: www.anidi.net 
Предмет на дейност: Енергийна ефективност в 
строителството  
Main activity: Energy efficiency in the civil 
engineering
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАЛКАН БИОСЕРТ ООД
BALKAN BIOSERT Ltd

Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Христо Данов, 13
Address: PLOVDIV, 13, Hristo Danov str.
Phone: 032 625 888, Fax: 032 625 818
e-mail: kunchev@gmail.com
Web: www.balkanbiocert.com
Предмет на дейност:контрол и сертификация на 
биологични селскостопански продукти
Мain activity: control and certification of biological
agricultural products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД 
BALKANSKO EHO Ltd. 
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Брезовска 176
Address: PLOVDIV, 176, Brezovska str.
Phone: 032/ 952175, Fax: 032/953093
e-mail: balkanskoeho@abv.bg
Предмет на дейност: монтаж и сервиз на 
подемно-трансп.системи
Main activity: assembly and maintenance of lifts 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАНКСОФТ ООД 
BANKSOFT Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Кавала 20     
Address: PLOVDIV, 20, Kavala str.
Phone: 032/640 036, e-mail: banksoft@banksoft-bg.
com
web: www.banksoft-bg.com 
Предмет на дейност:  разработка на банков 
софтуер
Main activity: developing of bank software
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БНТ ПЛОВДИВ
BNT Plovdiv
Адрес:Пловдив, ул.Найден Геров№8
Addres:Plovdiv , 8 Naiden Gerov street
Phone:032 -275-501 , Fax: 032-631-747
e-mail: tv_plovdiv@bnt.bg
Предмет на дейност: Телевизия
Main activity: Television
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БРАТЯ ГЕРИНИ-ПРЕС ЕООД
BRATIA GERINI-PRESS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Богомил 22
Address: PLOVDIV, 22, Bogomil str.
Phone: 032/634245, Fax: 032/634246 
Предмет на дейност: разпространение на 
вестници и списания
Main activity: distribution of newspapers and 
magazines
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУЛГАРЛИФТ ООД
BULGARLIFT Ltd
Адрес: с. ЯГОДОВО, Пловдивска обл., ул. Васил 
Левски
Address: vil. YAGODOVO, Plvdiv region, Vasil Levski 
str.
Phone: 0700 11 505, e-mail: office@bulgarlift.bg, 
web: www.bulgarlift.bg
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Предмет на дейност: самоходни телескопични 
вишки и ножични платформи.
Main activity: self- propelled telescopic skynests, 
crank-telescopic skynests and sheath platforms.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
BULGARIAN TRANSPORT HOLDING Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Хр. Ботев 82
Address: PLOVDIV, 82, Hr. Botev blvd.
Phone: 032/626082; Fax: 032/624317, 
e-mail: bth@plovdiv.-tehno-link.com
Предмет на дейност: транспорт в страната и 
чужбина
Main activity: national and international 
transportation 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВС ГРУП ХОЛДИНГ ООД
VS GROUP HOLDING Ltd.
Адрес: 4000 ПЛОВДИВ, ул. Царево №6
Addres: 6, Tsarevo Str.,  4000 PLOVDIV
Phone: +359 32 575993; Fax: +359 32 624741
E-mail: office@vsgroup-holding.com; Web: www.
vsgroup-holding.com 
Предмет на дейност: Oдиторски, данъчни и 
консултантски услуги на публични и частни 
клиенти.
Main activity: Auditing, taxation and consulting 
services of public and private clients.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГЕХАРД ЕООД
GEHARD Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Феликс Каниц 4
Address: PLOVDIV, 4, Feliks Kanits str.
Phone:034/401202
Предмет на дейност: търговско посредничество
Main activity: trade agency
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЕЛТА ПЛЮС-ДИМИТРОВ И С-ИЕ СД
DELTA PLUS-DIMITROV i CO Unlimited
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Нестор Абаджиев 57
Address: PLOVDIV, 57, Nestor Abadjiev str.
