ИКОНОМИКА И БИЗНЕС
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№

Водещи икономически субекти в областта

Наименование на икономическия
субект

Кратко представяне на дейността

Лице за контакт
(Изпълнителен директор,
управител, мениджър)

Интернет страница
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Терра Глоуб ЕООД

Производство на едногодишни селскостопански култури. Тел.: +359 88 7211619,
+359 88 7911186

Агроактив ЕООД

Даная АД

Земеделско производство, консултации и агромаркетинг.

Тел.: +359 82 826492,

Зърнопреработка

+359 88 8451085
Тел.: +359 82 82424
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ЗП Никола Стефанов

Ферма за червени калифорнийски червеи и биохумус.

Хумусил Био АД

Екологично чисти
замеделието.

Астра Финанс

Производство на зърнени храни.

Тел.: +359 82 844796,

Берус Мел АД

Мелница

+359 82 844769
Тел.: +359 82 842165

Милитен BG

Производство и търговия със зърно.

Тел.: +359 88 7955175

биопродукти

и

технологии

Тел.: +359 88 7325567

за Тел.: +359 88 7262178
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Асоциация на развъдчиците на
черношарената порода в България

Свинекомплекс
Инвест АД

Голямо

Развъдна организация, селекция и репродукция в областта на
говедовъдството.

Враново Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД се намира в
с. Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе.

Email:

archshpb@abv.bg

Тел.: +359 82 826 774
Email: office@svkinvest.com

Основната дейност на свинекомплекса е производството
на елитни породи свине, колбаси и продукти от свинско
месо.
Свинекомплексът разполага с:
– 20 000 прасета
– 2 000 свине майки
– Над 200 души персонал
– 3000 дка. посевни площи
– Силози за 7 500 т. зърно
– Фуражен цех
– Тринадесет фирмени магазина
– Модерен цех за месопреработка, съобразен с
найвисоките европейски стандарти
Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД е един от
найголемите производители на свинско месо в
страната, като произвежда над сто вида трайни и

Свинекомплекс Николово АД

малотрайни продукта от свинско месо.
Комплексът е построен в периода 19721975 година по Директор
английска технология с капацитет 1000 основни
свинемайки. Предназначен е да изпълнява ролята на Тел.: 081/ 18 24 78
нуклеус. PIC е доставчик на двете основни породи 
голяма бяла и ландрас с английски произход.
Предприятието получава лиценз от PIC за производство
и продажба на родителски форми за репродуктивните
бази. По този начин свинекомплексът стои на върха на
генетичната пирамида в свиневъдството и определя
основните тенденции на селекция и репродукция в
страната.

Пазарните условия наложиха промяна в структурата на
основното стадо. В момента комплексът притежава
нуклеусно стадо и хибридни майки за производство на
свинско месо за преработката му в колбаси и разфасовки.
Тези производства се обезпечават от собствена фабрика
за месодобив и месопреработка. Същата е ново
строителство, отговаря на всички критерии за
безопасност на производство, с внедрена система за
самоконтрол с проследяемост на всеки продукт от
марката на прасето до крайния продукт в магазина.
Притежава лиценз за износ на продукцията в
Европейския съюз.
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„Винпром  Русе“ ЕООД
http://www.vinpromrousse.com/

ВИНПРОМ РУСЕ е модерна винарна, разположена в НАТАЛИЯ КЪСНЕДЕЛЧЕВА
северния лозаровинарски регион на брега на река
Дунав.
изпълнителен директор
на Винпром Русе
Сега заема видно място сред винопроизводителите с
капацитет от 40 млн. литра годишно и с богатите си
традиции в производството на бели и червени вина,
високоалкохолни напитки и оцет.
Тел.: +359 82 884250
Еmail: winery@vinpromrousse.com
Нашата
винарна
е
един
от
найголемите
винопроизводители в България, който изнася своята
продукция за дестинации като Русия, Хонг Конг,
Сингапур, Япония и САЩ.
Винпром Русе е един от найголемите износители за
прибалтийските републики и Чехия.
Важното за нас е да стъпваме на пазара в колкото е
възможно повече държави. Винпром Русе съчетава
дългогодишните традиции във винопроизводството с
опита на енолозите и последните тенденции в
изкуството на създаване на вино.
През последните години компанията се развива в две
основни посоки  максимална гъвкавост, за да бъде на
висотата на потребителските изисквания и максимална
стабилност в качеството на напитките.

