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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

За мен е удоволствие да Ви представя Годишния отчет на местната структура на КРИБ за 2017г., който 
отразява цялостната дейност на представителството на Конфедерацията на Работодателите и 
индустриалците в Бургас за изминалата година. Бих казал, че това беше динамичен период, изпълнен с 
разностранни, прецизно позиционирани във времето и таргетирани дейности, които доказаха своята 
ефективност с реални ползи за членовете на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България и разбира се, за българската икономика. 

КРИБ е „Гласът на българския бизнес" и поради тази причина целите и са насочени към цялостно 
подобряване на конкурентоспособността и бизнес климата в страната, споделяне на добри бизнес 
практики между компаниите-членки на Конфедерацията, привличане на инвестиции, успешна работа 
с чужди компании и реализация на увеличени обеми българска продукция на международните пазари, 
разкриване на нови работни места, осигуряване на ефективни решения за решаване на кризата с 
липсата на квалифицирани специалисти и други свързани инициативи. 

Представителна организация на бизнеса в Бургас и областта е регионалната представителство - КРИБ-
Бургас . Структурата обединява солиден брой компании, опериращи успешно дълги години и 
постигнали устойчиви растеж и развитие в съответните браншове. 

Инициативите на организацията са обвързани с националните цели на КРИБ и съобразени с текущите 
обстоятелства и региона. 

С оглед постигане на поставените цели, КРИБ-Бургас работи в постоянно сътрудничество с властта на 
местно и национално ниво, синдикатите, гражданското общество, различни организации, 
включително поддържайки провеждането на необходими реформи във всички ключови сектори на 
държавата и конкретни предложения с оглед на тяхната оптимизация. При дейността си, КРИБ-Бургас 
си сътрудничи и с различни 4 организации на европейско и международно ниво, работата с които също 
рефлектира положително върху бизнес климата в страната. 

КРИБ-Бургас ефективно защитава и представлява икономическите интереси на своите членове, 
популяризира и насърчава тяхната инвестиционна дейност и отговорното им социално и обществено 
ангажиране, информира ги своевременно за нормативни промени, съдейства с информация, 
специалисти, конкретика относно различни, включително международни казуси. 

Структурата на Конфедерацията за Бургас регулярно предоставя на своите членове актуална 
информация относно текущи промени в различни ключови нормативни актове, които касаят тяхната 
дейност. 

В Годишния отчет за 2017г. на КРИБ-Бургас ще намерите детайлно отразени със съответни дати и 
кореспондираща информация стъпките, които сме предприели през изминалата година в посока 
постигане споменатите цели на Конфедерацията. 

W W W. K R I B - B U R G A S . B G 
 ГОДИШЕН 
ОТЧЕТ 2017

1 стр.



През изминалата година, КРИБ-Бургас работи и в посока повишаване на информираността на местния 
бизнес относно различни възможности за развитие. За целта, Конфедерацията инициира различни 
дискусии, срещи, информационни дни, ориентирани към разнообразна проблематика. Специално 
внимание бе отделено на повишаване капацитета на бизнеса относно привличането финансиране на 
проекти от европейските фондове - оперативните програми от Националната стратегическа 
референтна рамка за програмен период 2014-2020 г. 

Дейностите на КРИБ -Бургас за 2017г. включват и активно участие в Общественият съвет по аутсорсинг; 
Кръгла маса Икономика и Енергетика; регионални срещи, обвързани с изпълнение на целите по 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020г. 

КРИБ-Бургас е съорганизатор на редица високоефективни инициативи като III-ти Facility Management 
forum, Бизнес ПРО Форум „Директни програми за финансиране от ЕС", Форум „Програма 
Конкурентоспособност и 5 инвестиции 2017г. В полза на компаниите, опериращи в областта на 
туризма, съвместно с Портала на българските общини, КРИБ-Бургас организира дискусия "За по-чист 
морски туризъм". 

Предприети бяха стъпки в посока преодоляване на кризата с липсата на квалифицирани кадри. За 
целта, КРИБ-Бургас стана част от информационни кампании и обща стратегия за решаването на този 
проблем, съвместно с Община Бургас, Областна Управа, Агенция по заетостта Бургас и други структури. 
Подписани бяха и споразумения за сътрудничество с обучаващите специалисти институции в града: 
Бургаски свободен университет и Университет "Проф. д-р Асен Златаров". 

Дейността на регионалната структура на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България, e прецизна, добре обмислена и таргетирана и постига целите си. Доказателство за това е 
отличната обратна връзка, която получаваме от членовете на КРИБ-Бургас, но и видимите промени в 
специфичните процеси, на които структурата целенасочено влияе и към които насочва конкретни 
дейности. 

Развитието на българския бизнес е необходима ключова предпоставка, за подобряване 
икономическата ситуация в страната. Това е глобалната цел на КРИБ, към която продължаваме да 
вървим уверено и тази година. 