Phone: 032/658407, 624742, Fax: 032/624742, 
web: www.deltaplus.net 
Предмет на дейност: полиграфически услуги
Main activity: polygraphic services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Д & Д Експрес
D & D Express
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Плевен 6
Address: PLOVDIV, 6, Pleven str.
Phone: 032/642122, Fax: 032/641160
web: www.dnd-express.bg
Предмет на дейност: куриерски услуги, 
спедиция, транспорт, митническо 
посредничество
Main activity: courier services, forwarding, 
transport, customs intermediation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ДЗИ БАНК Клон Пловдив
DZI BANK Branch Plovdiv
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Йосиф Шнитер 3
Address: PLOVDIV, 3, Yosif Shniter str. 
Phone: 032/601901
www.dzibank.bg
Предмет на дейност: кредитни услуги
Main activity: credit services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИКОВ 90 ООД 
DIKOV 90 Ltd
Адрес: АСЕНОВГРАД, ул. Бялата воденица 4 
Address: ASSENOVGRAD, 4, Bialata vodenitsa str.
Phone: 0331/639 52 
Предмет на дейност: полиграфична дейност 
Main activity: printing and publishing
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕКО ГЛОБАЛ АД
ECO GLOBAL Plc.
Адрес: СМОЛЯН, ул. Мусала 1
Address: SMOLYAN, 1, Musala str. 
Phone: 0301/22906, 032/952987, Fax: 032/952987
Предмет на дейност: събиране и третиране на 
други отпадъци
Main activity: collecting and processing of waste 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИЗДАТЕЛСТВО ЛЕТЕРА
PUBLISHING HOUSE LETTERA
Адрес: ПЛОВДИВ 4000, ул. Родопи, 62, ПК 62
Address: PLOVDIV 4000, 62, Rodopi str., P.O. Box 62
Phone: 032/600 930, Fax: 032/600 940
e-mail: office@lettera.bg
web: www.lettera.bg
Предмет на дейност: издателска дейност
Main activity: publishing house
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИЗИ КОНСУЛТ ООД
EASY CONSULT Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Железарска 16
Address: PLOVDIV, 16, Zhelezarska str.
Phone: 032/630455, Fax:  032/630455, web: www.
easyconsultbg.com
Предмет на дейност: управление и развитие на 
човешки ресурси 
Main activity: human resources management and 
development 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATION SERVICES Plc
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Санкт Петербург, 55
Phone: 032/279 200, Fax: 032/626 326
e-mail: plovdiv@is-bg.net
Предмет на дейност: информационни услуги
Main activity: IT services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАСКАДА ООД
KASKADA Ltd
Адрес: с. ЦАРАЦОВО, Провдивска обл., ул. Извън 
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регулация № 7
Address: vil. TSARATSOVO, Plovdiv region, 7, Izvan 
Ragulatia str.
Phone: 032/63 48 51, 63 48 52, Fax: 032/63 48 97
Email:kaskada-kdn-40@dir.bg
Web: www.kaskada-bg.com
Предмет на дейност: търговия и рециклиране на 
полимери, международен транспорт
Мain activity: trade and recycle of polymers, 
international transport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КВАЛИФИКАЦИЯ-КОНСУЛТ ЕООД, ПЛОВДИВ
QUALIFICATION CONSULT  Ltd
Адрес: Пловдив,  ул. Арх. Камен Петков 1-А
Addres: Plovdiv, 1a Arch.Kamen Petkov Str.
Phone: 032 600 730, Fax: 032 600735
 http://www.hotelimperialbg.com/
Предмет на дейност: хотелиерски и конферентни 
услуги
Main activity: hotel- keeping and conference 
services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КЛИМЕКС ЕООД
KLIMEX Ltd.
Адрес: 4003 Пловдив, Голямоконарско шосе 27
Address: 27 Golyamokonarsko shose, 4003 Plovdiv 
Phone: 032/642397, 032/643220
e-mail: office@klimexbg.com  
web:  www.klimexbg.com
Предмет на дейност:  проектиране, доставка, 
монтаж на хладилни и климатични инсталации; 
хладилни компресори и агрегати на Tecumseh 
Еuroре Франция. 