„Фазан“ АД
http://www.fazansocks.com

„Захар Био“ АД

"Фазан" АД е първата чорапена фабрика в България, Телефон: (+359) 82 820731
създадена през 1927 г. в гр. Русе. Възниква като смесено
българоизраелско дружество за производство на чорапи. Еmail: office@fazansocks.com
Понастоящем фирмата е публично дружество с повече от
3 200 акционери след проведената през 1997 г.
приватизация.
От утвърден лидер на вътрешния пазар в миналото
днес ФАЗАН АД реализира 92% от продукцията си като
износ, продуктите са много добре приети в страните от
ЕС (Великобритания, Франция, Германия, Австрия),
Изт. Европа (Полша, Словения, Унгария, Румърия),
САЩ и ОАЕ.
Найважните клиенти са: Великобритания  TESCO,
Woolworth's, PRIMARK, Ирландия  Dunne's, Франция 
Carrefour, CECH, ARBO, Германия  OTTO VERSAND,
C&A, Marktkauf, Kreissig, Globus
„Захар Био“ АД е фирма за производство на бяла Телефон: 082811888
кристална захар от сурова тръстикова захар.
Email
zaharbio@infotel.bg

„Хлебозавод Русе“ ООД
„СирмаПриста“ АД

Телефон: 082 841813
„СирмаПриста“ АД е русенкса фирма, произвеждаща Телефони:
сирене, масло, прясно и кисело мляко, сирене тип "фета",
кашкавал.
082/820 960, 820 958
Еmail:
office@sirmaprista.com

„Аристон С“ ООД
http://www.aristons.com/

Еин от найуспешните русенски модни брандове Николай Синабов
стартира през 1991 г. Марката е синоним за елегатност и
качество, за които се грижи екип от 450 Изпълнителен директор
професионалисти.

Въпреки че елегантната линия е запазена марка на
фирмата, „Аристон С“ създава линиите си а’s fashion for
living, както и спортната и динамична a’smove.

„АрдаРусе“ ООД
http://www.ardaruse.com/

„Маркам Фешън“ ООД
http://www.markam.com

През 2004 г. „Аристон С“ става официален представител
на италинската марка Bobo Zander.
През 1918 г. предприемчивият русенец Артин Самуелян Телефон: 082/ 82 23 51
създава конфекционната фабрика „Арад“. През 1932 г.
емето е променено на „Арда“. През 1970 г. „Арда“ отваря Email: office@ardaruse.com
врати за чуждестранни клиенти от Германия и Русия.
Повече от 70 години „Арда“Русе е сред първите
конфекционни фирми в България, с наложено име и
търговска марка в Германия, Италия, Испания, Франция,
Швеция и България.

Фирмата е не само основател на шивашката
промишленост в страната, но и съществено допринася за
утвърждаването на сектора в Русе и региона.
Производството на модни облекла с марката MARKAM Телефон: 082/ 825 890
започва в началото на 90та година. Днес фирмата е една
от найголемите производители на висококачествени
дамски облекла в България. Грациозните модели са Email: info@markam.com

предпочитани от изисканите дами, както в страната, така
и в Европа, Азия и Америка. От няколко години модната
къща има свои представителства в Чехия, Словения,
Хърватия, Сърбия, Белгия, Холандия и Люксембург. От
началото на 2007 година МАРКАМ подготвя нови три
представителства в Швеция, Австрия и Испания.
Основната цел на екипа е през тази година да изгради
дистрибуторска мрежа в цяла Европа.
Найголемият чуждестранен пазар за облеклата с марката
МАРКАМ е Русия. Компанията разполага със собствен
шоурум в страната, чрез който продава стоките си на
местни търговци.
През 2006 година беше пусната в експлоатация и нова
модерна фабрика, в която работят общо над 250 души.
Специфичното при разработката и производството на
облеклата е, че всяка линия е структурирана като отделно
производствено звено със собствен екип. Изчистената
линия на моделите, съчетана с безпогрешно усещане за
съвременност, e дело на главния дизайнер на MARKAM
Николай Бузов.
Модна къща МАРКАМ е носител на наградата за моден
бизнес и предприемачество "Златен Меркурий 2006" на
Академията за мода. През октомври 2008 година
Академията за мода на официална церемония в хотел
"Шератон" София награди
"Markam Fashion" с
найголемия приз за модна къща на годината "Zlatna igla
2008".
„Данини“
http://www.danini.net

“Данини“ е основана през 1990 г. и за кратко време се Телефон: 0886/ 006 305
превръща в една от водещите фирми, производители на
дамско облекло, като бързо успява да наложи на Email: office@danini.net
българския пазар търговската си марка. Фирмата

притежава производствена сграда, вкоято се помещават
отдели за развойна дейност, шоурум, администрация,
складови бази и производствените сектори.

