
Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2023 г. 

 

Сертифик

ат  №/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

А-249/ 

04.01.2023 

"Амер Спортс 

България" ЕООД, гр. 

Чепеларе/ Австрия 

"Завод за производство на 

ски", гр. Асеновград, община 

Асеновград, област Пловдив 

Производство на спортни 

стоки; Преработваща 

промишленост 

10.7 125 

А-250/ 

16.01.2023 
"Кемапул" ЕООД, гр. 

Свищов 

"Разширение на складово 

стопанство за съхранение на 

зърно", с. Морава, община 

Свищов, област Велико 

Търново 

Складиране и 

съхраняване на товари 
3.3 3 

А-251/ 

16.01.2023 

"Пашабахче България" 

ЕАД, гр. Търговище/ 

Нидерландия 

"Автоматизация и иновация 

на съществуващо 

предприятие", гр. Търговище, 

община Търговище, област 

Търговище 

Производство на 

опаковки и домакинско 

стъкло; Преработваща 

промишленост 

28.5  

А-252/ 

19.01.2023 
"Понтика Солюшънс" 

АД, гр. София/ Франция 

"Диверсификация на 

дейността на "Понтика 

Солюшънс" АД с нови 

услуги", гр. Бургас 

Услуги по обработка на 

данни, хостинг и други 

подобни дейности; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.527 50 

А-253/ 

17.02.2023 
"Интерион" АД, гр. 

Костинброд/ Гърция 

„Разширяване на промишлено 

предприятие за производство 

на шоколадови изделия“, 

гр.Костинброд 

Производство на какао, 

шоколадови и захарни 

изделия; Преработваща 

промишленост 

10.5 12 

А-254/ 

06.03.2023 

"Итернешънъл Арморд 

Груп БГ" ЕООД, гр. 

София 

„Изграждане на предприятие 

за брониране и производство 

на военна техника“, гр. Бургас 

Производство на бойни 

бронирани транспортни 

машини; Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

20.821 20 

А-255/ 

20.03.2023 

"Пентакс Медикъл 

България" ЕООД, гр. 

Пловдив/ Япония 

"Разширяване на 

производствения капацитет на 

бронхоскопи за еднократна 

употреба", гр. Пловдив 

Производство на 

медицински и 

зъболекарски 

инструменти и средства; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

10.252 74 

Общо за 

2023  

7 проекта (7 проекта за 

клас А) 
7 проекта извън столицата 

3 високотехнологични 

производства/ услуги 
84.6 284 

 
   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2022 г      ٭

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията   ٭٭ 

 

 

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2022 г. 

 

Сертифик

ат  №/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

Б-38/ 

18.03.2022 
„Смарт Органик“ АД, 

гр. София 

„Производствено-складова 

база за био храни“, с. 

Производство на 

хранителни продукти; 
5 15 
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Гурмазово, община 

Божурище, обл. София 

Преработваща 

промишленост 

A-229/ 

24.03.2022 
„Марели Системс“ 

ЕООД, гр. София 

„Увеличаване на обема на 

производство на камини, 

разширяване на 

производствената гама на 

"Марели Системс“ ЕООД чрез 

започване на производство на 

термопомпи въздух-вода за 

отопление и охлаждане и 

конвектори за отопление и 

охлаждане", гр. Симитли, 

общ. Симитли*, обл. 

Благоевград 

Производство на 

неелектрически битови 

уреди, Производство на 

битови електроуреди, 

Производство на 

промишлено хладилно и 

вентилационно 

оборудване; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

5.059 115 

А-230/ 

01.04.2022 
„Ролпласт Груп“ АД, гр. 

Костинброд 

„Разширяване на 

производствената база 2021-

2022“, гр. Костинброд, общ. 

Костинброд, обл. София 

Производство на дограма 

и други изделия от 

пластмаси за 

строителството; 

Преработваща 

промишленост 

18.2 30 

Б-39/ 

01.04.2022 
„Шипка 99“ АД, гр. 

Първомай/ Ливан 

„Модернизиране на 

предприятието на "Шипка 99" 

АД за чрез инвестиции в 

оборудване за пакетиране и 

опаковка на произвежданите 

продукти и допълнително 

производствено оборудване“, 

гр. Първомай, общ. 

Първомай*, обл. Пловдив 

Производство на мляко и 

млечни продукти, без 

сладолед; Преработваща 

промишленост 

2.172 10 

А-231/ 

09.05.2022 

„Пиерер & Макском 

Мобилити“ ООД, гр.  

Пловдив/ Австрия 

„Производствена и складова 

база за двуколесни превозни 

средства“, с. Бенковски, общ. 