Main activity:  design, supply, assembly of 
refrigerating and air-conditioning equipment. 
Compressors and condensing  units of Tecumseh 
Europe - France.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМЕКСМАШ ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД
KOMEKSMASH VASIL PIRONKOV Ltd.
Адрес: АСЕНОВГРАД, ул.Капитан Петко Войвода 1
Address: ASENOVGRAD, 1 Capitan Petko Voivoda str.
Phone: 0331/67036, Fax: 0331/63342
Предмет на дейност: транспорт и търговия с МПС
Main activity: transport and trade in vehicles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМПЮТЕЛ ПЛОВДИВ ООД
COMPUTEL PLOVDIV Ltd.
Адрес: 4002 ПЛОВДИВ, ул.Тракийски юнак №27
Addres: 27, Trakiiski yunak Str., 4002 PLOVDIV
Phone: +359 32 621608; Fax: +359 32 646008
E-mail: plovdiv@computel.bg; 
Web: www.computel.bg 
Предмет на дейност: Асемблиране на компютри, 
продажба и поддръжка на компютърни системи 
и софтуер, изграждане на структурно-кабелни 
мрежи, компютърно обучение, цялостна защита 
на информационни системи

Main activity: computer assembly, sales and support 
of computer systems and software, building of 
structural cable networks, computer education, 
anti-malware software and hardware for entire 
protection of information systems
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОРПОРАЦИЯ СЪЕДИНЕНИЕ АД
CORPORATION SAEDINENIE Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ,  бул. Христо Ботев 27а
Address: PLOVDIV, 27a, Hristo Botev blvd
Phone: 032/608201, Fax: 032/608251, e-mail: 
office@saedinenie. com
Предмет на дейност: технологии и иновации
Main activity: technologies and innovations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД
PLOVDIV AIRPORT Plc
Адрес: 4009 ПЛОВДИВ
Address: 4009 PLOVDIV
Phone: 032/601 113,  601 122
Fax: 032/601123; 601 124
e-mail: info@plovdivairport.com
Предмет на дейност: превоз на пътници и товари
Main activity: transport of  passеngers and cargo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАРБРО ТУРС ЕООД
MARBRO TOURS Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Драган Цанков  43
Address: PLOVDIV, 43, Dragan Tsankov str. 
Phone:  032/628820, Fax: 032/641694
e-mail: plovdiv@marbrotours.com
Предмет на дейност: туристически услуги
Main activity: tourist services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЕАД
INTERNATIONAL FAIR Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Цар Борис ІІІ Oбединител 
37
Address: PLOVDIV, 37, Tzar Boris III Obedinitel blvd.
Phone: 032/903600, Fax: 032/902432
web: www.fair.bg
Предмет на дейност: подготовка, организиране и 
провеждане на международни и местни панаири
Main activity: preparation, organization and 
conduction of international and regional fairs 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MИЛИЦЕР И МЮНХ БГ ООД
MILITZER & MUNCH BG Ltd. 
Адрес : ПЛОВДИВ, ул. Кукленско шосе 32A
Address: PLOVDIV, 32A, Kuklensko chaussee str.,
Phone: 032/676130, Fax:  032/672131
e-mail: militzer@mumnetbg.com
Предмет на дейност:  транспортни и логистични 
yслуги
Main activity:  transport and logistic services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MИТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ ЕАД
CUSTOMS TERMINAL Plc. 
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Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Кукленско шосе 32A
Address: PLOVDIV, 32A, Kuklensko shose str.,
Phone: 032/657910, 032/657918, Fax: 032/673382
e-mail: mitnicheski_terminal@abv.bg
Предмет на дейност: Митнически и транспортно-
спедиторски yслуги
Main activity: Customs and transport-forwarding 
agency services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕДИ-СПЕД ООД
VEDI-SPED Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Радиново, 3009
Address: PLOVDIV, 3009 Radinovo
Phone: 032/60 53 53, Fax: 032/60 53 33
web: www.vedisped.com
Предмет на дейност: международен транспорт, 
митническо агентиране
Main activity: international transport, customs 
representation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
М КАР ООД
M CAR Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Нестор Абаджиев 37
Address: PLOVDIV, 37, Nestor Abadjiev str.