„ЮТА“ АД
http://www.yutajsc.com

Фирмата залага на точния усет за вкуса и
предпочитанията на модерната и изискана жена, обръща
специално внимание на конструкцията и формата на
облеклата, залага на фино използваните детайли.
ЮТА АД  Русе, производител на леки и Изпълнителен Директор:
среднограмажни нетъкани текстилни материали от
синтетични /предимно полиестерни/ или естествени /в Телефон: +359 82 820 687
поредки случаи/ влакна и крайни изделия от тях.
Технологиите за тяхното производство, разработени Email: yuta@yutajsc.com
във фирмата са разнообразни и създават условия за
получаване на изделия с различни потребителски
качества. Тези изделия категоризирани по технологичен
признак
са:
адхезивносвързани
обемни,
адхезивносвързани плоскостни, топлинносвързани
плоскостни, иглонабити, иглонабити и адхезивно
свързани, иглонабити и армирани.
Основното технологично оборудване на "ЮТА" АД, са
машини и инсталации на фирми от Австрия, Германия и
Швейцария. "Fehrer", "Мооr", "Babkock", "Кuesters",
"Befama", "Hergeth", "Buser" и др. На базата на тези машини
и инсталации фирмата разполага с капацитети, които
могат да задоволят количествените и качествените
потребности на местния пазар и е в състояние да
произвежда и за износ.
Предприятието е единствен производител в страната
на тапицерска вложка от кокосови влакна за мебели и
матраци, противопрахови маски за лични защитни
хигиенни средства, филтърни материи за автомобилни
филтри и климатични и хладилни инсталации и основен

производител на висококачествена обемна вата Ватекс
за топли връхни и работни облекла, спални завивки и
мебели.

Мисията на фирмата е производство и продажба на
продукти и услуги с ВИСОКО КАЧЕСТВО,
удовлетворяващи конкретните изисквания и очаквания
на всички техни КЛИЕНТИ като непрекъснато управлява
възможните негативни въздействия върху ОКОЛНАТА
СРЕДА от осъществяваните дейности и подобряваме
условията на труд за гарантиране здравето и
безопасността при работа.
Политиката на Ръководството е чрез непрекъснато
подобряване на дейността и осигуряване съответствие с
приложимите законови и други нормативни изисквания
да запази съществуващите и завоюва нови позиции като
традиционен производител на нетъкан текстил на
българския пазар и осигурим развитие и просперитет на
“ЮТА  АД”.
ТЕ
Ж
К
А
П
Р
О
М
И
Ш
Л
Е
Н

О
С
Т
„Пристанищен комплекс – Русе“
ЕАД
http://www.portrusebg.com/

“Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД е държавно инж. П. Драгошинов
търговско дружество с място на управление гр.Русе. То
Изпълнителен директор
ръководи дейността на няколко от основните, български
речни пристанища  Русе, фериботен терминал Никопол,
Тутракан и Силистра. Те са разположени по протежение Тел.: 082/ 880990, 880935
на р.Дунав  от км. 375 до км. 608. Пристанището има
140годишна история.
Основната му цел е максимално да удовлетвори нуждите и
очакванията на своите клиенти, като предлага отговорно отношение
към товарите и превозните средства, бързина на обслужване,
квалифициран персонал и индивидуален подход към техните
изисквания и нужди.

„Русенска Корабостроителница“ АД Корабостроителница Русе АД е частна българска компания Инж. Стоян Маринов
специализирана в ново строителство, кораборемонт,
http://www.shipyardrousse.bg
преоборудване и модернизация на речни и морски Изпълнителен директор
търговски кораби.
Продуктите на Корабостроителницата (включително
проектантските и дейностите по ново строителство и Тел: +359 82 883 701
кораборемонт) са под надзора и инспекцията на
Германски Лойд (Germanischer Lloyd), Лойд Регистър
(Lloyd
Register),
Руски
Морски
Регистър
по
Email:
Корабоплаване и Български Корабен Регистър.
executive.director@shipyard.rousse.bg
Корабостроителницата е сертифицирана от Германски
Лойд съгласно стандарта DIN EN ISO 9001:2008,
отговарящ на изискванията на стандартите на класа по
системата за Управление на Качеството. В момента се
провежда сертификация по стандартите на Руски Морски
Регистър по Корабоплаване.