В заключение, с оглед на всичко казано до момента, мога смело да заявя, че работата на КРИБ-Бургас за 
2017г, бе ползотворна и високоефективна и доказа своята полезност във вид на привлечени капитали, 
разширена информираност, ноу-хау асистенции от различни специалисти в различни области, реални 
стъпки в посока решаване на конкретни казуси. 
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АПРИЛ 

ЮНИ 

МАРТ 

СЪБИТИЯ, ЗАСЕДАНИЯ И ДОГОВОРИ ОСЪЩЕСТВЕНИ 
ОТ КРИБ-БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА. 
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МАРТ 

08.03.
КРИБ–Бургас се присъедини към Обществен съвет по аутсорсинг и взе участие на Първото заседание, 
проведено в Община Бургас с участието на кмета Димитър Николов 

17.03.
 КРИБ–Бургас съвместно с Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката организира 
Кръгла маса Икономика и Енергетика в гр. Бургас, Гранд хотел и СПА „Приморец", с участието на 
Томислав Дончев,Делян Добрев и Ивелина Василева 

АПРИЛ 
13.04.
 КРИБ–Бургас участва във второто заседание на Обществения съвет по аутсорсинг към Община Бургас 

24.04.
КРИБ–Бургас и Община Бургас, с участието на кмета Димитър Николов, обявиха стратегии за 
привличане на кадри за нуждите на бизнеса в региона на официална среща с компаниите от Бургаска 
област в Гранд хотел и СПА „Приморец" 

25.04.
КРИБ–Бургас участва в провеждането на Регионална среща във връзка с изпълнение на целите на 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020г. в Областна 
администрация, гр. Бургас 

ЮНИ 

01.06.
 КРИБ–Бургас организира официална среща на фирмите членове за обмяна на информация и контакти 
с директорката на Агенция по заетостта в гр. Бургас – Г-жа Пенка Кирилова в Гранд хотел и СПА 
„Приморец", гр. Бургас 

01.06.
 КРИБ–Бургас подписа рамков договор за сътрудничество с Бургаски свободен университет /БСУ/ 

14.06.
КРИБ–Бургас, съвместно с БГФМА и списание „ENTERPRISE", организира „III-ти Facility Management 
forum" в Гранд хотел и СПА „Приморец", гр. Бургас 
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АВГУСТ 

ДЕКЕМВРИ 

НОЕМВРИ 

СЕПТЕМВРИ 

ОКТОМВРИ 

АВГУСТ 

05.08.
 КРИБ–Бургас и Портала на българските общини КМЕТАБГ организираха дискусия „За по-чист морски 
туризъм" с участието на кмета на Бургас Димитър Николов, областния управител Вълчо Чолаков, 
Министъра на туризма Николина Ангелова, Министъра на околната среда и водите Нено Димов и 
представители на туристическия бранш в региона 

СЕПТЕМВРИ 

26.09.
КРИБ–Бургас участва в Информационен ден – Процедури „Специфични обучения" и „Открий ме" в 
Експозиционен център Флора, гр. Бургас 

ОКТОМВРИ 
14.10.
КРИБ–Бургас участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, което се 
проведе в Областната администрация на гр. Бургас

НОЕМВРИ 
17.11.
КРИБ-Бургас участва в работна среща-дискусия на Регионалните организации на КРИБ в хотел „Света 
Екатерина",с. Рибарица 

21.11.
КРИБ–Бургас, съвместно със списание "ENTERPRISE" и комуникационна агенция "PROWAY", 
организираха БизнесПРО Форум „Директни програми за финансиране от ЕС" в Гранд хотел и СПА 
„Приморец", гр. Бургас 

ДЕКЕМВРИ 

04.12. 
КРИБ–Бургас участва в заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен 
комитет на Югоизточен район, проведен в Областна администрация, гр. Бургас 

11.12.
 КРИБ-Бургас и Индустриален и логистичен парк Бургас организираха Форум „Програма 
Конкурентоспособност и инвестиции 2017г." с участието на Изпълнителния директор на БАИ – Г-н 
Стамен Янев, и Зам.-министъра на икономиката Г-н Александър Манолев в Гранд хотел и СПА 
„Приморец", гр. Бургас 

W W W. K R I B - B U R G A S . B G 
 ГОДИШЕН 
ОТЧЕТ 2017

4 стр.



ЧЛЕНОВЕ 
КРИБ
СПИСЪК ЧЛЕНОВЕ 
НА КРИБ-БУРГАС 
КЪМ 2017 ГОДИНА 

5 стр.