Phone: 032/906996, Fax: 032/969196 
Предмет на дейност: автокомплекс
Main activity: service station and show-room
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИВО ООД
NIVO Ltd
Адрес: Пловдив, бул. ОСВОБОЖДЕНИЕ №3.Х-Л 
SPS.
Addres: Plovdiv, OSVOBOJDENIE blvd, SPS Hotel
Phone: 032 68 89 58, Fax: 032 68 89 57
GSM 0899 912 472
e-mail: .kalcheva@informatorbg.com.. web:www.
informator.bg
Предмет на дейност: издаване на бизнес 
справочник ИНФОРМАТОР
Main activity: publication of business directory 
INFOrmator
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИКАЙН ЛАЙН ООД
NIKAN LINE Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Кукленско шосе 21 В 
Address: PLOVDIV, 21 B, Kuklensko shose str.
Phone:  032/69 35 44, Fax: 032/69 35 42, 
e-mail: nikanline@plov.net 
Предмет на дейност: транспортна дейност
Main activity: transport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НОВИЗ АД
NOVIZ Plc
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Хан Кубрат 1
Делови център Пловдив
Address: PLOVDIV, 1, Han Kubrat str.
Phone: 032/275 656, Fax: 032/ 275601
web: www.noviz.com

Предмет на дейност: услуги-хотелиерство, 
международни.контакти
Main activity: hotel services, international contacts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ 
NOVOTEL PLOVDIV
Адрес: ПЛОВДИВ , ул. Златю Бояджиев 2
Address: PLOVDIV, 2, Zlatyu Boyadzhiev str.
Phone: 032/934444, Fax: 032/934255
web: www.novotelpdv.bg
Предмет на дейност: хотелиерски услуги
Main activity: hotel services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ОЛИМПТУР ООД
OLYMPTOUR Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Александър Батенберг 43
Address: PLOVDIV, 43, Alexandar Batenberg str.
Phone: 032/622180, Fax: 032/632180
web: www.olymptour.com
Предмет на дейност: туристически маршрути с 
автобус и самолет, почивки, семинари, автобуси 
и коли под наем
Main activity: sightseeing tours by bus and airplane, 
vacation packages, seminars, transfers and rent-a-
car
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПАРК ХОТЕЛ ИМПЕРИАЛ 
PARK HOTEL IMPERIAL 
Адрес:  ПЛОВДИВ, ул. Арх. К. Петков  1а
Address: PLOVDIV, 1а, Arh. K. Petkov str. 
Phone:  032/ 600730
www.hotelimperialbg.com
Предмет на дейност: хотелиерски услуги
Main activity: hotel services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПАРК-ХОТЕЛСАНКТ ПЕТЕРБУРГ
PARK-HOTELSANKT PETERBURG
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. България 97
Address: PLOVDIV, 97, Bulgaria blvd.
Phone: 032/9103, Fax: 032/951830, 
e-mail:marketing@sphotel.net
Предмет на дейност: хотелиерски услуги, 
конференции и срещи
Main activity: hotel services, conferences and 
meetings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЕРФЕКТ ПРИНТ ООД
PERFECT PRINT Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Кукленско шосе 17
Address: PLOVDIV, 17, Kuklensko chausse  str.
Phone: 032/69 28 99, Fax: 032/69 28 99
e-mail: perfectprint@abv.bg
Предмет на дейност: топъл печат
Мain activity: Hot printing
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА 
PLOVDIV COMMODITY EXCHANGE
Адрес: ПЛОВДИВ, Цар Борис ІІІ обединител 37
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Address: PLOVDIV, 37, Tsar Boris III Obedinitel blvd.
Phone:  032/903753, Fax: 032/902740
web: www.pcb.dir.bg
Предмет на дейност: борсови услуги
Main activity: exchange services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПОДЕМСТРОЙМАШ АД
PODEMSTROJMASH Plc
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Брезовско шосе 176
Address: PLOVDIV, 176, Brezovsko shosse str.