Заетите
в
производствената
дейност
на
корабостроителницата
притежават
професионални
сертификати издавани и заверени от посочените
серифициращи организации.
Както
работниците,
така
и
служителите
в
Корабостроителница Русе АД са с необходимия
професионален опит и образование.
Специално внимание компанията обръща на обучението
и повишаване на квалификацията, а така също и на
безопасните и здравословни условия на труд
Ръководството на Корабостроителница Русе АД заедно
със своите инженери, техници, служители, се ангажира
да произвежда само качествена продукция, отговаряща
на изискванията и очакванията на клиентите си, да
извършва всички доставки в срок, с тенденция към
намаляване броя на рекламациите и загубите от тях по
време на гаранционния период на продукта.
„Оргахим“ АД
http://www.orgachim.bg

През 2011 година фирма „Оргахим” АД чества 110
години от създаването си. Получила началото си през
далечната 1901 година, фирмата преминава през
множество трудни години на икономически кризи,
регионални и две световни войни. Зародила се от частен
капитал в условия на пазарна конкуренция, преминала
през
планово
организирано социалистическо управление,
работеща
днес отново в условия на пазарни отношения,
управлявана изцяло от частни капитали. От една малка
фабрика при създаването си днес „Оргахим” АД е
съвременно промишлено предприятие с богата
производствена гама и модерно оборудване даващо

Мариус Вакароиу
Изпълнителен директор
Тел: +359 82 886314
email: info@orgachim.bg

възможност за производство на продукти изцяло
отговарящи на строгите европейски изисквания за
качество и опазване на природата и човека.
Продуктовата гама включва  бои, лакове, емайллакове,
грундове, лепила, електроизолационни лакове, смоли.
Дружеството е единствен производител в страната на
анхидриди
и
найголям
производител
на
пластификатори и алкидни смоли. Регистрираните
търговски марки на "Оргахим" са: "Фасаген", "Алутин",
"Балкид", "Рувипласт", "Винакол", "Protecta", "Mefisto",
"Леко", „Хамелекон”, "Еманел", "Благо", "Deko Professional",
"Spirit", “Casa Bella”.
"Оргахим" АД е утвърдено име на българския пазар, а качеството на

продуктите му са признати с множество златни медали от
Международен Пловдивски Панаир (1981 година  Алкидностиролен
емайллак, 1985 г.  Фасаген, 1999 г.  Полиестерен автокит, 2000  Серия
бои за вътрешно боядисване  Леко, 2001 година  Леко Некапещ
емайллак и Боя "PROTEСTA" , 2002 година  Леко Фасаген Ултра и
Система "Създай си цвят"  Алкида Стандарт без съдържание на
олово) и призове на национални изложения, а найвече от
удовлетворението на клиентите. Дружеството е уважаван член на
Българската строителна камара, Българската търговскопромишлена
палата, Русенската търговскоиндустриална камара и BIBA Bulgarian
International Busuness Assocation. Работи в тясно сътрудничество с
офисите на "Красива България".

„Приста ойл Холдинг“ ЕАД
http://www.pristaoil.com

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД е лидер в Email: office@pristaoil.bg
производството и продажбите на моторни и
индустриални масла в Югоизточна Европа и
„ИНВЕСТИТОР № 1 В ЧУЖБИНА" за България.
За последните 13 години фирмата е развила бизнес
отношения в над 20 държави от региона, като пазарното
й присъствие в отделните страни е в рамките между 5 и
55%. Сред държавите с найзначително пазарно
присъствие на продуктите с търговската марка ПРИСТА
се открояват България, Румъния, Турция, Сърбия и др.

Производствeните мощности на ПРИСТА ОЙЛ се
изграждат и развиват по наймодерните и иновативни
технологии в резултат на собствени проучвания и
разработки, а също така и на сътрудничеството на
ПРИСТА ОЙЛ с водещи компании в петролната и
химическата индустрии  като Chevron Global Lubricants
(Texaco), Valvoline, ERGON, GreenChem и др. Компанията
притежава собствени заводи в България и Турция, в
които се произвеждат смазочни материали, греси,
експлоатационни
течности
за
автомобили
и
автокозметика. В паралел с това ПРИСТА ОЙЛ
управлява в партньорство найголемия завод за
производство на смазочни материали и автокозметика в
Република Сърбия. Общият годишен производствен
капацитет на компанията надхвърля 250 000 Т.
Продуктовото портфолио се обогатява и развива в
унисон с пазарните потребности и в съответствие с
найсъвременните изисквания на автомобилостроенето
и машиностроенето към използваните експлоатационни
материали. Произвежданите продукти покриват всички
съвременни норми за безопасност и опазване на
околната среда, а качествата им са добре познати на
потребителите. Продуктите с търговска марка ПРИСТА
притежават одобрения от над 20 водещи световни
автомобилостроителни и машиностроителни компании,
които са ги сертифицирали за използване в
произвежданата от тях техника – компании като MB,
Volvo, OPEL, BMW, VW, Renault, MAN, Cummins, ZF,
VOITH, Allison, Siemens, и др.
Един от основните фактори за успешното развитие на
компанията е усъвършенстването и израстването на