М

В

Д

Е
И
К
Л

СПИСЪК ЧЛЕНОВЕ 
НА  КРИБ-БУРГАС
КЪМ 2017 ГОДИНА 

А 
Б

АНДЕЛА АД 
АЛСИ ЕООД 

БАЛКАН ТРЕЙД ЕООД 
БИЛДНИКС ЕООД 
БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ ООД 
БУРГАСБУС ЕООД 
БУРГАСКА СПЕДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД 
БУРГОС ТРЕЙДИНГ-2 ООД 
БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД 
БУЛЕЛЕКТРИКС ООД 
БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД 
БОШНАКОВ ЕООД 

ВАЯ 7 АД 
ВИХРИ ЕООД 
ВЗК ХРУСТО БОТЕВ 

 
ДЕВА МАРИЯ ЕООД 
ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН 
ЦЕНТЪР "ЕЛ МАСРИ" ООД 
ДК "ДОМОСТРОЕНЕ" АД 
ДС ТРАВЕЛ ЕООД 

 
ЕЛЕКТРА ЕООД 
ЕСИТ ООД 

 
ИНСИС ЕООД 
ИЛ-ДИ 67 ЕООД 

 
КАРАВИДА ЕООД 
КЗУ БУРГАС ООД 
КУШ ГРУП ЕООД 

 
ЛЕО – БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД 

Н

П

С

Т

ч

МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО И УСЛУГИ ЕООД 
МЕТАЛ ИНС ЕООД 
МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД 
ММ КОНСУЛТ ЕООД 

НЕСЕБЪР ИН ООД 
НОТАРИУС ВИКТОРИЯ ДРАЛЧЕВА 

ПОРТ РЕЙЛ ООД 
ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ ЕАД 
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД 

 
СМК – МОНТАЖИ АД 
СЕВЕРНИ ВОДИ ООД 
СРЕГИ ООД 
СПЕКТА АУТО ООД 
СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ АД 
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГОСТИЧНА 
ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА" ЕООД 

 

ТАБКОМ ЛОГИСТИК ООД 
ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД 
ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
ТРЪПКОВ ТУРС ООД 
ТОРКРЕТ ЕООД 

 
ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ Б-С АД 
ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД 
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
КОМПАНИИТЕ ЧЛЕНКИ В КРИБ-БУРГАС 
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 ГОДИШЕН 
ОТЧЕТ 2017

АЛСИ ЕООД 

АЛСИ ЕООД е създадена през 2003 година с основен предмет на дейност изкупуване на вторични 
суровини от черни и цветни метали и реализация на вътрешния и международни пазари, фирмата е 
специализирана и в нарязване на кораби от граждански и военен флот и демонтаж на промишлени 
инсталации и сгради. 

АНДЕЛА АД 

В настоящия момент основен производител на инертни материали в Бургаски регион са "Андела" АД , 
съвместно с "Андезит" ООД. Първото дружество е специализирано за добивни работи в 
експлоатираните находища и проучване на нови, а второто с преработка на взривената скална маса до 
крайни продукти. Изходните суровини се добиват от находищата на вулкански скали "Горно езерово", 
"Българово" и "Галата"-Карнобат, а за производство на пясъци от плиоценския разсип на баластриера 
"Новоселци – 3" и кариера "Венец". 

БАЛКАН ТРЕЙД ЕООД 

През годините ние съсредоточихме нашите усилия в предлагането на висококачествени горива, които 
да отговарят на нуждите на нашите клиенти. Ние сме професионалисти в търговията и доставката на 
горива. Компанията предлага на своите клиенти продажби на едро и дребно. 

БИЛДНИКС ЕООД 

"Билдникс" EООД е на строителния пазар от 12 години.За това време фирмата е построила над 10 
жилищни сгради в Бургас, хотели в Приморско, Черноморец, Сарафово. Участвала е в изграждането на 
редица обекти в Бургас и областта.Билдникс EООД залага на качеството и стандартите в 
строителството. Фирмата е сертифицирана по системата за управление на качеството - EN ISO 
9001:2000. Основната цел е клиентите да са напълно удовлетворени и с удоволствие да се връщат 
отново при нас. Дружеството следва новите тенденции в строителството и работи с най-добрите 
доставчици на материали и с най-добрите консултанти. 

БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД 

БМФ Порт Бургас" ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток 2" и терминал 
„Бургас Запад", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.„БМФ Порт 
Бургас" ЕАД е учредено от „Параходство Български морски флот" АД, гр. Варна, на 23.06.2011г. 
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БОШНАКОВ ЕООД 

Фирма Бошнаков ЕООД е бързо развиваща се семейна компания. Създадена през 1991 година и 
специализирала се през годините в продажбата на строителни материали, продукти за бита, ремонта и 
оборудването на дома, офиса, хотела и ресторанта. MASTERHAUS е търговска марка на първия 
български строителен хипермаркет, собственост на фирма "Бошнаков ЕООД". Нашата мисия е да 
удовлетворяваме потребностите на своите клиенти откъм разнообразие, качество и цена на 
предлаганите стоки. Също така, стоките да отговарят на бързо променящите се тенденции в областта на 
строителните и ремонтни работи, в бита и в интериорните решения. С високо качество на обслужване 
да предоставяме на своите клиенти професионални съвети и да превръщаме пазаруването на 
строителни и ремонтни материали в удоволствие.Ние се стремим да бъдем безспорен лидер на пазара 
на строителни материали и предпочитан търговски партньор. 

БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД 

Компанията развива успешен бизнес в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. През 
годините е показала значителен опит и качества в управлението и менажирането своите сгради, хотели 
и други обекти. 

БУЛЕЛЕКТРИКС ООД 

"БУЛЕЛЕКТРИКС" ООД е утвърдена съвременна и конкурентна фирма с опит и стил, които е оценил 
всеки наш клиент. Базирана в Бургас, развива дейност на територията на цялата страна. Фирмата 
предлага на своите клиенти пълен инженеринг предварителни проучвания, консултации, 
проектиране, съгласуване с електроразпределителното дружество на най-доброто за клиента 
решение, изграждане и въвеждане в експлоатация. 

БУРГАСБУС ЕООД 

"Бургасбус" ЕООД е фирма, която има повече от 30 години опит в транспортния сектор. До 1997 г. 
компанията е на пряко подчинение на Министерството на транспорта на Република България. От 1997 г. 
собственик на капитала на дружеството е местната Община Бургас. Основният предмет на дейност на 
фирмата е обществен превоз на пътници по автобусни линии и маршрути на града и междуградски 
транспортни схеми. 

БУРГАСНЕФТЕПРОЕКТ ЕООД 

БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ ООД е фирма за инженерингова дейност, специализирана при извършване на 
консултации, изготвяне на технико-икономически становища, детайлни проекти с авторски надзор в 
областта на проектирането и инженеринга в основните промишлени сектори на икономиката, 
органична и неорганична химия, проектиране на промишлени предприятия в сферата на 
нефтопреработката, нефтохимията и енергетиката, пътна и пристанищна инфраструктура, транспорта и 
съхранението на нефтопродукти. 

БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2 ЕООД 

Сферите на дейност на предприятието включват дизелово гориво и картографски услуги. 

ВАЯ 7 АД 

От своето създаване през 1995 г. фирма ВАЯ-7 ЕАД е една от водещите фирми доставчици на горива и 
пътни битуми на българския пазар, а от няколко години е представена на румънския и гръцкия пазари. 
ВАЯ-7 ЕАД доставя на своите Клиенти цялата гама течни горива и пътни битуми, производство на 
Лукойл Нефтохим Бургас АД, пътни битуми, произведени от Хеленик Петролеум-Гърция, както и 
висококачествени битумни емулсии.Нашето дружество притежава лиценз за управление на данъчен 
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склад, разположен на територията на гр. Плевен, с предназначение - съхранение, маркиране, 
смесване и експедиция на горива от нефтен произход – маркирани дизелови горива и промишлени 
газьоли.В системата на „ВАЯ-7" ЕАД, важно място заемат и двете бензиностанции на дружеството – 
едната в гр. Плевен, а другата на входа на гр.Малко Търново, предлагащи богат асортимент от течни 
горива, автоаксесоари. 

ВЗК-ХРИСТО БОТЕВ 

ВЗК „Христо Ботев" е кооперация създадена през 1993г., със седалище и адрес на управление гр. 
Бургас, Пети километър, с решение №6216/1993г. Последните промени в органите на управление на 
кооперацията са вписани в Търговския регистър на 29.11.2012 г. Основен орган на управление на 
кооперацията е Общо събрание, което избира Управителен съвет, Контролен съвет и Председател с 
мандат от 4 години. Кооперацията се представлява от Председателя на Управителния съвет: Николай 
Петров Събев, който организира и изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет. 

ВИХРИ ЕООД 

Ние предлагаме високо качество още от 1996г., когато за първи път поставихме началото на нашата 
дейност. Основните направления на фирмата са в сектора на транспорт, логистиката и спедицията. Вече 
20 години успешно се развиваме на територията на България и успешно работим със Сърбия, Босна и 
Херцеговина,Германия. 

ДЕВА МАРИЯ ЕООД 

Университетска болница "Дева Мария" се намира в гр.Бургас и е сред най-големите и динамично 
развиващи се частни болници по нашето Черноморие. За осемте години от както съществува, в 
болницата бяха извършени знакови операции с много висока степен на сложност, които издигнаха 
авторитета на медицината в Бургас на ново, по-високо ниво. 

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ЕЛ МАСРИ" ООД 

Диагностично консултативен център „Ел Масри" предлага висококвалифицирани медицински услуги в 
акушерство и гинекология, вътрешни болести, нервни болести, очни болести, УНГ- болести, 
кардиология, функционална диагностика, образна диагностика и лаборатория. Здравното заведение 
разполага със стационар за краткосрочно наблюдение и лечение на пациенти с модерно обзаведени 
болнични стаи със самостоятелен санитарен възел, както и специално оборудвани стаи за интензивно 
наблюдение. ДКЦ „Ел Масри" има сключен договор с НЗОК и всички здравно осигурени имат безплатен 
достъп до медицинските услуги, които предлага здравното заведение. 