Марица, обл. Пловдив 

Производство на 

велосипеди и инвалидни 

колички; Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

85 1000 

А-232/ 

16.05.2022 

„Амадеус София Лабс“ 

ЕООД, гр. София/ 

Испания 

„Създаване на център за 

информационни технологии 

(ИТ)“ гр. София 

Услуги по проектиране и 

разработване на 

софтуерни приложения; 

Услуги по проектиране и 

разработване на 

потребителски мрежи и 

системи/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.495 116 

А-233/ 

16.05.2022 

„Ейч-Ритейл 

Аутомейшън България“ 

ЕООД, гр. София/ 

Люксембург 

„Изграждане на 

производствена база на 

метални части за обзавеждане 

и автоматизация“, гр. Куклен, 

обл. Пловдив 

 

Производство на машини 

със специално 

предназначение; 

Производство на мебели 

за офиси и магазини; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

11.098 54 

А-148-1/ 

30.05.2022

*** 

„Хайнип Логистик” АД, 

гр. София 

„Изграждане на логистична и 

складова база”, Индустриална 

зона Божурище, обл. София 

Складиране и съхранение 

на товари 

4.5 10 

Б-40/ 

02.06.2022 

 

„КРИДО" ООД, гр. 

Бургас и "Хоспис Света 

Анна" ЕООД с. Лъка, 

община Поморие 

„Хоспис за възрастни хора“, с. 

Лъка, община Поморие, 

област Бургас 

Дейности на заведения 

със здравни грижи/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

1.57 25 

А-203-1/ 

14.06.2022

***  

„Сидоренко Фудтех“ 

ЕООД и „Сидоинвест“ 

ЕООД, гр. Бургас 

„Предприятие за опаковки за 

хранително-вкусовата 

промишленост“, гр. Бургас 

Производство на 

листове, плочи, тръби и 

профили от пластмаси; 

Преработваща 

промишленост 

10.08 10 
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А-140-1/ 

14.06.2022

*** 

„ТУРБО ГАРАНТ“ 

ЕООД, с. Горни Богров 

„Изграждане на 

производствена база за ремонт 

на турбокомпресори, складови 

площи и офиси“, 

Индустриална зона Божурище 

Ремонт на машини и 

оборудване с общо и 

специално 

предназначение; 

Преработваща 

промишленост 

4.01 5 

А-234/ 

24.06.2022 

„ПОС ФАРМА“ АД, гр. 

София 

„Многофункционален център 

за контакти с клиенти „Пос 

Фарма”“, гр. София 

Дейност на телефонни 

центрове за услуги 
3 25 

А- 235/ 

08.07.2022 

„Уеърхаузинг Енд  

Логистикс“ ЕООД, гр. 

София 

„Разширяване на складова 

база Логистичен парк“, 

с.Равно поле, община Елин 

Пелин, обл. София 

Складиране и 

съхраняване на товари 
15.439 15 

П-11/ 

12.07.2022 

„Интуитив Сърджикал 

България“ ЕООД, гр. 

София/ Швейцария 

„Проект София“, гр. 

Първомай, общ. Първомай*, 

обл. Пловдив 

Производство на 

медицински и 

стоматологични 

инструменти и 

консумативи; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

84 107 

А-167-1/ 

05.08.2022 

*** 

„КАОЛИН” ЕАД, гр. 

Сеново, обл. Русе 

„Изграждане на предприятие 

за производство на продукти 

от индустриални минерали“ 

на „Каолин” ЕАД в гр. 

Дулово*, обл. Силистра 

Производство на изделия 

от други неметални 

минерали, 

некласифицирани 

другаде/ Преработваща 

промишленост 

60.33 120 

A-179-1/ 

02.09.2022 

*** 

„Райсволф България“ 

АД, гр. София 

„Разширение на дейността на 

дружеството и изграждане на 

ново архивохранилище на 

„Райсволф България“ АД“, 

Индустриална зона 

Божурище, област София 

Услуги по обработка на 

данни, хостинг и други 

подобни услуги; 

високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

2.10 4 

А-236/ 

14.09.2022 
„Атика Холидейс“ ООД, 

гр. Пловдив 

„Медикъл и балнео комплекс - 

Стрелча“, гр. Стрелча, общ. 

Стрелча*, област Пазарджик 

Други дейности по 

хуманно здравеопазване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

10 75 

А-237/ 

14.09.2022 
„Е-Велокс“ ООД, гр. 

Пловдив 

„Предприятие за производство 

на електрически велосипеди“, 

Индустриална зона Капсида, 

община Куклен, Област 

Пловдив 

Производство на 

велосипеди и инвалидни 

колички; Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

28.277 330 

А-238/ 

14.09.2022 
„Карлсберг България“ 

АД, гр. София 

„Изграждане на CAN Линия 

сграда и допълнително 

оборудване“,гр. Благоевград, 

община Благоевград, област 

Благоевград 

Производство на пиво; 

Преработваща 

промишленост 

23.21 9 

А-239/ 

14.09.2022 

„Стефи“ ЕООД, гр. 

Видин 

„Стефи ЕООД - Логистична 

база Божурище“, с. 

Гурмазово, община 

Божурище, област София 

Складиране и 

съхраняване на товари 
4.25 2 

А-240/ 

26.09.2022 

„Търговска Лига - 

Глобален Аптечен 

Център“ АД, гр. София 

„МБАЛ „Сърце и мозък“ - 

крило „Мама и Аз““, гр. 

Плевен 

Хуманно здравеопазване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

12.90 200 

А-241/ 

06.10.2022 

„КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ 

СЪРВИСИС Н.В. - Клон 

България“ КЧТ, гр. 

