ИКОНОМИКА И БИЗНЕС
•
№

1

Водещи икономически субекти в областта

Наименование на икономическия субект
Интернет страница
„Агротайм” ООД
agrotime.com

Кратко представяне на дейността
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
„Агротайм” ООД
произвежда
висококачествени зърнено-хлебни и
зърнено-фуражни култури от избрани
сортове и с много високи показатели.
Годишно продукцията на компанията
възлиза на около 50 000 тона. Обявена
през 1995 г. за една от най-динамично
развиващите се компании в Централна
и Източна Европа, днес „Агротайм" е
един от най-големите производители и
износители на зърно. Заедно с
дъщерната си компания "Аннона
Грейн" АД, „Агротайм" обработва
близо 100 000 декара земя в района на
гр. Исперих и гр. Разград. И двамата
собственика
и
управители
на
„Агротайм"
са
избирани
за
„Агробизнесмен на България": Иван
Иванов Крачунов – през 1996 г., а Теодор
Иванов Крачунов – през 2005 г.

Лице за контакт
(Изпълнителен директор,
управител, мениджър)
Иван Иванов Крачунов
(управител)
Теодор Иванов Крачунов
(управител)

2

„Агротида” ООД
agrotida.com

3

„Аграком” ЕООД
sempe.bg

4

„Агростил” ООД

5

„Агробул – Р” ООД

"Агротида" ООД гр.Исперих обработва
30 000 декара земя, засети с пшеница,
ечемик, рапица, царевица и слънчоглед.
Дружеството има реализирани три
проекта по програма САПАРД за
земеделска
техника.
Фирмата
е
отличена с приза Зърнопроизводител за
2007 г. от Националната асоциация на
зърнопроизводителите.
“Аграком” ЕООД
съвместно
с
“Черноморско зърно” ООД обработват
близо 25 000 дка земеделски земи,
разположени в землищата в областите
Разград и Варна. Върху тези площи се
отглеждат пшеница, ечемик, царевица,
слънчоглед
и
рапица,
както
и
семепроизводство на пшеница и ечемик.
Oбщия капацитет на зърнобазата e
60 000 тона. Разполага със собствена
лаборатория
за
измерване
на
качествените показатели на зърното.
„Агростил” ООД гр. Разград се занимава
с дистрибуция и търговия с препарати
за растителна защита, торове и
семена,
производство
на
селскостопанска продукция.
„Агробул – Р” ООД гр. Разград се
занимава с отглеждане на зърнени,
клубеноплодни, технически и фуражни
култури.

Ангел Василев Маринов
(управител)
Даринка Петрова
Романска-Вискова
(управител)

Васил Петров
(управител)

Иван Новаков
(управител)

Георги Четинов
(управител)
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ЗПК „Хан Аспарух” гр. Исперих

1

„Амета Холдинг” АД
ameta.bg

Земеделска производителна кооперация
„Хан
Аспарух”
от
гр. Исперих
обработва 27 000 дка земя засети с
пшеница, ечемик, рапица, царевица и
слънчоглед. Призната е за най-добрата
земеделска кооперация в страната за
2004 г. от Управителният съвет на
Националния съюз на земеделските
кооперации в България.
ЖИВОТНОВЪДСТВО
„Амета” АД е една от най-големите
компании
в
хранително-вкусовия
сектор и лидер в производството на
птиче месо. Нейният дял възлиза
приблизително
на
30%
от
индустриалното
производство
на
бройлери в България. „Амета” е найголемият доставчик на охладено птиче
месо в България и снабдява директно
„Кауфланд”, ЦБА, „Пикадили”, „Била”,
„Т-маркет”, „Фантастико” и „Метро”.
Компанията е Клас А международен
доставчик на KFC и преминава
ежегодни одити от специализирани
институции. „Амета” е най-голямата
инвестиция на Българо-американския
инвестиционен фонд у нас. Продуктите
с марката „Лудогорско пиле” от
затворения цикъл на производство на
„Амета” се продават в цялата
магазинна мрежа в страната и се

Пенчо Пенчев
(председател)