ДК "ДОМОСТРОЕНЕ" АД 

ДК "Домостроене" АД Бургас е приемник на създаденото през 1957 година "Строително-промишлено 
предприятие" Бургас (полигон в кв. Победа) за изготвяне на стоманобетонови и бетонови конструкции, 
прераснало по-късно в Домостроителен комбинат за изготвяне на стоманобетонови панели, влагани в 
изгражданите жилища на територията на Бургаския регион. 

ДС ТРАВЕЛ ЕООД 

Транспортна фирма "ДС Травел" EООД стартира своята дейност през 2012 година. Тя притежава 
международен лиценз за превоз на пътници и извършва трансфер от и до летища, междуградски 
превози, транспортни услуги в и извън страната. 
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ЕЛЕКТРА ЕООД 

Фирма „Електра" ЕООД е създадена през 2001 год. и се представлява и управлява еднолично от Илко 
Димитров Тодоров, в качеството си на Управител.Предмет на дейност: Комплексно изграждане на 
обекти от енергийната инфраструктура, електроразпределение, подстанции, електропроводи, 
кабелни и въздушни мрежи, улично осветление, електроинсталации на жилищни и промишлени 
сгради, високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи, 
транспортна и благоустройствена инфраструктура, хидротехнически съоръжения. 

ЕСИТ ООД 

ЕСИТ ООД поддържа оптимална складова наличност на цялата гама електронни везни, тензометрични 
датчици и измервателни блокове. Независимо от голямата номенклатура от размери и видове , тази 
складова наличност позволява кратки срокове за доставка и монтаж. За допълнително удобство на 
клиента ЕСИТ ООД предлага абонаментно обслужване, гаранционен и извън гаранционен сервиз. 

ИЛ-ДИ 67 ЕООД 

От 2006г. ние успешно поставихме началото на нашата фирма. Основната дейност на нашето 
предприятие е ремотн на различни видове машини и тяхната поддръжка. Вече повече от 10 години 
доказваме на нашите клиенти, че са направили правилния избор. 

ИНСИС ООД 

С опитът, който натрупахме през годините решихме да създадем INSYS с основен акцент върху 
иновационните системи, за да реализираме проекти в областта на информационните технологии и за 
да развием ИТ и аутсорсинг индустрията в Бургас и България. INSYS изработва и интегрира иновативни 
проекти в областта на информационните технологии, които подчертават и залагат на ценностите на 
съвременния дигитален стандарт като функционалност, потребителско преживяване, комфорт, 
сигурност и качество. 

КАРАВИДА ЕООД 

Фирмата има за основен предмет на дейност високо строителство и строителство на газопроводи, 
нефтопроводи, водопроводи и съпътстващи съоръжения. 

КЗУ БУРГАС ООД 

Създадено в периода на преобразуване на собствеността и прехода към нови икономически условия. 
Съставено от опитни ръководни и изпълнителски кадри в областта на монтажно-заваръчните работи, 
със значително участие в изграждането на Лукойл Нефтохим и Лукойл Нефтохим - България ЕООД. 
Специалистите от КЗУ - Бургас ООД са работили като партньори и в тясно сътрудничество при 
реализацията на редица обекти в областта на нефтохимията извън България с "Технип" - Франция, 
"Техни Петрол" - Италия, "Лурги" - Германия, "Химипетрол" - Чехия, "Плена" - Сараево. 

КУШ ГРУП ЕООД 

Фирмата има дългогодишен опит на международния транспортен пазар, като основно е ориентирана 
към превози с обемни композиции – мегатрейлъри. Наличието на собствен автопарк от 34 товарни 
автомобила ни позволява да изпълняваме точно поетите от нас ангажименти. Разполагаме с 18 
мегатрейлъри с обем 101 куб.м, товароносимост 22 тона и височина до 3м, 1 автомобил до 3.5 тона, 
както и 2 броя за спешни доставки до 1.5 тона. 29 от автомобилите са със сертификат ЕВРО 5, а 
останалите - ЕВРО 3. Всички автомобили са снабдени с мобилна връзка, с GPS и GPRS системи за 
проследяване и възможност за предоставяне на парола на клиента за онлайн наблюдение по време на 
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транспортиране на товара му.Работим с екип от висококвалифицирани специалисти, шофьорите 
назначени на работа във фирмата притежават висока квалификация и стаж в областта на транспорта. 
Основната ни цел е да предлагаме на нашите клиенти транспортни услуги от най-високо качество. 