София/ Белгия 

„Разрастване на дейността на 

КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ 

СЪРВИСИС Н.В. - Клон 

България КЧТ“, гр. Варна, 

община Варна, област Варна 

Дейност в областта на 

информационните 

технологии; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.702 312 
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A-182-1/ 

06.10.2022

*** 

„СОФИЯ УЕЛНЕС 

ПАЛАС“ ЕАД, гр. 

София  

„Балнеологичен център за 

комплексна профилактика, 

рехабилитация и 

хидротерапевтично лечение с 

минерална вода с 

настаняване“ с. Равно поле, 

общ. Елин Пелин, обл. 

Софийска 

Услуги по хуманно 

здравеопазване и 

медико-социални грижи 

с настаняване;  

Услуги на хотели и 

подобни места за 

настаняване 

12 195 

А-242/ 

12.10.2022 
„Бултекс 99“ ЕООД, гр. 

Пловдив 

„Изграждане на нова 

складово-логистична база на 

„Бултекс 99“ ЕООД - първи 

етап“, с. Радиново, община 

Марица, област Пловдив 

Складиране и 

съхраняване на товари 
18.5 5 

А-243/ 

20.10.2022 
„Таурон“ ЕООД, гр. 

Варна 

„Рехабилитационен и 

хидротерапевтичен център”,  

с. Осеново, община Аксаково, 

област Варна 

Други дейности по 

хуманно здравеопазване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

4.07 21 

А-244/ 

01.11.2022 
„Марлин“ ЕООД, гр. 

Силистра 

„Складова база за съхранение 

на зърно”,  гр. Силистра 

Складиране и 

съхраняване на товари 
48.130 17 

А-245/ 

10.11.2022 
„Адифарм“ ЕАД, гр. 

София 

„Производствен и научно-

изследователски 

фармацевтичен комплекс“, с. 

Волуяк, Столична община 

Производство на 

лекарствени продукти; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

7.23  

А-246/ 

15.11.2022 

"ВИТТЕ Аутомотив 

България" ЕООД, гр. 

Русе/ Германия 

„Второ разширение на завод 

за производство на 

електронни и механични 

части за автомобилната 

индустрия“, гр. Русе 

Производство на други 

части и принадлежности 

за автомобили; 

Преработваща 

промишленост; 

високотехнологично 

производство 

23 302 

А-191-1/ 

21.11.2022

*** 

“КЦМ“ АД, гр. Пловдив „Технологично интегриране 

към КЦМ АД“, общ. Куклен, 

обл. Пловдив 

Производство на олово, 

цинк, калий 41.105 20 

Б-41/ 

29.11.2022 

"София Дизайн 

Дистрикт" ООД, гр. 

София 

"Изграждане на складова база 

в Божурище", с. Гурмазово, 

община Божурище, област 

София 

Складиране и 

съхраняване на товари 
1.5  

А-247/ 

05.12.2022 
"Изида-1894" ЕООД 

"Модернизация на 

предприятие за производство 

на керамични плочки", с. Гара 

Елин Пелин, община Елин 

Пелин, Софийска област 

Производство на 

керамични плочки; 

Преработваща 

промишленост 

14.10 100 

А-248/ 

07.12.2022 

"СКФ БЕРИНГС 

БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. 

Сопот/ Швеция 

"Разширение на 

съществуващо предприятие за 

производство на сачмени 

лагери, находящо се в гр. 

Сопот и закупуване на една 

нова линия за сглобяване на 

лагери и инструментална 

екипировка", гр. Сопот, 

община Сопот, област 

Пловдив 

Производство на лагери, 

предавки и съединители; 

Преработваща 

промишленост; 

високотехнологично 

производство 
11.062 

 

Общо за 

2022  

25 проекта (20 проекта за 

клас А, 4 проекта за клас Б 

и 1 приоритетен проект) 

22 проекта извън столицата, 

вкл. в 4 общини* с 

безработица над средната за 

страната. 

14 високотехнологични 

производства/ услуги 
437.968 2885 

 

   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2021 г      ٭

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията   ٭٭ 

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-148/14.02.2019 г. до 14.02.2024 г.    

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-203/28.01.2021 г. до 28.07.2025 г.  

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-140/25.10.2018 г. до 25.10.2023 г.   

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-167/05.08.2019 г. до 05.08.2024 г. 
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*** Удължава се срока на действие на сертификат A-179/25.03.2020 г. до 25.03.2025 г.      

*** Удължава се срока на действие на сертификат A-182/06.07.2020 г. до 06.07.2025 г. 

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-191/08.09.2020 г. до 08.09.2025 г. 

 

 

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2021 г. 

 

 

 

Сертифик

ат  №/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

A-202/ 

04.01.2021  
„Тивекс“ ООД, гр. 