Любомир Лозанов
(изп. директор)
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4
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изнасят в Румъния, Гърция, Македония,
Германия, Холандия, Франция и Кипър.
„Агротайм” ООД
Фирмата притежава един от найagrotime.com
големите свинекомплекси в България с
годишно производство от 60 000
прасета.
“Земеделски институт - Шумен”,
Производствено–експерименталната
производствено – експериментална база база в гр. Лозница е с предмет на
гр. Лозница
дейност земеделие и животновъдство.
zemedelskiinstitut-shumen.com
Работят 15 човека.
“Павлина Цончева” ЕООД
Биволовъдна ферма от гр. Цар Калоян.
Произвежда биволско мляко. Породата
на биволите е Българска мура.
ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„Амилум България” ЕАД
„Амилум България” ЕАД със седалище в
tateandlyle.com
гр. Разград е най-големият единичен
потребител на царевица в България.
Произвежда
нишестета,
глюкозни
сиропи, кристална и течна декстроза,
високофруктозни царевични сиропи и
малтодекстрини.
През
1993 г.
предприятието
е
продадено
на
белгийска компания, като с това става
първото приватизирано предприятие в
страната. През 2000 г. „Амилум” става
част от британската група „Тейт енд
Лайл”(“Tate&Lyle”).
“Хан Аспарух” АД
“Хан Аспарух” АД със седалище в
kai.bg
гр. Исперих е част от KAI Group.
Заводът лидер в производството на
стенни
и
подови
плочки
по

Иван Иванов Крачунов
(управител)
Теодор Иванов Крачунов
(управител)
Апостол Апостолов
(директор)
Павлина Цончева
(управител)
Светлозар Караджов
(председател на УС)

Спас Шопов
(изп. директор)
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"Млин – 97” АД
mlin-bg.com

4

“Микро – 67” АД
mikro67.com

технологията
на
еднократното
изпичане и най-големият производител
и износител в Европа на плочки,
произведени
по
класическата
технология на двукратно изпичане.
Продуктовата гама включва стенни и
подови керамични плочки, гранитогрес
и декоративни елементи (центрове и
фризове) за оформление на вътрешното
и външното пространство. Фирмата
прилага европейски стандарти за
качество по ISO 9001. Продукцията се
отличава с авангарден дизайн и широка
гама от изделия. Заводът е добре
познат
на
западноевропейските
пазари – Великобритания,
Франция,
Германия,
Италия,
Бенелюкс
и
скандинавските
страни.
В
дружеството работят 940 души
персонал.
“Млин-97”
Разград
произвежда
различни видове брашна, хляб, хлебни
изделия, сладкарски изделия, хлебни
деликатеси, солети и търговия с тях.
Фирмата
е
сертифицирана
за
производството на биопродукти от
“CERES” GmbH – Германия, което
позволява продуктите да носят знак
„BIO”.
Производство на 250 вида детски
играчки,
мащабни
модели
на

Сали Шишманов
(изп. директор)

Миле Милев
(изп. директор)
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„Химик” АД гр. Разград

6

„Лудогорие – 91” АД
ludogorie91.com

автомобили и друга техника, спортни
стоки (баскетболни табла и кошове,
автомати за ски алпийски дисциплини,
шейни), рекламни продукти (плажни и
градински чадъри, покривки, знамена,
флагове, рекламни подноси, пепелници,
тенти), детски и градински люлки,
стоки за свободното време. Работи в
сътрудничество с едни от найизвестните
световни
марки,
предлагащи детски играчки и спортни
стоки: MatchBox, Schuco, Marker, IKEA.
„Химик” АД гр. Разград се занимава с
производство
на
органични
и
неорганични продукти, латекс, лепила и
полимерни
покрития,
каучукови
изделия, материали за приложение във
фармацевтичната промишленост.
„Лудогорие-91“ АД със седалище в
гр. Кубрат е с над 58 годишна история и
традиции
в
производството
и
търговията с мебели. Ежемесечно се
произвеждат и експедират по 27 000 бр.
столове от масивна букова дървесина,
предназначени за кухни и трапезарии.
„Лудогорие-91” изнася на четири
континента. Фирмата отговаря на
европейските стандарти за качество,
екология и условия на труд. 99% от
продукцията се изнася за шведската
фирма „IKEA”, италианската фирма

