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COMPANII - PRESEDENȚI / DIRECTORI GENERI SAU DE COMERȚ 

- CONTACTE – PROFILUL COMPANIEI 

1/ “TRAKI” Departmentul Vînzări: 

Telefon:+359 32 68 67 50 

Georgi Iliev 

Manager de Vînzări și Marketing 

 еmail:g.iliev@traki.bg 

 addresă: str.Udrou Uilsan 10 

4006 Plovdiv, Bulgaria 

Fabrica: 

Str. Industrială 1 Nr. 22 

Zona industrială Rakovski; 

4142 – comuna Stryama  

Mun. Rakovski, 

Regiunea Plovdiv 

www.traki.bg    

 

Fabrica de conserve TRAKI este una 

dintre cele mai noi și moderne din țară, 

construită în conformitate cu ultimele 

cerințe europene și internaționale de 

producție și igienă.Linia de producție 

include o selecție de fructe și legume 

congelate și conservate, precum 

delicatese și mîncăruri gătite tipice 

Peninsulei Balcanice, preparate din 

rețete originale. Pentru clienții noștri 

dezvoltăm și produse „etichetă privată” 

sub propria marcă, rețetă și ambalaj. 

Implementarea unui control strict de 

intrare și ieșire asigură în mod constant 

o calitate înaltă a produselor finite. 

2/ “VERNADA” Bulgaria mun. Gabrovo. Sevlievo, 

PO Box 5448, p. str. Gorna 

Rositsa.  

"Inan Gichev" 70 

• Tel .: + 359 6739 5467; 

 Fax: + 359 6739 5467 

 mobil: + 359 887 367 197 

• e-mail: humusbg@dir.bg 

www.vernada.bg    

Industria alimentară. 

Salate proaspete preparate, compoziția 

principală este humusul și ingrediente 

naturale pentru o alimentație sănătoasă. 

3/ “BULCONS 

PARVOMAI” 

BULCONS FIRST LTD 

4270 - Parvomay, Str. Malina 1 

T.: + 359 336 62301 

F. + 359 336 62312 

office@bulcons.com 

  

GEORGI BANALIEV  

General  

T.: +359 336 62301 

F.: +359 336 62312 

g.banyaliev@bulcons.com 

IRINA GANCHOVA 

Marketing și publicitate 

Tel .: + 359 892 289 599 

Bulcons Parvomai este unul dintre 

liderii de producere a Lutenitsa. 

Fabricăm și furnizăm peste 20 de 

produse naturale diferite - FĂRĂ 

conservanți, FĂRĂ coloranți și 

stabilizatori. Compoziția producției 

Bulcons Parvomai include roșii 

proaspete și ardei produși în regiunea 

fertilă din Parvomai. Acest fapt 

garantează gustul unic al Bulcons. 

Bulcons Parvomai nu adaugă 

conservanți, stabilizanți, coloranți 

artificiali sau emulsifianți pentru 

Lyutenitsas, pastă de tomate, ardei 

mailto:g.iliev@traki.bg
mailto:humusbg@dir.bg
http://www.vernada.bg/


i.ganchova@bulcons.com 

www.bulcons.com 

murati, ardei prăjiți și decojiți, 

Apetitka, aperitiv de ardei, Aivar, 

Pindzhur 

4/ MAKLER 

KOMERS LTD 

 

VITAFOR SRL 

Partener și distribuitor in Moldova 

Oleg BERZOI, 

Purchasing Manager 

 

Addresă:, str Valea Bicului 5/3, 

Chisinau, MD-2002, Republica 

Moldova 

Mob.: +373 698 55 944 

Fax: +373 22 24 6134 

e-mail: import@vitafor.md 

 

Partener și distribuitor in Moldova 

 

www.maklerkomers.com  

office@maklerkomers.com 

 

Makler Commerce de lactate se află în 

zona pitorească a Bulgariei - 

Ludogorie. Regiunea este curată din 

punct de vedere ecologic și favorizează 

dezvoltarea microflorei acidului lactic 

și pentru producerea produselor lactate. 

Produsele lactate sunt prelucrate din 

aproximativ 60 de tone de lapte 

proaspăt obținut pe zi, cu producția 

totală de aproximativ 50 de tone de 

produse lactate pe zi. Laptele crud este 

recoltat din fermele care cresc rase de 

vacă. Laptele are indici de înaltă 

calitate, care contribuie la gustul și 

calitatea produselor lactate. Folosim 

drojdie bulgară și o tehnologie 

tradițională bulgară pentru a produce 

produse lactate de înaltă calitate. 