Бургас 

„Изграждане на 

производствена складова база и 

разширяване на 

производствения капацитет“, 

град Бургас  

Производство на други 

машини с общо 

предназначение, 

некласифицирани 

другаде; Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

4.0 25 

А-125-1/ 

07.01.2021

***  

„АДМ Разград“ ЕАД 

(„Амилум България” 

ЕАД), гр. Разград/ 

Холандия 

„Разширение на 

производството на основни 

продукти в „Амилум България“ 

ЕАД“, гр. Разград 

Производство на 

нишесте и нишестени 

продукти;Производство 

на други основни 

органични химични 

вещества; Преработваща 

промишленост 

242.472 54 

А-203/ 

28.01.2021  

„Сидоренко Фудтех“ 

ЕООД и „Сидоинвест“ 

ЕООД, гр. Бургас 

„Предприятие за опаковки за 

хранително-вкусовата 

промишленост“, гр. Бургас 

Преработваща 

промишленост; 

Производство на 

листове, плочи, тръби и 

профили от пластмаси 

10.081 10 

А-204/ 

28.01.2021 

„УМБАЛ Дева Мария“ 

ЕООД и „Света София 

билдинг“ ЕООД, гр. 

Бургас 

„Нов корпус към съществуваща 

сграда на УМБАЛ Дева 

Мария“, гр. Бургас 

Хуманно здравеопазване 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги  

25.00 332 

А-205/ 

02.02.2021 
„Ате Пласт“ ООД, гр. 

Стара Загора 

„Разширение на съществуващо 

производство чрез изграждане 

на нов завод на нова площадка 

за производство на печатни и 

ламинирани фолиа и 

опаковки“, гр. Стара Загора 

Преработваща 

промишленост; 

производство на листове, 

плочи, тръби и профили 

от пластмаса 

10.33 31 

А-206/ 

11.02.2021 

„Тубис България“ 

ЕООД, гр. София/ 

Германия 

„Център за научно-развойна 

дейност и производство на 

масло от полимери чрез 

студена каталитична 

конверсия“, с. Победа, община 

Долна Митрополия*, област 

Плевен 

Преработваща 

промишленост; 

Производство на други 

химични продукти, 

некласифицирани 

другаде/ 

високотехнологично 

производство 

6.825 5 

А-207/ 

11.02.2021 

„Балканфарма-

Дупница“ АД, гр. 

Дупница 

„Нов производствен цех 

„Таблетен № 4“ с обслужващи 

съоръжения и междуцехови 

комуникации в УПИ I – За 

Балканфарма с идентификатор 

87727.207.6, кв. 379 по РП на 

гр. Дупница“, гр. Дупница, 

област Кюстендил 

Производство на 

лекарствени продукти; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

66.00 71 
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А-208/ 

11.02.2021 
„Агрополихим“ АД, гр. 

Девня 

„Модернизация на 

производството на азотни 

торове и оползотворяване на 

отпадъчна енергия от 

производство“, гр. Девня, 

област Варна 

Производство на азотни 

съединения и торове; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

54.20 40 

А-209/ 

16.02.2021 

„И Ейч Ес Консултинг 

България“ ЕООД, гр. 

София/ 

Великобритания 

„Разширяване на дейността на 

И Ейч Ес Консултинг“, гр. 

София 

Други образователни 

дейности, 

некласифицирани 

другаде/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.672 50 

А-124-1/ 

17.02.2021 

*** 

„ЕС ЕМ КЕЙ НУР“  

ООД, гр. София 

„Завод за производство на 

слънчогледово олио и други 

растителни масла”, с. 

Калиманци, община 

Суворово*, област Варна 

Производство на 

растителни и 

животински масла и 

мазнини, без маргарин; 

Преработваща 

промишленост 

4.05 100 

А-210/ 

05.03.2021 
„Биовет“ АД, гр. 

Пещера 

„Нов завод – разширение на 

Инсталация за производство на 

междинни продукти, Завод за 

ваксини – Инсталация за 

производство на имуногенни 

фармацевтични продукти и 

Фотоволтаична централа“, гр. 

Разград 

Производство на 

лекарствени продукти; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство  

400.00 350 

А-165-1/ 

08.03.2021

*** 

„ПРЕСТИЖ-96“ АД, гр. 

Велико Търново 

„Разширяване и модернизиране 

на производствени мощности 

на фирма „Престиж-96“, с. 

Леденик, общ. Велико Търново 

Производство на сухари, 

бисквити и сухи 

сладкарски изделия; 

Преработваща 

промишленост 

6.479 150 

А-211/ 

15.03.2021 

„Глас България“ ЕАД, 

гр. Плевен/ 

Люксембург 

„Разширяване и модернизация 

на производствения процес на 

завод Рубин – Фаза ІІ“, гр. 

Плевен 

Производство на 

опаковки и домакинско 

стъкло; Преработваща 

промишленост 

45.00  

А-212/ 

25.03.2021 

„Интернешънъл 

Инвестмънт Кампъни“ 

ООД, гр. София/ 

Германия 

„Изграждане и пускане в 

експлоатация на 

автоматизирана фабрика за 

производство на кухненски 

мебели“, гр. Кюстендил, общ. 