човешкия ресурс на компанията. На този въпрос
ръководството на ПРИСТА ОЙЛ отделя голямо
внимание и средства, с цел създаване на необходимата
работна среда, технически обезпечена със съвременни
информационни
технологии
и
предразполагаща
разгръщане на индивидуалния капацитет на хората в
ПРИСТА ОЙЛ.
ПРИСТА ОЙЛ е компания силно ангажирана със
социалното и културно развитие на обществото. Това
намира израз в значителния брой инициативи
развиващи се под нейната егида. Множество проекти в
областта на културата, образованието, здравеопазването,
опазване на околната среда, запазване на историческото
и културно наследство, спорта, религията, и др. са
разработени и реализирани с идейна, материална,
техническа и финансова подкрепа на ПРИСТА ОЙЛ.
„Жити“ АД
http://www.zhiti.com/

"ЖИТИ" АД е основано на 14 март 1924 година като
дружество за телове, гвоздеи и телени изделия. Името му
идва от първите букви на Желязна И Телена Индустрия.
Неслучайно е избрано мястото на фабриката град Русе.
Разположен на река Дунав, градът има добри
транспортни връзки и най бързо развиваща се
индустриализация, които са предпоставка за създаването
и развитието на предприятието.
Още в първите години след създаването и в цялата си
история, „ЖИТИ” остава водещо в страната предприятие
за производство на нисковъглеродни стоманени телове,
гвоздеи (строителни и специални), скрепителни
елементи, мрежи, бодлив тел и телени изделия.
От месец април 1997 година предприятието е
приватизирано и в момента е със 100% частен капитал.
Традициите в производството, висококвалифицираните
ръководни и изпълнителски кадри, доброто качество на
предлаганите продукти и непрекъснатия стремеж да се

Секретар:082/ 810 318
Директор Продажби: 082/ 822 392
Пласмент: 082/ 820 485, 082/ 810 332
Отдел Износ: 082/ 822 074, 810 306

Email office@zhiti.com

извършва
подобър
сервиз
и
удовлетворяват
изискванията на клиентите, спомогнаха дружеството да
се утвърди като желан и предпочитан партньор и на
международния пазар.

„Сет“ АД
http://www.set.bg/

Мисията на компанията е да предоставя на всички
клиенти конкурентноспособни изделия, които отговарят
на стандартите за високо качество, удовлетворяват
конкретните им потребности и изпълняват техните
големи очаквания.
Политика на ръководството е да утвърждава
Дружеството като европейски производител на
качествени изделия, осигурявайки трайното ни
присъствие на пазара. Това се постига с високо ниво на
инвестиране в човешки ресурси и оборудване.
Създадена през 1969 година като доставчик на военна Телефон: +359 82 886600
техника, за почти 40 години от своята дейност СЕТ АД,
Русе успя да се утвърди като един от големите Еmail: info@set.bg
производители на печатни платки в Европа.
С повече от един милион лева инвестиции през
последната година, повишаване на капацитета с над 20%
и 350 служители в Русе се произвежда електроника за
високите технологии. Над 3000 кг немонтирани, както и
монтирани платки напускат всяка седмица завода и се
отправят към близо 500 клиента от България и Западна
Европа. В сертифицираното по ISO 9001:2008 и UL
производство се държи на високото качество.
Потвърждение за това са и многобройните доволни
клиенти
от
автомобилната
индустрия.
100%
електрически тест по найнова технология може да се
извърши и при найсложните процесорни платки.

