ИКОНОМИКА И БИЗНЕС
•
№

Водещи икономически субекти в областта

Наименование на икономическия
субект
Интернет страница

Кратко представяне на дейността

РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Отглеждане на над 20 000 дка. пшеница,
царевица, слънчоглед.

1.

„БЕН – ХЪН – АГРО” ООД

2.

„ГЕЙВ” ООД

Отглеждане на над 10 000 дка. пшеница,
царевица, слънчоглед.

3.

„БРАТЯ НИНОВИ” ООД

4.

„ШАТО ДЕ ВАЛ” ЕООД

Отглеждане на 220 дка. орехови
насаждения.
Отглеждане на 270 дка. винени лозя.

1.

„АДАН – Н” ЕООД

2.

„ВАГ” ЕООД

ЖИВОТНОВЪДСТВО
Отглеждане на около 3000 свине –
свиневъдство.
Отглеждане на около 100 крави – млечно
- говедовъдство.

Лице за контакт
(Изпълнителен директор,
управител, мениджър)
Управители Владимир Петров
и Петьо Петров
с. Ново Село, общ. Ново село
ул. „Шипка” 50
тел.: (9316)0887684973
Валентин Петров – управител
Тел.: (09354) /568
Георги Нинов - управител
Тел.: 094/639 697
Валерий Митроев - управител
Тел.: 094/607 960, 0877426300
Димитър Димитров управител
Тел.: 094/600 903, 600 889
e-mail: dimitrov01@gmail.com
Валерий Георгиев – управител
vag@mail.bg

3.

Виктор Станков Димитров

1.

Кнауф България ЕООД – завод Видин
http://www.knauf-gipsfaser.com
http://knauf.bg

2.

Рис Ръбър България АД
/Кула ринг/
http://www.kularing.hit.bg/

3.

Ел Би Булгарикум ЕАД
Производствена база Видин
http://www.lbbulgaricum.bg

Отглеждане на около 200 овце –
овцевъдство.
ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Кнауф България ЕООД е част от групата
Кнауф, известна с над 70 годишния си
опит в производството и продажбата на
продукти на гипсова основа, и ръководи
дейността на две предприятия на
територията на страната – във Видин и в
Медникарово.
Фирмата произвежда гумено-транспортни
ленти с текстури, ЕР и РР, гумени
листя /плътни и микро порести/, широка
гама пресови изделия по класически
метод и чрез трансферно леене; гумени
профили и вулканизация.
Производство, търговия, внос и износ на
технически каучукови изделия за всички
сфери на промишлеността, производство
на суровини, смеси и материали за
техническата каучукова промишленост,
производство и търговия с пластмасови
изделия, метални детайли, матрици и
инструментална екипировка за всички
сфери на индустрията, както и всякаква
друга търговска дейност.
Производство и експорт на млечни
продукти, закваски и технологии.
Дружеството е единствената държавна
фирма в млекопреработвателния сектор в
България. Правоприемник е на

Виктор Димитров – управител
Тел.: 0935 2385
Южна промишлена зона
3700 Видин
тел.:(+359) 94 605 101
факс: (+359) 94 600 505
E-mail: info@knauf.bg
3800 Кула
Индустриална зона
0938 32596; 32283; 32564
Факс 0938 32570
info@kularing-bg.com,
kularing@bsbg.net

Производствена база – Видин
Виктор Ружев – изпълнителен
директор

интелектуалната собственост,
лицензионната дейност и експортните
позиции на Държавното стопанско
обединение “Млечна промишленост”,
създадено през 1965 година.
През 1991 г. фирмата е преименувана на
“Ел Би Булгарикум”, а през 1993 г. е
преобразувана в еднолично акционерно
дружество. Забранено е за приватизация,
първоначално с решение на
правителството от 17 март 1992 година, а
след това и със закон от 19 март 2002
година.
Едноличен собственик на акциите на
дружеството е Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма на
Република България
.
Днес “Ел Би Булгарикум” ЕАД
продължава да бъде технологичен лидер в
млечната индустрия в България, лидер в
експорта на ноу-хау, технологии и
закваски за българско кисело мляко и
млечни продукти; с водещи позиции в
износа на сирене и кашкавал.
Дружеството притежава две
производствени поделения – в София и
Видин и модерен Център за
научноизследователска и развойна

Видин 3700
Южна Промишлена Зона
тел.: 094 605 202
факс: 094 605 222
e-mail: vidinpc@lbbulgaricum.b
g
Централен офис
“Ел Би Булгарикум” ЕАД
София 1000
ул. “Съборна” 9
тел.: 02 987 29 01
факс: 02 987 59 00

4.

Фанти Г ООД

5.