Кюстендил* 

Производство на 

кухненски мебели; 

Преработваща 

промишленост 

26.00 36 

А-213/ 

29.03.2021 

„Интерлинк Груп“ АД 

и „Профилинк“ ООД, 

гр. Пловдив 

„Завод за алуминиеви профили 

ПРОФИЛИНК“, с. Радиново, 

общ. Марица, обл. Пловдив 

Производство на 

алуминий;  

Преработваща 

промишленост 

39.705 150 

П-9/ 

29.03.2021 
„ГОЛФ ОКОЛ“ ЕАД, 

гр. Самоков 

„ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК“, с. Горни 

Окол, общ. Самоков* 

Хотели и подобни места 

за настаняване; 

Експлоатация на спортни 

обекти и съоръжения 

107.32 215 

А-214/ 

05.05.2021 

„Шварц Глобал 

Сървисис България“ 

ЕООД, гр. София/ 

Германия („Шварц Ай 

Ти България“ ЕООД – 

предишно 

наименование) 

„Разработване и поддръжка на 

софтуер“, гр. София 

Компютърно 

програмиране; Дейности 

в областта на 

информационните 

технологии/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.57 100 
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А-215/ 

08.06.2021 
„Готмар“ ЕООД, гр. 

Съединение 

„Увеличаване на 

производствения капацитет на 

„Готмар“ ЕООД чрез 

придобиване на нови 

производствени мощности и 

изграждане на складове и 

намаляване на разходите за 

електроенергия чрез 

изграждане на фотоволтаична 

инсталация“, гр. Съединение, 

общ. Съединение*, обл. 

Пловдив 

Производство на 

опаковки от пластмаси; 

Преработваща 

промишленост 

16.8 200 

А-161-1/ 

05.06.2021

*** 

„АИКО“ ЕООД, гр. 

София 

„Изграждане на логистичен 

център“ в с. Гурмазово, община 

Божурище, област Софийска 

Складиране и съхранение 

на товари 
14.669 5 

А-216/ 

22.06.2021 

„Тракия Глас 

България“ ЕАД, гр. 

Търговище/ 

Нидерландия 

„Цех за крайна обработка на 

произведената продукция“, 

община Търговище 

Производство на 

необработено плоско 

стъкло;  

Преработваща 

промишленост 

27.382 10 

А-217/ 

01.07.2021 

„Теклас България“ 

ЕАД, гр. Кърджали/ 

Турция 

„Разширение на 

производството и изграждане 

на роботизиран склад за 

съхранение на готова 

продукция“, гр. Враца 

Производство на други 

изделия от каучук; 

Производство на 

листове, плочи, тръби и 

профили, от пластмаси; 

Преработваща 

промишленост 

10.00 30 

П-10/ 

15.07.2021 

„Некст.Е.Го България“ 

АД, гр. Ловеч/ 

Германия 

"Изграждане и управление на 

иновативен завод за 

производство на електрически 

автомобили e.GO", гр. Ловеч 

Производство на 

електромобили. 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

280 365 

А-137-1/ 

22.07.2021 

*** 

„Асиса“ ООД, Турция 

„Логистична база на АСИСА в 

София“, Индустриална зона 

Божурище, област София 

Складиране и 

съхраняване на товари 

 

5.10 5 

A-218/ 

22.07.2021 

„Телетек електроникс“ 

ЕАД, гр. София/ 

Италия   

„Производствена сграда за 

електроника със складова и 

административно-битова част“, 

гр. София 

Производство на радио-, 

телевизионна и 

далекосъобщителна 

техника; Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

14.00 17 

A-219/ 

23.07.2021 
„ЕндуроСат“ АД , гр. 

София 

„Разширяване на дейността на 

„ЕндуроСат“ АД чрез 

разработване и внедряване на 

споделена сателитна услуга“, 

който ще се реализира в гр. 

София 

 

Производство на 

въздухоплавателни и 

космически средства и 

техните двигатели; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство  
 

4.173 29 

A-220/ 

05.08.2021 

„ТТЛ“ ЕООД , гр. 

София 

„База за ремонт на локомотиви 

и вагони и складова база“, гр. 

София 

Услуги по ремонт и 

поддържане на 

локомотиви, мотриси и 

вагони; 

Услуги по складиране и 

съхраняване на товари; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

4.4 25 
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А-221/ 

17.09.2021 

 

„Палфингер 

продукционстехник 

България“ ЕООД , гр. 

Червен Бряг/ Австрия 

„Създаване на център за 

споделени услуги Палфингер“, 

гр. София 

Счетоводни и одиторски 

дейности; данъчни 

консултации; 

Научноизследователска и 

развойна дейност; 

Дейности в областта на 

информационните 

технологии/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

4.432 200 

А-222/ 

17.09.2021 

 

"ППС 

Мануфакчъринг“ АД, 

гр. София 

„Фабрика за производство на 

нитрилни ръкавици“, гр. 

Пловдив 

Производство на други 

химични продукти, 

некласифицирани 

другаде; Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

4.70 120 

Б-36/ 

08.10.2021 

„САРК България“ АД, 

гр. Шумен/ Турция 

„Производство на медни 

жици“, гр. Шумен 

Производство на мед; 

Преработваща 

промишленост 

6.50 15 

А-223/              

19.10.2021 

„ВЕМУС ИНВЕСТ“ 

ЕООД и „М КАБЕЛ“ 

ООД, гр. Бургас 

„Изграждане на 

производствена база за кабелно 

производство в гр. Бургас и 

разширяване на текущото 

кабелно производство, чрез 

закупуване на допълнителни 

машини и оборудване“ гр. 