ЛЕО – БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД 

ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ е създадена преди повече от 20 години. Във фирмата работи екип от високо 
квалифицирани специалисти.Чудесният екип, гъвкавата ценова политика съчетани с постоянен 
стремеж за подобряване на качеството, технологичното обновление и установяване на коректни 
отношения с партньорите ни нареждат на водещо място в страната.ЛЕО притежава един от най-
модерните заводи за бетонови изделия в България, който е открит през 2011 г. Технологичното 
оборудване е на водещия в света германски производител MASA. 

МЕТАЛ ИНС ЕООД 

"INS PETROL" присъства стабилно на пазара на търговия с горива и петролни продукти с опит в тази 
дейност повече от 20 г. Стратегията на "INS PETROL" е активно да спазва социалните и екологични 
отговорности, да създава доверие в своите партньори и служители, което да прави възможен 
дългосрочният успех на компанията. С цел гарантиране на качеството и бързината на превоза, фирмата 
разполага със собствени специализирани средства за превоз на горива за различни нужди - 4 
бр.сертифицирани автомобила за бункероване на кораби и други плавателни съдове. 

МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСЛУГИ ЕООД (МЕССУ) 

Седалището на фирмата е в гр. Синфуларе, област Бургас. От години се занимаваме с дейност в сектора 
на зърнопроизводство, селско стопанство, лека промишленост и механизирани услуги. 

ММ КОНСУЛТ ЕООД 

ММ Консулт ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с основен предмет на дейност: 
извършване на независим финансов одит и предоставяне на специализирани счетоводни и 
консултантски услуги.Дружеството се представлява и управлява от Мариана Петкова Апостолова – д.е-
с., регистриран одитор,притежаващ диплома № 0729 от 2011 год. Член на института на дипломираните 
експерт счетоводители в България. Персонала на фирмата се състои от екип високвалифицирани 
специалисти, които коректно обслужват десетки фирми и организации с разнородна дейност. Нашите 
служители ще Ви спестят ценно управленско време, като Ви отменят от задълженията Ви по подаването 
на данъчни декларации в подразделенията на НАП, ще Ви представляват пред НОИ, банки и други 
държавни институции. 

МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД 

Ние сме консултантска фирма и работим в сферата на екологичното законодателство.Екипът ни се 
състои от млади и амбициозни специалисти с богат опит, които ще Ви съдействат при разрешаване на 
възникнали проблеми, свързани с прилагането на изискванията на Българското и Европейското 
екологично законодателство. 

НЕСЕБЪР ИН ООД 

Седалището на фирмата е в гр. Поморие. Основния предмет на дейност е в сектора на туризма, 
хотелиерството и ресторантьорството. Собственост на фирмата е хотел Лагуна парк в К.К. Сл. Бряг. 
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ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ ЕАД 

Порт България Уест е акционерно дружество, което управлява пристанище за обществен транспорт с 
удостоверение за експлоатационна годност №230 от Министерството на транспорта , разположено в 
североизточната част на Бургаския залив. Порт България Уест е интегриран напълно с националната 
транспортна система. Собствена железопътна мрежа обслужва всяко корабно място, а пътни връзки 
водят до основните околовръстни артерии на града. Пристанището разполага с 3 корабни места с 
газене: трето - 8,5 м., второ – 7,50 м., първо – 6,00 м.. Налични са четири пристанищни крана с 
товароподемност от 6 т. и 12 т., както и открити и закрити площадки с обща площ от 12 декара, 
намиращи се на кея. 

ПОРТ РЕЙЛ ООД 

Извършване на железопътни превози на товари във вътрешно и международно съобщение, в това 
число, но не само превоз на насипни, контейнерни и други товари; наемане на локомотивна тяга и 
вагони за извършване на железопътни превози на товари; поддръжка и ремонт на подвижен състав 
(локомотиви и вагони); организация на производство, производство, модернизация и ремонт на 
товарен железопътен подвижен състав; строителство, възстановяване и поддържане на транспортни 
обекти от железопътната и шосейна инфраструктура; промишлено и гражданско строителство; 
търговия с жп материали, строителни материали и резервни части за специализирана тежка 
строителна механизация, както и извършване на ремонтни дейности по нея, предприемаческа дейност 
в областта на транспортните комуникации. 

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД 

„Пристанище Бургас" ЕАД е пристанище за обществен транспорт с национално значение. Обработва 
насипни и генерални товари. Обслужва пътнически и круизни кораби. Държавният оператор 
"Пристанище Бургас" ЕАД прилага индивидуален подход към клиентите и оптимални решения на 
проблемите, много добро обслужване на товарите, гарантирано от въведената система за управление 
/СУК и СЗБУТ/. Целта ни е да отговорим на нарастващите изисквания на нашите партньори, да 
поддържаме дълготрайни бизнес-контакти и ползотворно сътрудничество с тях. 