Янко Киров
(изп. директор)

Калина Митева
(изп. директор)
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„Зарко – 90” ЕООД
zarko90.bg

8

„МАГИ-КА” ООД
magika.razgrad.infо

„Калигарис” и японската „Сумитома”.
„Лудогорие-91” е отличена с наградите
„ИКАР” на Българската стопанска
камара (2006 г) и „Прометея” на КНСБ
(2008 г.).
Фирма от гр. Лозница. Учреденa през
1994 г.,
фирмата
е
първият
производител в българския североизток
за производство
и инсталация на
алуминиеви и PVC прозорци и врати.
От
2000 г.
специализира
и
в
производството на стъклопакети. През
2007 г. фирмата закупува линия за
изработка на PVC дограма. Разполага
със собствена производствена база в
гр. Лозница на 2 500 кв. м. застроена
площ, която включва следните напълно
оборудвани производствени звена: цех за
алуминиева дограма; цех за PVC
дограма;
цех
за
стъклопакети.
Монтажните групи са екипирани с найсъвременни уреди и инструменти,
разполагат със собствен
специализиран
транспорт.
Днес
компанията е широко позната в цялата
страна.
„МАГИ-КА” ООД от гр. Разград е
производител на дамска конфекция.
Изпълнява поръчки от външни клиенти
(пълно
или
частично
ишлеме).
Фирмата
притежава
две

Зюхтю Мехмед
(управител)

Магдалена Стоянова
(управител)
Кадрие Дауд
(управител)
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„Мелиса Текстил” ООД
melissatekstil.com

1
0

"Ахинора" АД

1
1

„Разград полиграф” ООД

производствени сгради и персонал от
160 души и произвежда дрехи с високо
качество за износ за фирми от
Великобритания, Германия, Испания,
Дания.
“Мелиса Текстил” ООД от гр. Разград е
предприятие
с
традиции
в
производството на дамска конфекция –
спортни,
спортно-елегантни
и
бутикови облека. Предлага пълен набор
от дамски дрехи – поли, панталони,
сака, костюми, ризи и блузи. В
дейността на фирмата са заети 130
души.
Предприятието
изработва
своята продукция изцяло на ишлеме за
Холандия, Германия, Франция, Белгия,
Испания и др.
"Ахинора"
АД
от
гр. Исперих
специализира в производството на
горно мъжко и дамско облекло и
спортни дрехи: палта, сака, шлифери,
якета, поли, панталони и др. от
различни материи. Осигурява до 150
работни места на работници и
служители от гр. Исперих и региона.
Произвежда продукция на ишлеме за
Холандия, Италия, Франция, Германия
Австрия и САЩ.
„Разград полиграф” ООД се занимава с
производство на тетрадки и учебни
пособия, печат на вестници, брошури,

Кая Казим
(управител)

Катя Йорданова
(управител)

Теодор Ролев
(управител)

1
2

„Добрев Прес” ЕООД
dobrev-press.com

1

„Биовет” АД
biovet.com

2

„Антибиотик” АД
antibiotic.bg

книги.
„Добрев Прес” ЕООД гр. Разград се
занимава с печат, дизайн и опаковки на
рекламни материали.
ТЕЖКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„Биовет” АД е водещ европейски
производител на фуражни добавки,
премикси, активни субстанции и
готови
лекарствени
средства
за
лечение, профилактика и подобряване
здравето и продуктивността на
животните.
Фирмата разработва
междинни
продукти
и
активни
субстанции
за
фармацевтичната
промишленост. „Биовет” произвежда
своята продукция на 4 производствени
площадки: в Пещера, Ботевград и
Разград. Фирмата разполага и с
производствени
мощности
в
Македония.
„Антибиотик–Разград” АД е наследник
на
един
от
най-големите
фармацевтични
производители
в
България с над 50 годишен опит в
разработването, производството и
продажбите на генерични лекарства за
хуманно и ветеринарно приложение.
„Антибиотик” АД е фармацевтичен
завод, разполагащ с
мощности за
производство на следните лекарствени
форми: капсули и таблети, течни