Бургас 

Производство на други 

електрически и 

електронни проводници 

и кабели; Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

8.00 25 

А-224/         

19.10.2021 
„Дюра-Тайлс БГ“ АД, 

гр. Нови пазар/ Турция 

„Завод за производство на 

керамични плочки“, гр. Нови 

пазар, община Нови пазар*, 

област Шумен 

Производство на 

керамични плочки; 

Преработваща 

промишленост 

8.025 70 

А-225/ 

02.11.2021 
„Нестле България“ АД, 

гр. София/ Швейцария 

„Разширяване на 

производствените мощности 

във фабриката за шоколадови 

десерти на Нестле в гр. София“, 

гр. София 

Производство на какао, 

шоколадови и захарни 

изделия; Преработваща 

промишленост 

20.42 30 

Б-37/ 

10.11.2021 
„Оренда Груп“ ООД, 

гр. София 

„Производствена база за био 

сертифицирана и натурална 

козметика“, с. Гурмазово, 

община Божурище, област 

София 

Производство на 

парфюми и тоалетни 

продукти; Преработваща 

промишленост 

2.4 10 

А-226/ 

25.11.2021 

„Нурсан Отомотив“ 

ЕООД, гр. Бургас/ 

Турция 

„Разширяване и модернизиране 

на производствен процес на 

Нурсан Отомотив ЕООД“, с. 

Люляково, община Руен*, 

област Бургас 

Производство на 

електронни и 

електрически части и 

устройства за 

автомобили; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

0.5 51 

А-227/ 

06.12.2021 

„Интерлинк Груп“ АД, 

гр. Пловдив 

„Разширяване на логистична 

база "Технолинк Парк 2“, с. 

Радиново, община Марица, 

област Пловдив 

Складиране и 

съхраняване на товари 
7.5 5 

А-228/ 

07.12.2021 
„Уотър Стоун“ ЕООД, 

гр. София 

„Производство на 

дистанционен взривател с 

радиоелектронно управление 

ВЕР-82“, с. Лозарево, община 

Сунгурларе*, област Бургас 

Производство на 

въоръжение и 

боеприпаси; 

Преработваща 

промишленост 

5.25  

А-143-1/ 

10.12.2021

*** 

„ЕКОКОМ Груп“ ООД, 

гр. Плевен 

„Предприятие за производство 

на бактериални продукти“, 

Индустриална зона Божурище, 

с. Гурмазово, област София 

Производство на 

лекарствени вещества; 

Преработваща 

промишленост; 

високотехнологично 

производство 

4.5 28 
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Б-26-1/ 

10.12.2021

*** 

„Аутомейшънпро” 

ЕООД, гр. София 

„Разработка и производство на 

оборудване за производство на 

автомобилни електронни 

модули“, Индустриална зона 

Божурище, с. Гурмазово, 

област София 

Производство на други 

машини със специално 

предназначение; 

високотехнологично 

производство 

0.4 10 

Общо за 

2021  

31 проекта (27 проекта 

за клас А, 2 проекта за 

клас Б, 2 приоритетни 

проекта) 

24 проекта извън столицата, 

вкл. в 7 общини* с безработица 

над средната за страната. 

16 високотехнологични 

производства/услуги 
1220.19 2617 

 

٭    Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2020 г.   

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-125/05.01.2018г. до 07.01.2023 г. 

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-165/05.08.2019г. до 05.08.2024 г. 

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-124/05.01.2018г. до 05.01.2023 г. 
*** Удължава се срока на действие на сертификат А-161/05.06.2019г. до 05.06.2024 г. 

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-137/17.09.2018г. до 17.09.2023 г. 

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-143/03.12.2018г. до 03.12.2023 г. 

*** Удължава се срока на действие на сертификат Б-26/14.02.2019г. до 14.02.2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2020 г. 

 

 

Сертифик

ат  №/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

A-174/ 

14.01.2020  
„НИКВЕЦ” ЕООД, гр. 

Сливен 

„Изграждане на балнеологичен 

(медикъл СПА) комплекс 

TUIDA SPRINGS RESORT 

AND SPA“, гр. Сливен, 

община Сливен* 

Хуманно здравеопазване; 

Услуги по физиотерапии 

и ерготерапии/ 

високотехнологични 

услуги 

11.0 40 

А-175/ 

22.01.2020  

Търговска лига- 

Глобален Аптечен 

Център АД, гр. София 

„Изграждане на 

многопрофилна болница за 

активно лечение „Сърце и 

мозък“, гр. Бургас, община 

Бургас 

Услуги на хуманното 

здравеопазване/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

9.30 200 

А-176/ 

22.01.2020 
„Скейл Фокус” АД, гр. 

София 

„Растеж на ФОКУС” , гр. 

София 

Дейности в областта на 

информационните 

технологии; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги  

2.78 300 

Б-31/ 

24.01.2020 

Частно основно 

училище „Малкият 

принц“ ЕООД, Частна 

профилирана гимназия 

„Антоан Дьо-Сент 

Екзюпери“ ЕООД и 

Частна детска градина 

„Малкият принц“ 

ЕООД 

„Изграждане на собствена база 

за иновативни училища“, гр. 