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА" ЕООД 

Медико-диагностична лаборатория "ЛИНА" ЕООД изгражда първата си лаборатория в Бургас през 1999 
г. Благодарение на бързото, качествено и коректно обслужване на пациентите, за кратко време успява 
да се наложи в черноморския град и региона.Днес МДЛ „ЛИНА" има клонове в Бургас, Поморие, 
Несебър, Созопол, Карнобат, Айтос, Руен, Царево, Средец, Сунгурларе. 

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД 

Дружеството "Северни води" ООД е основано през 2001г. в Бургас. При създаването му учредителите и 
мениджърският екип са обединени около идеята за създаване на нов тип компания, която да съдейства 
за решаването на проблеми с водоснабдяването, канализацията и управлението на ВиК активи чрез 
прилагането на нови подходи. След 2-годишен опит като дружество оператор на ВиК мрежите на 
населени места, изпълняващ по силата на лицензионния си договор и строително-инвестиционна 
дейност, фирмата бе принудена поради смяна на държавната политика във ВиК сектора да запази само 
инвестиционно-строителния профил от дейността си.

 

СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ АД 

Сидоренко Холдинг АД обединява фирми, специализирани в доставка на оборудване и технологични 
решения за различни отрасли на хранителната промишленост, както и за козметиката и битова 
химия.Дъщерните на холдинга дружества: 

Доставят:оборудване за месопреработка, зеленчукопреработка, опаковъчни машини и резервани 
части;обвивки за колбаси, фолиа за вакуумопаковка, вакуумпликове, клипси и окачки;ингредиенти за 
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производство на различни видове храни, влагане в козметични продукти, продукти за хигиена и други. 

Извършват:сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване;печат и конфекциониране на 
колбасни обвивки и фолиа;производство на вакуумпликове. 

СМК – МОНТАЖИ АД 

СМК Монтажи АД е дружество, създадено през 1991 година в гр.Бургас. Основната дейност на фирмата 
е извършване на строително – монтажни дейности, като извършва комплексно строителство със 
собствени сили. Разполагаме с висококвалифицирани служители и работници и материална база за 
изпълнение на СМР, отговаряща на съвременните изисквания. 

СПЕКТА АУТО ООД 

СПЕКТА АУТО ООД е официален представиел на TOYOTA и LEXUS за гр. Бургас и региона. 

Разполагаме с най-голямата сервизна база в Бургас, където можем да отремонтираме всеки проблем 
по вашия автомобил, без значение дали е по двигателя, окачването, външния вид или просто имате 
нужда от обслужване и профилактика. 

СРЕГИ ООД 

"СРЕГИ" ООД, гр. Бургас е дружество, създадено през 2001 г. от група инженери-строители.Основните 
дейности на дружеството са строителство на административни, промишлени, обществени, търговски, 
хотелски обекти и съоръжения и жилища, в страната и предимно в Бургаска област.Дружеството 
разполага със собствена производствено-техническа база в Индустриална зона на гр. Бургас, 
разнообразна тежка и лека строителна механизация, висококвалифициран инженерно-технически и 
изпълнителски персонал и възможности да изпълнява разнообразни строително-монтажни работи 
качествено и в срок.Организацията се развива успешно благодарение на постоянния стремеж да се 
проучват и задоволяват изискванията на наличните и бъдещите заинтересовани страни. 

ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 

"ТЕРМАЛ инженеринг" ООД, гр.БУРГАС е дружество, създадено през 1997 г. Първоначално предмета на 
дейност на дружеството е само търговия с промишлени стоки. През май 2003 г. след основно 
преструктуриране дружеството разширява своя основен предмет на дейност. От тогава освен търговия, 
основния предмет на дейност на фирмата е: проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, 
климатични, газови и слънчеви инсталации, строителство на сгради, обследване на сгради за 
енергийна ефективност. "Термал инженеринг" ООД е инженерингова фирма, която се занимава с 
проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови 
инсталации, строителство на сгради и обследване за енергийна ефективност. 

ТОРКРЕТ ЕООД 

Основният предмет на дейност на фирмата е разрушаване на стари обществени, промишлени сгради и 
съоръжения, външно и вътрешно ел. и ВиК, вертикална планировка, изпълнение на хидротехнически 
съоръжения, общостроителни работи, транспортна дейност в страната и чужбина, външно-търговска 
дейност, търговско посредничество и представителство, сондажно-инжекционни работи, торкретни 
работи, производство и продажба на произведена продукция в страната и чужбина, транспортни и 
спедиционни сделки, туристически и рекламни сделки, както и всякакви търговски и стопански сделки 
незабранени със закон. 
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ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД 

"Трансстрой-Бургас" АД е създадено през 1934 година, като "Морска строителна секция" - Бургас. През 
1953 год. е преобразувано в "Строителна ж.п. секция" - Бургас, а през 1956 год. е преименувано на 
"Строителен район по транспорта - Бургас". След това дружеството действа като район, строително 
управление и стопанско предприятие в системата на ДСО "ТРАНССТРОЙ". На тази основа през 1994 год. 
се образува "Трансстрой-Бургас"ЕООД, преобразувано последователно през 1995 год. в "Трансстрой-
Бургас" ЕАД и през 1997 год. в "Трансстрой-Бургас" АД. 