Николай Добрев
(управител)
Кирил Домусчиев
(председател)
Теменуга Газдова
(управител)

Димитър Папазов
(изп. директор)
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„Тракция” АД
tractionbg.com

4

„Дружба” АД
drouzhba.bg

стерилни и сухи инжекционни форми,
полутвърди форми/кремове и унгвенти
за кожно и очно приложение/, както и с
мощност за производство на лиофилни
субстанции.
Към
днешна
дата
предприятието изнася продукция в над
25 страни в Европа и Азия.
„Тракция” АД е дружество с основен
предмет на дейност производство и
ремонт на всички видове товарни
вагони
(открити,
вагон-цистерни,
циментовози,
торовози
и
др.).
Централният офис на фирмата се
намира в с. Самуил, Разградска област.
„Тракция” извършва планов, среден и
капитален ремонт на железопътни
вагони.
Основни
клиенти
на
дружеството
са
българската
национална ЖП компания „БДЖ” ЕАД,
„Лукойл Нефтохим България” ЕООД,
„Газтрейд” АД, ОМВ и др.
„Дружба”АД гр. Разград е единствен
производител на бутални комплекти в
България. Предлага възможност за
производство на: бутала, бутални
пръстени, бутални болтове, бутални
комплекти с и без цилиндрови втулки,
алуминиеви
сплави,
алуминиеви
отливки. Фирмата е сертифицирана по
международния стандарт ISO 9001 и
притежава международен сертификат

Пенчо Първанов
(изп. директор)

Иван Боляров
(изп. директор)
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“МАТ” ООД
mat-ood.com

6

“Арма ГТМ” АД
mtgbg.com/public/menu/index/id/35

за
качество
за
доставчици
в
автомобилната индустрия – ISO TS
16949.
„МАТ” ООД гр. Разград произвежда
метални
конструкции
за
Фотоволтаични
електроцентрали
(ФЕЦ), аварийни скоби за отстраняване
на аварии по водопреносната мрежа,
нестандартно метално оборудване за
ХВП, както и конструктивни изделия
за строителството.
„Арма” АД, основана през 1971 г. в
гр. Лозница, е леярна, която е част от
Група Технология на Металите (ГТМ).
Предмет на дейност: производство на
тръбопроводна арматура, метални
отливки, изделия от пластмаса,
формовъчни
леярски
смеси,
производство на машини, съоръжения,
както и възли и детайли за тях.
Основна специализация на завода е
производство на стоманена сферична
арматура и отливки от различни видове
стомана и чугун (сив и сферографитен),
продукти от тефлон и тефлонови
покрития
на
метални
детайли.
Предприятието
има
изградени
мощности за осъществяване на пълен
производствен цикъл – от дизайн и
производството на инструментите до
механообработка,
боядисване
и

Милен Минчев
(управител)

Мехмедали Атипов
(управител)

1

2
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асемблиране на детайлите.
УСЛУГИ (БАНКИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО, ТУРИЗЪМ И ДР.)
Societe Generale "Експресбанк”АД
Банката е част от Societe Generale Филип Лот
sgeb.bg
Group. Създадена в резултат на сливане (главен изп. директор)
на 13 търговски банки. Основен
акционер е Банковата консолидационна Иван Мирошников
компания. Има офиси в Разград, (изп. директор)
Исперих и Кубрат.
„Централна Кооперативна Банка” АД
„Централна кооперативна банка” АД е Иво Каменов
ccbank.bg
универсална търговска банка, която (председател)
принадлежи
към
финансовата
структура на ЦКБ Груп ЕАД.
Учредители
на
Банката
са
Централният
кооперативен
съюз,
регионалните кооперативни съюзи и
повече
от
1100
кооперативни
организации. През 2010 г. ЦКБ АД се
нарежда
сред
10-те
най-големи
български банки по размера на
балансовото число. Има офиси в
Разград, Исперих, Кубрат, Завет,
Лозница и Цар Калоян.
„Банка ДСК” ЕАД
Банката е създадена през 1951 г. като Виолина Маринова
dskbank.bg
Държавна
спестовна
каса
– (председател на УС)
единствената
влогонабирателна
и
кредитна институция за населението. Ласло Бенчик
През
2003 г.
след
успешна (председател на НС)
приватизационна процедура Банка ОТП
Унгария става едноличен собственик на
акционерния капитал на Банка ДСК.
Обслужва над три милиона клиенти.
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„УниКредит Булбанк” АД
unicreditbulbank.bg