Phone: 032/95 32 71, fax: 032/94 66 20
e-mail: puldinad@yahoo.com
Предмет на дейност: хотелиерство
Main activity: hotel services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРИНЦЕС КАЗИНО-ТРИМОНЦИУМ ЕНТЕРТЕЙМАНТ 
АД 
PRINCESS CASINO-TRIMONTIUM ENTERTAINMENT Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Капитан Райчо 2
Address: PLOVDIV, 2, Capitan Raicho str.
Phone: 032/605071
web: www.trimontium-princess.com
Предмет на дейност: услуги - залагания и хазарт
Main activity: gambling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРОКРЕДИТ БАНК АД
PROCREDIT BANK Plc. 
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Брезовска 9-11
Address: PLOVDIV, 9-11, Brezovska str.
Phone: 032/904080, Fax: 032/904096
web: www.procreditbank.bg
Предмет на дейност: Кредити, депозити, други 
банкови продукти и услуги
Main activity: Credits, deposits, other bank 
products and services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПТ ХОЛДИНГ АД
PT HOLDING Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Нестор Абаджиев  37
Address: PLOVDIV, 37, Nestor Abadzhiev str. 
Phone: 032/604700, Fax:  032/632513
web: www.pt-holding.com
Предмет на дейност: проучване, анализ, 
реализиране и управление на финансови и 
инвестиционни проекти
Main activity: research, analysis, development and 
management of financial and investment projects 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА ТРАКИЯ
REGIONAL CHAMBER OF VINE-GROWERS AND WINE-
PRODUCERS TRAKIA
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Ф. Македонски 30
Address: PLOVDIV, 30, F. Makedonski str.
Phone: 032/630865, Fax: 032/630865
e-mail: rvwchamber@hotmail.com
Предмет на дейност: услуги в помощ на бизнеса
Main activity: business services 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СВОБОДНА ЗОНА ПЛОВДИВ АД
PLOVDIV FREE ZONE Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, П.К. 75 ул. Васил Левски 242А 
Address: 4003 Plovdiv, 242A, Vasil Levski str.
Phone: 032/ 906233, Fax: 032/ 960833
web: www.freezone-plovdiv.com
Предмет на дейност: отдаване под наем на 
свободни площи и складове
Main activity: renting of warehouses and empty 
plots 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 
SOL COMUNICATIONS Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Съборна 9
Address: PLOVDIV, 9, Saborna str.
Phone: 032/65 04 54
Fax: 032/65 04 54
Предмет на дейност: връзки с обществеността, 
организиране на събития, работа с пресата и 
елeктр. медии
Мain activity: Public relations, event management 
and organization
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СПИДИ ООД
SPEEDY Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Кукленско шосе 15
Address: PLOVDIV, 15 Kuklensko shose
Phone: 032/946535
Предмет на дейност: куриерски услуги
Main activity: courier services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД
STENLI-FRIGO Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Правда, 2
Address: PLOVDIV, 2, Pravda str.
Phone: 032/653 108, факс: 032/653 109, e-mail: 
stenli.frigo@gmail.com
Предмет на дейност: проектиране и изграждане 
на хладилни инсталации
Main activity: engineering of fridge installations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТРАВЪЛ ЕСКЕЙП ООД
TRAVEL ESCAPE Ltd.
Адрес:  ПЛОВДИВ, бул. Христо Ботев 111
Address: PLOVDIV, 111, Hristo Botev blvd.
Phone: 032/626466, Fax: 032/637835
Предмет на дейност: туристически услуги
Main activity: tourist services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТРАНСНЕТ ООД
TRANSNET LTD
Адрес: ПЛОВДИВ, Радиново, 3009
Address: PLOVDIV, Radinovo 3009
Phone: 032/63 75 03, Fax: 032/63 75 04
web: www.transnet-bg.com
Предмет на дейност: международен транспорт 
и спедиция, групажни линни, контейнерни 
превози, карго застраховка
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Main activity: international forwarding – complete 
cargo, group lines, transportation with containers, 
cargo insurances
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЕДЕМАН ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ
DEDEMAN TRIMONTIUM PRINCESS HOTEL
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Капитан Райчо №2
Address: PLOVDIV, 2, K. Raicho str.
