ИКОНОМИКА И БИЗНЕС
•
№

1

2
3

Водещи икономически субекти в областта

Наименование на икономическия субект
Интернет страница

Кратко представяне на дейността

РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Земеделска кооперация „Георги Бенковски”
Занимава се с производство и
търговия на едро с
пшеница,царевица,слънчоглед,рапи-ца.
Кооперацията е сред основните
произ-водители на селскостопанска
продукция в област Добрич.
Земеделска кооперация на частни стопани „Ал.
Стамболийски”(с.Смолница, обл. Добрич)

Лице за контакт
(Изпълнителен директор,
управител, мениджър)
Телефон: 057822198
E-mail:
zkbenk@abv.bg

Извършва производство,
преработка,съх-ранение и реализация
на селскостопанска продукция.
Отглеждат се пшеница, царе-вица и
слънчоглед.

За контакти: Петко
Петков
Телефони: 057187366
0885812865

Производство на
пшеница,царевица,слънчог- лед и ечемик.

Телефон: 05728279
Факс:
05728483
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Земеделска кооперация за производствени
услуги Сокол ( с. Соколово, Община Балчик)
ЖИВОТНОВЪДСТВО
Земеделска кооперация „Георги Бенковски”
Кооперацията е сред основните
произво- дители на селскостопанска
продукция в област Добрич.Отглежда
крави и телета
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„Европиг – 56” ООД

Свиневъдство

Телефон: 057822198
E-mail:
zkbenk@abv.bg
Телефон:0886837457

Факс:
E-mail:

05826360
europig@abv.bg

http://biznes-bulgaria.com/firma/32728-evropig-56-ood-drug
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„ЯЙЦА И ПТИЦИ – ЗОРА” АД
(с. Дончево,Област добрич)

Яйца и Птици - Зора АД е с основна
дейност - производство, преработка търтърговия в страната и чужбина с яйца
за консумация, разплодни
яйца, еднодневни пилета, птици,
птичи продукти.Дружест- вото
разполага със собствена люпилня.

Телефон: 058 2 46 32
Факс:
058 2 27 66
E-mail:

zara@netplusdb.bg
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"САВИМЕКС" ЕООД(гр.Добрич ул. "Гоце Делчев"
19)
http://www.zlatnadobrudja.com

"Калиакра" АД
(град: Добрич )

„Фама”ООД
(с. Царичино, община Балчик)
(гр. Добрич)

Фирмата произвежда хляб, хлебни
изделия, макарони и спагети. Фирмата

снабдява търговски вериги магазини
"Фантастико" и "Европа".Фирмата
произвежда повече от 10 вида хляб, спагети
и макарони.

"Калиакра" АД произвежда растителни
хранителни масла (рафинирани, наливни,
бутилирани), мастни киселини, шрот,
маргарини, халварин, фритюрна мазнина.
Производство на млечни продукти „Роса”
и Авита”.Обхваща
Млекопреработвателно предприятие в с.
Царичино, община Балчик и
млекопреработвателно предприятие в гр.
Добрич - Обектът е открит през август
2003г., изграден със субсидия на програма
САПАРД и е най-модерното
млекопреработвателно предприятие в
североизточна България. От декември

Лице за
контакти:

Ивелин
Савов

Телефон:

058/ 600
709

Факс:

058/ 600
168

Телефон: 003595827623
Факс:
003595827374

Телефон:
3

003595250584

Телефон:
9

003595251000

2003г. обектът е лицензиран за
производство и износ за страните от ЕС.
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„Маяк” АД
(град: Добрич ул. Ангел Стоянов 1)

„Метал агро 96” АД
(гр.Добрич)

„СТАРТ” ООД
(гр. Добрич)

Металургия.Производство на възли и
агрегати за електро и мотокари, чугунени
отливки и др. Сградния фонд на фирмата
възлиза на 420 дка. заст - роена
площ,разположен върху двор от 680 дка.
В момента повечето от сградите са неизползваеми.
Производство на селскостопански
машини и обща машиностроителна
продукция

Телефон: 0035958601533
E-mail: mayak@dobrich-

Производство и търговия с
акумулаторни батерии и елементи за
тях.

Тел.: 058 601 416
факс: 058 601 376

sat.net

Тел.: 058 602 795
факс: 058 603 439
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УСЛУГИ (БАНКИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО, ТУРИЗЪМ И ДР.)
Туризъм
Телефон:0 700 12 110
Албена Инвест Холдинг АД
http://www.albenainvest.com/
Генерален директорhttp://www.albena.bg/bg
Красимир Станев
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ПАРК ХОТЕЛ „ИЗИДА”
http://hotelizida.bg/
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ПАРК ХОТЕЛ „ИЗИДА” е построен
през 2009г. и от тогава посреща
гостите си.Хотелът работи
щелогодишно и отговаря на
европейските стандарти за делуксови
хотели.
Moto-Phone;Дилърска мрежа на Форд-Добрич
Основната дейност на Мото-Пфое е
http://www.motopfohe.bg/dealer_network.php?dn=9 свързана с продажбата,сервизни услу-

Телефон: 058 600 656
0886 808 093
Собственик: Младен
Матеев

Телефон: 058 602 647

ги и резервни части за 4-те представлявани марки: Ford,Volvo,Land
Rover,jaguar

E-mail:
S.Dimitrowa@motopfohe.bg
Снежана Димитрова:
Ръководител продажби

Земеделска кооперация Георги Бенковски(интернет страница) - http://selskostopanska-produkciya.selsko-i-gorskostopanstvo.catalog.bg/company/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA
%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+
%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8/34587
Земеделска кооперация на частни стопани Ал. Стамболийски(интернет страница) - http://selskostopanskaprodukciya.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/company/%D0%B7%D0%BA%D1%87%D1%81+%D0%B0%D0%BB+
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8/51276

http://infojoker.bg/cgi-bin/index.pl?
_state=Info_free&dtype=broadcast&id=22680&cat=СЕЛСКО%20И%20ГОРСКО%20СТОПАНСТВО&sec=ПТИЦЕВЪДСТВО
%20-%20ПТИЦЕФЕРМИ,%20ПТИЦЕКЛАННИЦИ,%
ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД -

В областта съществува криза в машиностроенето. В миналото Добрич беше един от центровете на
селскостопанското машиностроене. С разпадането на бившата система се преустанови производството на

изделия, възли и детайли за селскостопански машини произвеждани в страните от социалистическия лагер.
През 1999 год. е регистриран голям спад в производството на машини и съоръжения за селското стопанство.