„ПроКредит Банк България” АД
procreditbank.bg

"Алианц Банк България" АД
www.bank.allianz.bg

Разполага с най-голямата клонова
мрежа в България. Има офиси в Разград,
Исперих, Кубрат, Завет и Лозница.
УниКредит Булбанк е част от
водещата европейска финансова група
UniCredit. Основните пазари на групата
са в Италия, Германия, Австрия и
източноевропейските страни. Има над
160 000 служители и над 9 500 филиала.
УниКредит Булбанк е най-голямата
българска банка с активи над 12 млрд.
лева към края на септември 2011 г. През
2012 г. УниКредит Булбанк печели приз
за Банка на клиента. Има офис в
Разград.
ПроКредит Банк България е част от
групата ПроКредит, която се ръководи
от
базираната
във
Франкфурт
компания-майка ПроКредит Холдинг.
Към края на 2011 г. собственият
капитал на групата ПроКредит възлиза
на 469 милиона евро. Общата стойност
на активите на групата ПроКредит е
5.5 млрд. евро. Има офис в Разград.
Основни акционери на Алианц Банк
България са: Алианц България Холдинг,
ЗАД "Алианц България" и ЗАД
"Енергия". Алианц Банк България
предлага своите продукти в над 100
бизнес
и
финансови
центрове,
покриващи цялата страна. Има офис в

Левон Хампарцумян
(председател на УС)
Роберт Цадрацил
(председател на НС)

Петър Славов
(председател на УС)
Кристоф Фрайтаг
(председател на НС)

Светослав Гаврийски
(председател на УС)
Димитър Желев
(председател на НС)
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„Райфайзенбанк България” ЕАД
rbb.bg

8

"Интернешънъл Асет Банк"АД
iabank.bg

9

„Юробанк И Еф Джи България” АД
(Пощенска банка)
postbank.bg

Разград.
„Райфайзенбанк България” ЕАД е 100%
собственост на Райфайзен Банк
Интернешънъл (РБИ). РБИ е един от
водещите доставчици на корпоративни
и инвестиционни банкови услуги в
Австрия и водеща универсална банка в
Централна и Източна Европа. Групата
Райфайзен
управлява
около
една
четвърт от целия банков бизнес в
Австрия и притежава най-голямата
банкова мрежа в страната с повече от
550 независими банки и 1 700 клона. Има
офиси в Разград, Исперих и Кубрат.
"Интернешънъл
Асет
Банк"
е
универсална банка, с пълен лиценз за
вътрешни и международни операции.
Има клон в Разград.
„Юробанк И Еф Джи Груп” е
европейска банкова организация с
активи, възлизащи на общо 81.9
милиарда
евро,
която
предлага
универсални банкови продукти и услуги
в страните от Югоизточна Европа.
„Юробанк И Еф Джи” е втората найголяма банка в Гърция и сред водещите
банки в България, Румъния и Сърбия.
Юробанк И Еф Джи е част от И Еф
Джи Груп, международна банкова
организация с повече от 25 000
служители и присъствие в над 40

Момчил Андреев
(председател на УС)

Алексей Цветанов
(председател на УС)
Иван Драгневски
(председател на НС)
Антъни Хасиотис
(председател на УС)
Пиерджорджо Прадели
(председател на НС)
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ЗАД „Виктория”
victoria-insbg.com

страни. Има офиси в Разград, Исперих и
Кубрат.
Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е
част от една от най-големите
застрахователни групи в света –
Generali Group. Основният акционер на
дружеството
“FATA
Assicurazioni
Danni S.P.A.”, Рим, Италия е 100%
собственост на Generali Group–Триест.
Има офис в Разград.

Данчо Данчев
(председател на УС)
Цветан Василев
(председател на НС)