Phone: 032/605000; Fax: 032/605009
web: www.trimontium-princess.com
Предмет на дейност: хотелиерски услуги, 
конференции и срещи
Main activity: hotel services, conferences and 
meetings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИЛКАБ АД
FILKAB Plc .
Адрес: ПЛОВДИВ, ул.Коматевско шосе 92
Address: PLOVDIV, 92, Komatevsko shose str.,
Phone: 032/608881, Fax: 032/672476
web: www.filkab.com
Предмет на дейност: услуги -енергетика, 
електромонтаж, комуникации
Main activity: services - power engineering, 
electrical installation, communications 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФЛЕКСИТРАНС АД
FLEXITRANS Plc. 
Адрес: БУРГАС, ул.Антим І 12
Address: BURGAS, 12, Antim I str.
Phone: 056/851602, Fax: 056/841460, e-mail: 
office@fleksitrans.bg
Предмет на дейност: Tранспорт и спедиторски 
yслуги
Main activity: Transport and forwarding services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХОТЕЛ ЛАЙПЦИГ
HOTEL LEIPZIG 
Адрес : ПЛОВДИВ, бул. Руски 70
Address: PLOVDIV, 70, Ruski blvd.
Phone: 032/654000, Fax: 032/643403
web: www.leipzig.bg
Предмет на дейност: хотелиерски услуги, 
конференции, срещи
Main activity: hotel services, conferences and 
meetings  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХОТЕЛ МАРИЦА-ВИКТОРИЯ ГРУП
MARITZA HOTEL-VICTORIA GROUP 
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 
42
Address: PLOVDIV, 42, Tzar Boris III Obedinitel blvd.
Phone: 032/652724, Fax: 032/952727
web: www.victoria-group.net  
Предмет на дейност:хотелиерски услуги, 
конференции и срещи
Main activity: hotel services, conferences and 
meetings

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХОТЕЛ РОДОПИ
HOTEL RODOPI 
Адрес : ПЛОВДИВ, ул.Кукленско шосе 12
Address: PLOVDIV, 12, Kuklensko shose str.
Phone: 032/6108, Fax: 032/673967
web: www.hotelrodopi.com
Предмет на дейност: хотелиерски услуги, 
конференции, срещи
Main activity: hotel services, conferences and 
meetings 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЦЕНТЪР ГАРАБИТОВ
GARABITOV CENTER
Адрес: Пловдив, ул. Акад. Петър Динеков №10
Address: 10, Akad. Petar Dinekov Str., Plovdiv
Phone.: 032 693694; 032 696700; 070011001
Web: www.garabitov.bg
Предмет на дейност: център за възстановяване, 
отслабване и подмладяване.
Main activity: Center for recuperation, relaxation, 
slimming, rejuvenation.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ОТРАСЪЛ СТРОИТЕЛСТВО
BRANCH BUILDING

АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
AVIS ENGINEERING Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. 6-ти Септември 193А
Addres: PLOVDIV, 193A, 6-ti Septemvri blvd.
Phone: 032/62 01 25, Fax: 032/62 01 25, GSM 0899 
929 501
e-mail avis_96@abv.bg
Предмет на дейност: електрификация на 
транспорта
Main activity: electrification of transport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЕЛНИ БГ АД
BELNI BG: Plc
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Лерин 14
Address: PLOVDIV, 14, Lerin str.
Phone: 032/64 86 48, Fax: 64 86 48
e-mail: office@chemiplast-belni.com
Предмет на дейност: строителни услуги и 
търговия със строителни материали
Main activity: building services and trade in 
construction materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГБС АД
GBS Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Хр. Г. Данов 24
Address: PLOVDIV, 24, Hr. G. Danov str.
Phone: 032/624653, Fax: 032/626134, e-mail: 
GBSPB@netvisio.net 
Предмет на дейност: промишлено и жилищно 
строителство 
Main activity: industrial and residential 
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construction
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДРАГИЕВ И КО ООД
DRAGIEV I CO Ltd.