Нови безоловни технологии като безоловен HAL, хим.
Sn, хим. Ni/Au са практика от години. На разположение
на клиентите са и отлично владеещи немски и английски
език координатори връзки с клиенти.
Който се нуждае от висококачествени, професионално
изработени немонтирани и монтирани печатни платки,
предлагащи отлично съотношение между цена и
изработка, е на правилното място при СЕТ АД.
„Дунарит“ АД
http://www.dunarit.com

Дружеството е основано през 1903 година като фабрика инж. Кръстю Кръстев
за барут. През 1947 година е национализирано и
наименувано “Държавна фабрика Дунарит”. От 2005 Изпълнителен директор
година предприятието функционира като частно
акционерно дружество.
През годините “Дунарит” се развива и утвърждава като Тел.: +359 82 811 520
производител на детониращи шнурове, противотанкови
и противопехотни мини, артилерийски и авиационни Еmail: office@dunarit.com
боеприпаси.
Успоредно с усъвършенстването на военните продукти
започва производството на продукция за граждански
цели: оборудване за зъботехнически лаборатории,
машини за поддръжка и ремонт на релсови пътища,
автомобилни уредби за ВВГ “Пропан Бутан”,
пластмасови детайли и инструментална екипировка.
Днес “Дунарит” АД е познато на международните пазари
като дружество с традиции, съхранило опита на
поколенията в проектирането, производството и
търговията на военна и машиностроителна продукция.

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ се състои в:

поддържане доверието и сигурността на нашите
клиенти и партньори, изпълнявайки техните
изисквания на принципа на взаимното зачитане;
гарантиране качеството и безопасността на
продуктите;
усъвършенстване и развитие на персонала с цел
просперитет на дружеството;
осигуряване безопасни за здравето на персонала
условия на труд;
непрекъснато подобряване на системата за
управление на дружеството;
предотвратяване негативното въздействие върху
околната среда чрез:

 ефективно управление на отпадъците,
 недопускане на разливи, взривове и
пожари в резултат от дейността на дружеството
съотстветствие на дейностите с приложимите
законови и други изисквания, приети от
дружеството.

„Мегахим“ АД
http://www.megachim.com/

„Мегахим” АД е русенска компания, основана през 1996 Търговски директор
год. със 100% българска собственост. Тя е един Тел.: +359 (82) 8177 38
найголемите
български
производители
на

лаковобояджийски материали и предлага широка гама Еmail: office@megachim.com
продукти: алкидни и обикновени бои; вододисперсионни
бои за външно и вътрешно боядисване; алкидни
емайллакове, полиуретанови лакове; лазурни лакове;
оцветители; разредители; грундове и др.
●

„Мегахим” АД разполага с пет собствени
високотехнологични лаборатории, в които
извършва входящ контрол на постъпващите
суровини и материали, текущ контрол на
произвежданата продукция и краен контрол на
готовите изделия.

●

Мегахим АД притежава Български технически
одобрения (БТО) от Научно Изследователския
Институт по Строителство (НИСИ) София за
строителни продукти, в
съответствие с
изискванията на Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствията на
строителните продукти. Тази наредба въвежда
Директива за строителните продукти 89/106/ЕЕС
на съвета на Европейските Общности.

●

Компанията притежава сертификати за внедрена
интегрирана система за управление на:
качеството  ISO 9001:2000, околната среда  ISO
14001, условията на труд  OHSAS 18001,
издадени от SGS European Quality Certification
Institute E.E.S.V

●

Мегахим АД е лауреат на награда за световно
качество на BID World Quality Commitment Golden
Star – Париж 2001, наградата Quality Summit Award
for Excellence and Business Prestige в категория
Platinum – Ню Йорк 2005 и награда за световно

качество “Interntional Star Award for Quality”
Женева 2006

„Найден Киров“ АД
http://www.naidenkirov.com/

„Прециз Интер Холдинг” АД

http://www.precisinter.com/

●

През 2007 г. „Мегахим” АД бе избрано от
международната научноизследователска компания
Дюпон
за
стратегически партньор. С
покриването на редица качествени изисквания,
Мегахим получи лиценз, даващ ексклузивните
права за производството на бои и лакове с
Тефлон™ в България.

●

През последните години компанията инвестира
над 10 млн. евро в съвременни технологии,
производствени бази и закупуване на лицензи.

НАЙДЕН КИРОВ АД е основан през 1901 г. и със своя
стогодишен опит в производството на битови
електротехнически и електроинсталационни изделия е
водещ производител на българския пазар и традиционен
износител за страни от Европа, Близкия изток и Северна
Африка.
НАЙДЕН
КИРОВ
разработва
и
произвежда
инструментално
оборудване
и
екипировка

щприцформи, пресформи и щанци по заявка или чертежи
на клиента.
Прециз Интер Холдинг АД е специализирана в
производството
на богата
гама
прецизни и
конструкционни електрозаваренени стоманени и
алуминиеви тръби и профили, които намират широко
приложение в строителството, мебелната индустрия,
палетостроенето,
изграждането
на
транспортни
съоръжения,
производството
на
автобуси
и
селскостопански
машини,
производството
на
велосипеди, спортни принадлежности и детски колички,
изработката на рекламни пана и др.