Варна 

Образование; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

4.2 10 
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Б-32/ 

26.02.2020 

„Лейла Риъл Естейт 

България“ ЕООД, гр. 

София 

„Модерна логистична база и 

център за обучение за работа 

със скеле на „Лейла Риъл 

Естейт България“ ЕООД, 

Индустриална зона Божурище, 

област Софийска“ 

Складиране и 

съхраняване на товари 
1.5 1 

А-177/ 

20.03.2020 

„БЪЛГАРИЯ ЕР 

МЕИНТЕНАНС” ЕАД, 

гр. София 

„„МЕИНТЕНАНС“ - База за 

поддръжка, обучение, 

логистика, офиси, хотел (за 

екипажи на България Ер и 

партньори и пътници от 

закъснели и отменени полети)“, 

гр. София 

Преработваща 

промишленост; 

Складиране и 

съхраняване на товари; 

Ремонт и поддържане на 

въздухоплавателни и 

космически средства/ 

високотехнологично 

производство 

134.952  

Б-33/ 

20.03.2020 
„Агроден” ООД, гр. 

Пловдив 

„Разширение на производство 

на лепила“ на „Агроден” ООД,  

с. Цалапица, община Родопи, 

обл. Пловдив 

Производство на лепила; 

Преработваща 

промишленост 

0.5 10 

А-178/ 

20.03.2020 

„Търговска лига – 

глобален аптечен 

център“ АД, гр. София 

„Разширение на 

многопрофилна болница за 

активно лечение „Сърце и 

мозък“, гр. Плевен 

Услуги на хуманното 

здравеопазване/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

10.3 150 

А-179/ 

25.03.2020 
„Райсволф България“ 

АД, гр. София 

„Разширение на дейността на 

дружеството и изграждане на 

ново архивохранилище на 

„Райсволф България“ АД“, 

Индустриална зона Божурище, 

област Софийска 

Услуги по обработка на 

данни, хостинг и други 

подобни услуги/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

2.1 4 

А-180/ 

25.03.2020 
„ЛЕОНИ България“ 

ЕООД, гр. Плевен 

„Леони Завод за кабелни 

снопове Плевен“, гр. Плевен 

Преработваща 

промишленост; 

Производство на 

електронни и 

електрически части и 

устройства за 

автомобили/ 

високотехнологично 

производство 

32.745 1493 

А-181/ 

10.04.2020 

„Ди Би Карго 

България“ ЕООД, гр. 

Карлово 

„Диверсификация на 

съществуващото предприятие 

на „Ди Би Карго Бъглария“ 

ЕООД" в гр. Карлово, общ. 

Карлово*, обл. Пловдив 

Преработваща 

промишленост;  

Ремонт на машини и 

оборудване, с общо и 

специално 

предназначение/ 

високотехнологично 

производство 

6.82 33 

А-182/ 

06.07.2020 
„ПС ГРУП“ АД, гр. 

София 

„Балнеологичен център за 

комплексна профилактика, 

рехабилитация и 

хидротерапевтично лечение с 

минерална вода с настаняване“ 

с. Равно поле, общ. Елин 

Пелин, обл. Софийска 

Услуги по хуманно 

здравеопазване и 

медико-социални грижи 

с настаняване;  

Услуги на хотели и 

подобни места за 

настаняване 

12.00 195 

А-183/ 

06.07.2020 
„Евро Баланс Трейд“ 

ЕООД, гр. Пловдив 

„Бизнес хотел „Красна поляна“, 

гр. София 

Услуги на хотели и 

подобни места за 

настаняване 

17.00 20 

А-184/ 

08.07.2020 
„Солвей Соди“ АД, гр. 

Девня 

„Инсталация за производство, 

опаковане и съхранение на сода 

бикарбонат“, гр. Девня, обл. 

Варна 

Производство на други 

основни неорганични 

химически вещества; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

60.00 6 
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А-185/ 

27.07.2020 
“Алкомет” АД, гр. 

Шумен/ Турция 

„Увеличение на 

производствения капацитет на 

„Алкомет“ АД и повишаване на 

производствената 

ефективност”, гр. Шумен 

Преработваща 

промишленост; 

Производство на 

алуминий 

27.00 33 

А-186/ 

27.07.2020 
„Хармони 2012“ ЕООД, 

гр. София 

Велц инсталация за преработка 

на цинк-съдържащи 

материали“, в гр. Кърджали 

Преработваща 

промишленост; 

Производство на багрила 

и пигменти 

45.58 54 

А-187/ 

27.07.2020 
„ТЕХНОЙОН“ ЕАД, 

гр. София 

„Завод за хидрометалургична 

преработка и производство на 

катодна мед и катоден цинк“, 

общ. Девня, обл. Варна 

Преработваща 

промишленост; 

Производство на мед 

10.44 53 

А-188/ 

27.07.2020 

„БЪЛГАРИЯ ЕР 

МЕИНТЕНАНС” ЕАД, 

гр. София 

Разширение на съществуваща 

база, оперирана от „Луфтханза 

Техник“ и обособяване на Част 

145 Организация за техническо 

обслужване” на „България Ер 

Меинтенанс”, гр. София 

Услуги по ремонт и 

поддържане на 

въздухоплавателни и 

космически средства; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

27.00  

А-114-1/ 

14.08.2020 

г.*** 

„АЙ ЕМ КЕЙ НУР“ 

ООД, гр. София/ 

Сирийска арабска 

република 

„Силозен комплекс за 

съхранение на зърно „IMK 

NOOR““, с. Калиманци, общ. 