 

5/ PIG FARM 

“GOLYAMO 

VRANOVO” 

Vihren Dimitrov 

Director 

+359 887 621984 

vihren2000@yahoo.com 

office@svk-invest.com 

satul Goliamo Vranovo, regiunea 

Ruse. 

tel: +359 82 826 774 

tel: +359 82 826 773 

fax:+359 82 826 774 

www.goliamo-vranovo.com  

Principala activitate a fermei de porci 

este producția unei rase de elită de 

porci, cârnați și produse din carne de 

porc. Complexul Golyamo Vranovo 

Invest AD este unul dintre cei mai mari 

producători de carne de porc din țară. 

Oferim o varietate de produse din 

carne, cu o calitate garantată și o 

origine dovedită. Creștem peste 20.000 

de porci de rasă de elită și avem o 

fabrică modernă de prelucrare a cărnii 

în satul Golyamo Vranovo, municipiul 

Slivo pole, raionul Ruse. 

Bucătarii noștri pregătesc cu grijă 

pentru tine o paletă uriașă de produse 

din carne - ceapă, salam, pate, chorizo, 

file, carne uscată, cârnați. 

6/ "BMK – 

MLECHNA 

PROMISHLEN

OST –  

"Mlechna promishlenost 

Haskovo"Ltd 

Str.4th January 38 

4003 Plovdiv Bulgaria 

Compania BG - producător de produse 

lactate - varietate de brânză și unt. 

BMK (Compania Bulgară de Lapte) 

este situată în sud-estul Bulgariei, în 

mailto:i.ganchova@bulcons.com
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HASKOVO” 

LTD 

bmk.trading@yahoo.com 

dodobmk@gmail.com 

www.bmk.bg  

orașul Haskovo. Fabrica a fost 

înființată în 1969 și este una dintre 

primele întreprinderi lactate din 

Bulgaria. De aproape 50 de ani, această 

fabrică produce diferite tipuri de 

produse lactate - iaurt cu 2%. 3% și 5% 

grăsimi, în baza unei rețete vechi 

bulgărești din lapte de vacă, brânză 

proaspătă albă și brânză galbenă. Cu 

câțiva ani în urmă, BMK a început să 

producă și produse adipoase vegetale, 

cum ar fi brânza proaspătă tare în 

saramură și brânză moale daneză. 

Astăzi, capacitatea de producție este de 

aproximativ 120.000 litri de lapte de 

vacă. 

Pentru companie, sănătatea și siguranța 

la locul de muncă sunt importante și 

am introdus și sistemul pentru sănătate 

și securitate OHSAS 18001: 2007. 

OHSAS 18001 permite fiecărei 

organizații să gestioneze riscurile 

pentru sănătate și siguranță la locul de 

muncă și să-și îmbunătățească 

performanțele în acest domeniu. 

7 ”VEDA” Georgi Krivoshiyski 

Manager Vînzări VEDA LTD 

+359 893 551 118 

158  “Hristo Yanchev” St. 5870 

Dolni Dabnik, Bulgaria 

Tel.    +359 6514 2358 

Fax: +359 6514 2275 

Email: office@veda-pleven.com 

www.veda-pleven.com 

Din 1994, Veda Ltd produce o gamă 

largă de oțet natural de înaltă calitate. 

Veda Ltd este membru al Camerei 

Naționale a Viței și Vinului și membru 

al Asociației Bulgare de Produse 

Biologice. Grație dezvoltărilor unice de 

înaltă tehnologie, compania a devenit 

cel mai mare producător de oțet natural 

organic din Bulgaria. 

Gama largă și calitatea înaltă a 

produselor este extrem de apreciată nu 

numai în Bulgaria, ci și pe piața 

internațională datorită cooperării 

noastre perfecte cu partenerii locali 

(inclusiv toate lanțurile comerciale 

mari din țară) și partenerii 

internaționali din Regatul Unit, 

Germania, Danemarca, Cipru, Letonia, 

mailto:bmk.trading@yahoo.com
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Lituania, Estonia, Polonia, Suedia, 

Rusia, România, Macedonia, Pakistan 

și China. 

8/  WATER 

“DEVIN” – LTD 

BULGARIA IN 

MOLDOVA 

 

DOCMEN SRL 

VJACHISLAV BAYCHEV 

Reprezentantul General în 

Moldova 

baychev075@mail.ru  

 

VADIM PETROVICI 

Reprezentantul in Moldova 

+373 68899939 

Apa minerală naturală DEVIN - foarte 

cunoscută în Moldova. 

DEVIN Mineral este apa naturală din 

inima Munților Rodopi - curată, slab 

mineralizată și potrivită pentru 

persoanele active, dinamice, care 

doresc să ducă un stil de viață sănătos. 