Изпълнителен директор

Тел.: +359/82/844 132
Еmail: office@naidenkirov.com

Генерален мениджър

Тел.: +359 82 819 258
Еmail: assistant@precisinter.com

Инсталираното модерно оборудване и използваните
съвременни технологии осигуряват затваряне на
производствения цикъл – от разкроя на рулони и
производството
на
ролкови
инструменти
до
изработването на широка гама тръби и профили с
различно напречно сечение и детайли от тях.
Компанията започва дейността си като малък цех за
производство на стоманени електрозаварени тръби през 1987
година в село Иваново с 27 работници. През 2007 г. година
броят работниците и служителите надминава 1000,
годишният оброт през 2006 година надхвърля 90
милиона лева, а инвестициите са 6 милиона лева. През
1987 година се произвеждат 150 тона стоманени тръби за
месец. През 2006 г. вече производството надхвърля 8000
тона на месец. Към холдинга са включени и други
производства, подпомагащи дейността му.
„Марисан“ ООД
http://www.marisanbg.com/

МАРИСАН е модерна българска компания, в която се Тел: +35982519 721
гордеем с богат и дългогодишен опит в производството и Тел: +35982519 722
предлагането на богата гама от системни решения и
материали за строителството. За времето на своята Еmail: info@marisanbg.com
дейност и развитие, компанията се е утвърдила не само
като един от лидерите на пазара, но и като коректен и
надежден доставчик, предлагащ на всички свои
партньори и професионалисти в бранша интегрирани
комплексни
решения
в
редица
области
на
строителството.
Фирмата е създадена през 1998 г., обединявайки в себе
си опита и идеите на своите създатели – познанието на
нуждите на българския пазар на строителни материали и
опита на западноевропейския пазар с неговите
тенденции и ноухау в сферата на строителството и
продуктите в бранша. Идеята, около която всички в

МАРИСАН се обединяват, и която става едновременно и
философия на фирмата е производството на такива
продукти, които осигуряват строителство, щадят
природните ресурси и гарантират функционални и
комфортни условия на живот и труд. Не помаловажно е
и желанието за оптимизация дейността на работещите в
тази среда  инвеститори, строителни предприемачи,
майстори и работници.
През годините тази философия се доразвива и придобива
нови аспекти и ангажименти – амбицията МАРИСАН да
спомогне успешно за разрешаване проблема със
съхраняване живота на старите постройки и
качественото изграждане на нови такива. С тази цел във
фирмата непрекъснато се извършват изследвания и
разработки за производство и предлагане на пазара на
системи от продукти и услуги, които да запазват,
подобряват и дългосрочно да предпазват от повреди
различните части и конструктивни елементи на сградите
(фасади, стени, покриви, подове, облицовки и др.) Редом
с тези функционални задачи се нарежда и естетическото
оформяне на сградите с цвят и структура. Казано на
кратко целта, която ние в МАРИСАН сме си поставили, е
да бъдем новатор в оформянето на едно екологично и
функционално човешко жизнено пространство и именно
това мотивира съвместната ни работа с клиенти и
партньори, споделящи същите приоритети и цели.
Цялата политика на фирмата, както и високите
изисквания, които сме си поставили се съдържат в нашия
девиз: Да строим съзнателно!
У
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Дунав Турс АД
http://www.dunavtours.bg

собственик на пътнически кораби, Тел.: 082/ 52 60 60
туроператор, туристически агент, извършва корабно
агентиране и зареждане.
082/ 82 50 64
Дунав Турс АД е

Дунав Турс АД е единственият български корабособственик, който
осъществява европейски речен круизен туризъм.

Дунав Турс притежава шест луксозни пътнически кораби: „Русе“,
„София“, „Русе Престиж“, „Хайнрих Хайне“, „Елегант Лейди“ и
„Ариана“. Корабите на Дружеството превозват туристи от

Западна Европа, САЩ, Канада, Русия, България и др.
През 2011 година на петте кораба са пътували общо над
22 000 пасажери.