Магура АД
http://www.magurawinery.bg

дейност, където през последните 10
години се разработват ново поколение
закваски и формули за здравословни
храни. Там се съхранява и уникалната
колекция от над 900 млечнокисели
бактерии и над 100 различни комбинации
закваски
Международен сухопътен и воден
транспорт и спедиция; хотелиерство и
ресторантьорство

Илия Йорданов – управител
3700 Видин,
ул. Дунавска 26
094 600 140, 216 111, 216 159;
094 990538,
факс 094 992125
fanty-g@mtel.net

Производство на вино и спиртни напитки; Трифон Бончев –
винен туризъм
изпълнителен директор
гр. София - 1616,
Магура АД офис,
ул.Васил Чекаларов №35
02 857 0015;
02 957 16 23 - факс;
office@magurawinery.bg
с. Рабиша 3938;
09329/ 312; 426;
ТЕЖКА ПРОМИШЛЕНОСТ

1.

ГИПС АД
http://gips-ad.com/

Мината край с. Кошава е единственото в
Югоизточна Европа подземно находище
на гипс. Добиваният в предприятието
гипс е 100 % природен продукт и
чистотата му достига 95 % (при
добивания от открити мини гипс тя е до
50 %). ГИПС АД е основен доставчик на
суровини в циментовия бранш и при
производството на гипсови свързващи
вещества и газобетонни изделия.
ГИПС АД предлага голямо разнообразие
от сухи строителни смеси на циментова и
гипсова основа като: шпакловки и лепила,
замазки и мазилки, лепила за керамични
покрития и грундове. Основната цел на
дружеството е да предложи на своите
клиенти продукти, които намират
приложение при строителството,
реконструкция и ремонт на обекти
/обществени и жилищни /.

Пламен Василев –
изпълнителен директор
с. Кошава, обл. Видин
п.к. 3771
централа:
тел./факс : 0882 942 212
тех. секретар:
от стационарно избиране тел.
0938 98 200;
от мобилно избиране:
0882 942 212
пласмент: тел. 0888 405 652,
0885 945 763, 0885 838 445
e- mail:
gips-ad@infotel.bg,
gips-ad@dir.bg,
sales@gips-ad.com

2.

ВИДАХИМ АД
http://www.vidachim.com/

Основен предмет на дейност на
“Видахим” АД е производство на
полиамидни смоли и влакна, технически
тъкани, гуми за транспортни средства,
електро и топлоенергия,
научноизследователска, проектно конструкторска, инженерингова и
търговска дейност в страната и чужбина и
др. Дружеството се състои от няколко
производствени единици: Завод за

Севдалина Димитрова –
изпълнителен директор
Катя Симеонова –
изпълнителен директор
Южна Индустриална Зона;
Видин; 3700
(+359 94) 600 230, 600 293,
600 288, 600 278

1.

2.

полиамидни влакна, Завод за
пневматични гуми, Ремонтно - механичен
завод и ТЕЦ.
УСЛУГИ (БАНКИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО, ТУРИЗЪМ И ДР.)
Мойра ООД
Хотелиерство и ресторантьорство.
Емилия Антова – Управител
http://hotelbononia.net/
3700 Видин
ул. Бдин 2
094/606031, 606032
Хотел „Дунав”
Хотелиерство и ресторантьорство.
Янка Кирилова – Управител
http://hoteldunav.eu/
3700 Видин
ул. Еделвайс 3
094/600 174
0893 326 411
620 053

3.

Хотел и СПА Център „Нептун”
http://hotelneptunvidin.com/

Хотелиерство и ресторантьорство.

4.

Хотел и СПА Център „Скалите”
http://skalite.bg/

Хотелиерство и ресторантьорство.

5.

Агенция за регионално развитие и бизнес
център – Видин
http://bcvidin.org/

Да подпомага развитието на микро, малки
и средни предприятия и селскостопански
производители, да насърчава заетостта и
съдейства за ускоряване на

гр. Видин
ул. Дунавска № 8
094/ 680 039
0884 850 139; 0897 850 139
Е- mail:
hotel_neptun_vidin@abv.bg
гр. Белоградчик
пл. Възраждане №2
телефон: +359 94 691 210
моб.0884 51 41 54
факс: +359 936 545 42
e-mail: hotelskalite@abv.bg
гр. Видин 3700
ул.”Христо Ботев”77
тел/факс: 094/600017; 600018;
600129

6.

Сдружение за Алтернативен туризъм Белоградчик
http://belogradchik-bg.com/

икономическото развитие на капацитета
на държавния, частния и нестопанския
сектор чрез предоставяне на
висококачествени услуги на целевите си
групи.
Сдружение за алтернативен туризъм Белоградчик, е обединение на местни
собственици на хотели, къщи за гости и
заведения. Целта ни е да предлагаме
нестандартни туристически атракции
наред със стандартните услуги.

e-mail: office@bcvidin.org

Милена Иванова - председател
на сдружението
гр. Белоградчик
ул. "Поручик Дворянов" № 1А
(на градския площад)
тел./факс 0936/53291
e-mail:
milena.tourist.centre@gmail.com