Acesta furnizează mineralele necesare 

și are grijă de buna hidratare a 

organismului în rutina zilnică agitată, 

în timpul sportului și al exercițiilor 

fizice. 

9/ EOOD 

“SERVIZSTROJ

" 

Stefan Kozhuharov 

Director General 

+359 885847659 

Svetyo Kozhuharov 

Manager Vînzări 

+40 764904646 

Ruse - Bulgaria 

office@servizstroj.com   

k.svetilo@gmail.com 

www.affreticaffe.com/bg   

Ambalare a mărcii proprie de cafea 

"AFFRETI" 

10”BELIISA” KARIM BOUBIA 

Manager Export 

Beliisa Trade LTD 

Tel. dir.: +3592 9360545 

Mobil :+359 897821010 

NIKOLAI BORISOV 

office@beliisa.com 

www./beliisa.com 

 

 

Beliisa este un brand de produse lactate 

tradiționale fabricate din lapte de 

calitate de 100%. 

Producția lactatelor are loc într-o zonă 

ecologică curată. Lucrăm cu lapte de 

vacă, oaie și capră. Materiile prime 

sunt furnizate doar de fermele 

certificate. 

Compania deține certificate de export 

de lapte și produse lactate în UE, Rusia 

și Orientul Mijlociu. 

Măsurile sanitare și de igienă 

îndeplinesc cele mai înalte standarde și 

cerințe care garantează calitatea tuturor 

produselor lactate. 

11 “MILKY 

LUX” 

IVAILO DIMITROV 

NIKOLAI GEORGIEV 

Compania Milky Lux Ltd. - Byala 

Cherkva a fost înființată în 1996, 

principala activitate fiind cea de 

mailto:baychev075@mail.ru
mailto:office@servizstroj.com
mailto:k.svetilo@gmail.com
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mailto:office@beliisa.com
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ivaylodimitrov@milkylux.com 

nikolaygeorgiev@milkylux.com  

Addresă: 5220 Biala Cherkva, Str 

108 Bacho Kiro  

Tel: +359 885 911 999 

  +359 885 911 990 

www.milkylux.com 

 

cumpărare a laptelui crud, prelucrare și 

vânzare a produselor lactate. Compania 

de produsele lactate din Byala Cherkva 

a fost construită și pusă în funcțiune 

abia în 1999. Capacitatea zilnică este 

de 50 de tone de brânză din lapte crud 

și 20 de tone de brânză. Compania  este 

construită în conformitate cu 

reglementările existente și este 

aprobată pentru funcționarea de 

organi.Saglasno conform cerințelor 

directivelor Uniunii Europene ce a dus 

la reconstrucția și modernizarea 

clădirilor și instalațiilor. Laptele are un 

număr de înregistrare veterinar 

0412009, iar BG este în conformitate 

cu legislația națională privind lactatele 

și este clasat în categoria I privind 

producția de brânză proaspătă, brânză 

și caș. 

Compania a implementat și aplică un 

sistem propriu-HACCP care are ca 

scop îmbunătățirea calității materiilor 

prime, a produselor finite și regulile de 

igienă în companie. În prezent, Milky 

Lux Ltd. se află în proces de certificare 

în conformitate cu standardul 

internațional ISO. 

12/  “PAIN 

D’OR” 

 

 

Str. Ljubljana 53 

bp 130 Sofia 1618 

PEIN D'OR FROM 

Tel. (+359 2) 957 16 26; 957 16 

27; 957 15 57 

Fax (+359 2) 957 19 22 

MARIELA KYULHANOVA 

Email: paindor@paindor.com 

http://www.paindor.com 

Compania PAIN D´OR este una dintre 

cele mai mari și apreciate companii 

bulgare în fabricarea de croissant cu 

durată lungă de valabilitate, prăjituri și 

produse coapte la cuptor. PAIN D´OR 

este bine cunoscut pentru sortimentul 

său de produse delicioase, o calitate 

înaltă și bună, un control constant de 

igienă și un proces de producție 

ecologic curat. 

 

PAIN D´OR a fost înființată în 1993 la 

Sofia, Bulgaria. Tutul a început într-un 

spațiu închiriat, unde am produs 

Croissant doar cu umplutură de cremă 

http://www.milkylux.com/
http://www.milkylux.com/
http://www.paindor.com/bg/index_bg.htm
http://www.paindor.com/bg/index_bg.htm
mailto:paindor@paindor.com
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de alune. 

13/ “COMPASS” PETKO DIMITROV 

Reprezentantul în Romania și 

Moldova 

+40 723111707  

e-mail: 

p.dimitrov@europeanfairtrade.ro 

www.compass-bg.com   

 

Compass ”este o companie bulgară 

specializată în producția de carne, 

produse vegetale, fără carne și produse 

sterilizate din pește. Istoria ei începe în 

1996, când compania a început 

producerea în propria sa unitate de 

producție. 