Адрес: 4003 ПЛОВДИВ, бул. Васил Левски 56
Address: 4003 PLOVDIV, 56, Vasil Levski blvd.
Phone: 032/944395, 944396, Fax: 032/944397
e-mail: office@dragiev-co.bg 
Предмет на дейност: проучване, проектиране и 
строителство на обекти
Main activity: construction and design
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМАРС АД
KOMARS Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Бр. Бъкстон 134
Address: PLOVDIV, 134, Br. Bakstonе str. 
Phone:  032/693207, Fax: 032/692191, e-mail:  
komars@contact.bg
Предмет на дейност: производство, доставка 
и полагане с бетонпомпа на всички видове 
строителни разтвори
Main activity:  production, supply and concrete 
pump lying of building solutions 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЛОРАНС ЕООД
LORANS Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Ясна поляна 3
Address: PLOVDIV, 3, Yasna polyana str.
Phone: 032/641509; Fax: 032/641508, e-mail: 
lorans_pd@abv.bg
Предмет на дейност: хидроизолации на подове и 
покриви
Main activity: floors and roofs waterproofing 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОНОЛИТ-1994 ООД
MONOLIT-1994 Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Рогошко шосе 51 г
Address: PLOVDIV, 51 g, Rogoshko shose str.
Phone/Fax: 032/ 966 801, 955 170
Предмет на дейност: производство и търговия 
със строителни материали
Main activity: production and trade in construction 
materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПОДЕМ ЕООД
PODEM Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. Драган Цанков 34 а
Address: PLOVDIV, 34 A, Dragan Tsankov str. 
Phone: 032/646 305, Fax: 032/646 309
web: www.podem-bg.com
Предмет на дейност: Строителство и строително 
предприемачество
Main activity: building engineering
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЪТИЩА АД
PATISTA Plc
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Дунав 76, п.к. 727
Address: PLOVDIV, 76, Dunav blvd. P.O. Box 727

Phone: 032/964 166, Fax: 032/964 160
e-mail: office@patishta.com
Предмет на дейност: строителство, ремонт и 
поддържане на пътища и пътни съоръжения
Main activity: building, repair and maintenance of 
roads and road constructions
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СИЕНИТ ООД
SIENIT Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Асеновградско шосе 1
Address: PLOVDIV, 1, Assenovgradsko shosse blvd.
Phone: 032/600 160, Fax: 032/682 046, e-mail: 
v_kanchev@sienit.com
Предмет на дейност: строително 
предприемачество, комплексен инженеринг
Main activity: building engineering
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СК АРНАУДОВ ЕООД
SK ARNAUDOV Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Иван Радославов  13
Address: PLOVDIV, 13, Ivan Radoslavov str. 
Phone: 032/642464; Fax: 032/642494
Предмет на дейност: общо строителство на 
сгради и строителни съоръжения
Main activity: construction and building equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СИСТЕМИ АБО ООД
STROITELNI MATERIALI I SISTEMI ABO Ltd.
Адрес: 4003 ПЛОВДИВ, ул. Добротич 10, ет.3
Address: 4003 PLOVDIV, 10, Dobrotich str., fl.3
Phone: 032/960260, 032/966900
web: www.abo.bg 
Предмет на дейност: търговия със строителни 
материали 
Main activity: trade in building materials 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТИРЛИН АД
TIRLIN Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. Марица 27
Address: PLOVDIV, 27, Maritza blvd.
Phone: 032/951628, Fax: 032/953726
web: www.tirlin.com
Предмет на дейност: строителни услуги
Main activity: building services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЯЗОВ ООД
YAZOV Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ 4000, бул. Христо Ботев 92 В, 
ет. 4
Address: PLOVDIV 4000, 92 V, Hristo Botev blvd., 
floor 4
Phone: 032/655002, Fax: 032/655003, e-mail: 
yazovbul@abv.bg
Предмет на дейност: строителство на жилища и 
административни сгради, недвижими имоти
Main activity: construction of residential and 
administrative buildings, real estates
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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