ТРЪПКОВ ТУРС ООД 

Мажоритарен собственик и управляващ хотела е Георги Тръпков, фирмата е "ТРЪПКОВ ТУРС" ООД.Той е 
с висше икономическо образование, специалност "Търговия" и със следдипломна квалификация 
"Туризъм".Работил е като специалист, главен специалист, заместник директор в "Балкантурист", 
"Валутна и левова търговия", "Интерхотели", Директор на банка ДСК в периода 1983-1993.От 1993 г. се 
занимава с частен бизнес в сферата на търговията и туризма. Съсобственик е и управител на фирми с 
предмет на дейност хотелиерство, ресторантьорство и казино дейност.

 

ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ Б-С АД 

"Черноморски Риболов - Бургас" АД е наследник на дейността на бившето държавно обединение 
"Рибна промишленост" Бургас, основано през 1952 година.На 16.12.1970 г. се утвърждават клоновете 
на редица държавни предприятия в рибния сектор и от ДСП "Рибен център" Бургас се образува ДП 
"Черноморски риболов" Бургас с предмет на дейност улов на риба, заготовка и рибна кулинария (ДВ бр. 
8 и 9 от 1971 г.). 

Предметът на дейност на дружеството включва собствен улов, преработка, съхранение и транспорт на 
риба и рибни продукти, както и техният внос и износ от и за други страни.Интегрираната система за 
управление на качеството, установена и прилагана в преработвателното предприятие, изпълнява 
изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 и HACCP (Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-
2003).Дружеството е член на националната асоциация на производителите на рибни продукти АПРП - 
"БГ Фиш". 

ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД 

Добива сол морска кристална, луга за зимно поддържане на пътищата, медицинска луга за 
фармацевтичната промишленост и за физикална терапия. Добивът на морска кристална сол се 
осъществява, посредством слънчево изпарение на морската вода. Работи се по фокински метод, който 
се характеризира с еднократно събиране на изкристализараната сол. 
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СТРУКТУРА 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Магистър Международни икономически отношения към Университет за национално и световно 
стопанство (МИО към УНСС), специализирал в Германия икономика на търговията в Свободен 
Университет Берлин. Следва мениджърска позиция в два международни инвестиционни фонда, с 
портфолио в България, Румъния, Сърбия, Черна гора. Връща се от Германия за да застане начело на 
Булгариен Директ Райзен ЕООД, част от DAS Capital - холдингова структура с инвестиции в 
страната управляваща над 1000 служители, която оперира хотелски комплекси, има инвестиции в 
областта на строителството, недвижимите имоти, търговията и други направления. Развива 
устойчива политика на подпомагане значими обществени и социални събития и каузи. 
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Стоян Караненов 

Управител на 
БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД 

З
А

М
Е

С
Т

Н
И

К
 

П
Р

Е
Д

С
Е

Д
А

Т
Е

Л
И

 

Инж. Николай Николов 

Управител на БИЛДНИКС ЕООД 

Стефан Джамбазов 

Управител на ВАЯ 7 АД 
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Инж. Николай Николов оперира от над 30 години в 
строителния бранш. Завършил е Висшия институт 
по архитектура и строителство в София, 
специалност „Конструкции". Започва 
професионалната си кариера на строителен инженер 
в СМК-Бургас през 1987 г. От 1993 г. е в частния 
бизнес. Той е собственик и управител на "Билдникс" 
ЕООД. Дългогодишен областен председател на ОП на 
Камарата на строителите в Бургас, зам. 
председател на КРИБ Бургас. 

Стефан Джамбазов е собственик и управител на 
„Вая 7". Компанията е основана през 1995г и е с 
предмет на дейност търговия с битумни 
продукти, течни горива, горива за отопление, 
котелни горива, пропан бутан. Фирмата оперира 
данъчен склад и бензиностанции. От няколко 
години е представена на пазарите в Румъния и 
Гърция. Стефан Джамбазов е зам. -председател 
на КРИБ-Бургас. 

"БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН" ЕООД 
Стоян Караненов 

"БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД 
Борис Балев 

"ВАЯ 7" АД 
Стефан Джамбазов 

"БИЛДНИКС" ЕООД 
Николай Николов 

"СПЕКТА АУТО" ООД 
Николай Николов
 

„ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 
Тодор Андонов 

"МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО И УСЛУГИ" ЕООД 
Николай Киров 

"СМК - МОНТАЖИ" АД 
Недялко Недялков 

"ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" ЕАД 
Диян Димов 

"ПОРТ РЕЙЛ" ООД 
Атанас Атанасов 

„НЕСЕБЪР ИН" ООД 
Ирина Кънчева 

„БАЛКАН ТРЕЙД" ЕООД 
Валя Стойчева 
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