 Misiunea pe care „Compass” și-a 

stabilit-o la început a fost să ofere 

numai produse alimentare de înaltă 

calitate care să îmbunătățească calitatea 

vieții oamenilor. Compania fabrică 

toate produsele sale în propria unitate 

de producție, sub monitorizare și 

control constant. Fiind o companie pe 

deplin conștientă de responsabilitatea 

față de clienții săi, „Compass” produce 

numai alimente de înaltă calitate. În 

conformitate cu cerințele Uniunii 

Europene, compania a introdus măsuri 

stricte de control la fiecare etapă a 

producției. Compania a introdus și 

respectă standardele europene 

contemporane. 

14/ “LACTIMA” 

LTD 

Georgi Georgiev  

Director Executiv 

+359 886 102189  

Adresa: Sofia, Bulgaria 1359 

raion Lyulin IV, bl.464 

Tel +359 2 925 2299, 

Fax: +359 2 925 1771 

office@lactima.net 

UNITATILE DE PRODUCERE 

5002 Veliko Tarnovo - Bulgaria 

Str. Magistralna 5 

Tel: +359 62 64 00 33 

www.lactima.bg 

Sergey Donchev - Director 

Vînzări/ +359 882 555 750; 

sdonchev@lactima.net / 

Lactima Balkan este o companie 

bulgară producătoare de lactate care are 

peste 50 de ani de experiență. 

Instalațiile de producție sunt situate în 

orașul Veliko Turnovo. Înconjurat de 

natură și inspirat de ea, avem o tradiție 

demnă în producerea de produse lactate 

naturale. Lactima este o companie 

stabilă, bine cunoscută pentru 

produsele sale de înaltă calitate și 

abordarea pozitivă a inovațiilor. 

Lactima Balcanice garantează calitatea 

înaltă a produselor sale, nu numai în 

baza numărului de clienți mulțumiți 

care este în continua creștere, dar și cu 

o gamă variată de certificate 

mailto:p.dimitrov@europeanfairtrade.ro
http://www.compass-bg.com/
http://www.compass-bg.com/
http://www.lactima.bg/


 

Daniela Atanasova - Key 

Departamentul Clienți / +359 887 

687 502; datanasova@lactima.net 

/ 

internaționale. 

15/ “KATRIN – 

KO” 

/RUBIKON / 

KATRIN - KO., Ltd. 

orașul Rakovski 

tel .: +359 32/63 63 63 

fax: +359 32/63 63 61 

Manager: +359 32/63 63 64 

Departmentul Vînzări: 6+359 

32/63 63 60 

Departmentul de aprovizionare: 

+359 32/63 63 62 

email: rubikoneood@gmail.com 

e-mail: katrin_ko@abv.bg 

www.rubikon.bg 

 

Katrin-Ko Ltd. este concentrată pe 

industria alimentară încă de la 

înființarea sa. Compania este cunoscută 

prin calitatea și gama extinsă de 

produse. Compania e o fabrică 

modernă de producție de înaltă 

tehnologie. Fabrica este situată în Zona 

Industrială Stryama - municipiul 

Rakovski, lângă Plovdiv - pe o 

suprafață de 53.000 m
2
. Partea 

acoperită a acestei zone - egală cu 

9.000 și 430 m
2
 este formată din șase 

unități industriale după cum urmează: 

• 1.: unitatea de producere a 

Ketchupului, pastă de roșii, ardei 

mărunțit și sosuri; 

• a 2-a: unitatea de producere a 

maionezei, muștar și și unitatea de 

acoperire; 

• 3: unitate de ambalare a mierii și a 

produselor din miere; 

• 4: unitate de procesare a ciupercilor 

sălbatice și cultivate; 

• 5: unitate de procesare sterilă a 

fructelor și legumelor; 

• 6: instalația de evaporare prin 

vacuum și linia de producție a sucului 

de fructe. 

Fabrica este echipată cu cântare de 50 

de tone, departamentul contabilitate, 

birouri corporative, laborator fizico-

chimic și microbiologic. Capacitatea 

http://www.rubikon.bg/
http://www.rubikon.bg/


anuală de producție se ridică la 12.000 

t. Rețeaua de distribuție este proiectată 

în mod corespunzător tendințelor pieței 

din Bulgaria.Katrin-Ko Ltd. se ocupă 

de cultivarea a 1.500.000 m
2
 de 

podgorii plantate cu Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Mavrud, Syrah, 

Temprenilo, Aromatico Classico, 

Barbera, Cabernet Franc, Pinot Noir.  

 