През 2000 година е учредено дъщерното дружество на
фирмата – “Дунав Турс Хотелс” ЕАД, чийто предмет на
дейност е туристически услуги за чужди кораби,
акустиращи на дунавски пристанища в България, корабно
агентиране и снабдяване, продажба на самолетни и
автобусни билети, организиране на пакетни програми на
екскурзии в страната и чужбина, предлагане на круизни
пътувания, екскурзоводство. През 2011 година “Дунав
Турс Хотелс” е обслужила 200 чуждестранни кораба или
общо около 23 000 туристи. Фирмата е регистрирана като
туроператор и туристически агент, членува в Българската
Асоциация
на
Туристическите Агенции и в
Международната организация на въздушните превозвачи
YATA.

Еmail: office@dunavtours.bg

Еконт Експрес ООД

НетуорксБългария ООД
http://www.networxbg.com

Хотел „Рига“ – град Русе
http://www.hotelriga.com/

Хотел „Дунав Плаза“ – град Русе

http://www.danubeplaza.com

Хотел „Ана Палас“ – град Русе
http://www.annapalace.com

Хотел „Космополитън“ – град Русе
http://www.cosmopolitanhotelbg.com/

За поефективна туроператорска и турагентска дейност
“Дунав Турс” АД има собствен понтон на река Дунав,
пригоден за приставане на големи речни кораби.
"Еконт Експрес" ОOД е лицензиран пощенски оператор и
извършва всички видове универсални и неуниверсални
пощенски услуги  поща, куриери, карго. Преимуществото
на "Еконт" са както установените вече позиции на пазара
и познатата търговска марка, така и обширната мрежа от
офиси на територията на страната и широката гама от
услуги, които предоставят.
НетуорксБългария
ООД
е
найголемият Еmail: clients@networxbg.com
телекомуникационен доставчик в Централна Северна
България.
Хотел Рига е найголемият комплекс в гр. Русе, Еmail: office@hotelriga.com
разположен на самия бряг на река Дунав и на 400 м . от
централния площад. Стратегическото му разположение
го прави удобно място за пребиваване при бизнес
пътувания и туризъм в гр. Русе и Букурещ.
Разположението на комплекса на централния градски площад го
прави пресечна точка на административната, културната и
търговската част на града. Перлата на комплекса е неповторимата
лятна градина с 300 места – остров на спокойствие сред забързания
ритъм на града. Комплексът включва и ресторант, луксозен търговски
център, жилищна част с панорамен изглед към Градската градина и
Община Русе.

Тел.: +359 82 822 935
Email : director@danubeplaza.com

„Ана Палас“ е съвременен хотел, наследил атмосферата Тел.: 082/825 005
на един аристократичен дом.Разположен близо до брега
на река Дунав, хотелът се помещава в сграда, построена Еmail: hotel@annapalace.com
през 1888 г.
Oсновна цел на екипа е да осигури за гостите си място, Email: reception@cosmopolitanhotelbg.com
което да съчетава всички предимства и достижения на
модерния дизайн без това да се противопоставя на
усещането за уют. Неговата мисия е да изгради

Хотел
„Best Western Бистра и Галина“
http://www.bghotel.bg/

подчертана
индивидуалност
на
HOTEL
COSMOPOLITAN EAD, като прилага наймодерните
световни тенденции, но се доверява и на личния си опит
и креативност.
Разположен в идеалния център на Русе, хотел „Best Тел.: 082 82 33 44
Western Бистра и Галина” се намира в непосредствена
близост до всички найизвестни административни, Еmail: info@bghotel.bg
търговски и културни институции в града. Чудесното
разположение на хотела  на няколко минути път пеша от
прочутото „Доходно здание” и красивата градска
градина, го правят еднакво привлекателен и за бизнес
гостите и за туристите.
Първият четиризвезден хотел в Русе е единственият
представител в града на найголямата хотелска верига
Best Western, гарантираща равни стандарти и високо
качество на предлаганите услуги навсякъде по света.
Хотелът привлича със съчетанието от съвременни
удобства, комфорт и уют, както и с отличните условия за
бизнес и отдих.
Дългогодишните редовни гости на хотела обаче знаят
още нещо, което ги зарежда с оптимизъм и надежда, че
добрите хора могат да променят света. Хотелфондация
„Бистра и Галина” е единственият в страната, създаден,
за да набира средства за благотворителни цели.
Дейността на екипа на фондацията е история, достойна
за пример с десетките успешни проекти, дарения и
спонсорства не само за талантливите деца и млади хора,
но и за тези, в социално неравностойно положение,
както и с проекти в сферата на културата и изкуството в
Русе и региона.