Суворово*, обл. Варна 

Складиране и 

съхраняване на товари 
3.057 11 

А-164-1/ 

17.08.2020 

г. *** 

„ЗОРА ЛОГИСТИК 

ММС“ ООД, гр. София 

„Логистичен център ЗОРА“, 

Индустриална зона Божурище, 

с.Гурмазово, обл.София 

Складиране и съхранение 

на товари 
17.260 33 

Б-25-1/ 

17.08.2020 

г. ***  
„Садово Инвест“ ООД 

„Изграждане на център за 

рехабилитация и хидро-

терапевтично лечение“ община 

Созопол, област Бургас 

Други дейности по 

хуманно здравеопазване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

1.201 15 

А-189/ 

26.08.2020 
„Роберт Бош“ ЕООД, 

София 

Създаване на Бош Инженеринг 

център, София 

Услуги по проектиране и 

разработване на 

софтуерни решения/ 

високотехнологични 

услуги 

8.73 350 

А-190/ 

01.09.2020 

„Балкан 

агрикалчарал“ ООД, 

гр. София 

„Производствена и складова 

база за преработка и 

складиране на плодове и 

зеленчуци“, община Марица, 

област Пловдив 

Преработка и 

консервиране на други 

плодове и зеленчуци, без 

готови ястия; 

Преработваща 

промишленост 

29.240 31 

А-191/ 

08.09.2020 
“КЦМ“ АД, гр. 

Пловдив 

„Технологично интегриране 

към КЦМ АД“, общ. Куклен, 

обл. Пловдив 

Производство на олово, 

цинк, калий 
254.258 20 

А-192/ 

18.09.2020 

„БИК Сървисис 

София” ЕООД, гр. 

София/ Франция 

„Създаване на финансов център 

за споделени услуги на Societe 

BIC в гр. София“, гр. София 

Споделени услуги –

счетоводни и кол център; 

високотехнологични 

услуги 

1.96 200 

Б-34/ 

09.10.2020 
„РОК 7“ ЕООД, гр. 

Търговище 

„Изграждане на предприятие за 

производство на каменна вата“ 

на „РОК 7“ ЕООД в гр. 

Търговище 

Производство на изделия 

от други неметални 

минерали, 

некласифицирани 

другаде;  

Преработваща 

промишленост 

6.77 49 

А-106-1/ 

03.11.2020

*** 

„Транспрес Сервиз” 

ООД, гр. Сливница, 

обл. София 

„Център за складиране на 

товари – „Truck Service West 

/TSW/“”, общ. Божурище, обл. 

София 

Складиране и 

съхраняване на товари 
3.122 15 
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А-193/ 

03.11.2020 
„Бадер България“ КД, 

гр. Русе/ Германия 

„БАДЕР България – 

производство на тапицерии за 

автомобилната индустрия“, 

общ. Русе 

Производство на други 

части и принадлежности 

за автомобили; 

високотехнологично 

производство 

1.5 180 

А-194/ 

05.11.2020 

"Фармалекс България" 

АД гр. София/ 

Германия, 

Разширение на дейността на 

"ФармалексБългария" АД в 

периода 2019-2022 г.“, гр. 

София 

високотехнологични 

услуги 
0.12 60 

Б-35/ 

02.12.2020 
„Матега“ ООД, гр. 

Габрово/Германия 

„Предприятие за производство 

на метални и дървени 

компоненти за спортно 

оръжие“, гр. Габрово 

Производство на 

въоръжение и 

боеприпаси; 

Преработваща 

промишленост 

 

5.723 40 

А-195/ 

02.12.2020 
„Агромил България“ 

АД, гр. Пловдив 

„Агромил Грейн Терминал“, гр. 

Пловдив 

Складиране и 

съхраняване на товари 
4.510 12 

А-196/ 

02.12.2020 
„ЕЛ БАТ“АД, гр. Долна 

баня 

“Изграждане и експлоатация на 

инсталация за предварително 

третиране на негодни за 

употреба оловни батерии и 

акумулатори (НУБА) №2. 

Изграждане на складове за 

съхранение на суровини и 

материали. Реконструкция на 

инсталация за рециклиране 

оловни, негодни за употреба 

батерии и акумулатори 

(НУБА)“ в гр. Долна баня, 

община Долна баня*, област 

София 

Преработваща 

промишленост;  

Олово, цинк и калай 

23.937 100 

А-197/ 

04.12.2020 
“Булпротеин” ООД, гр. 

София 

„Фабрика за производство на 

растителни протеини”, 

Индустриална зона Божурище 

Производство на други 

химични продукти 

некласифицирани 

другаде/ 

високотехнологично 

производство 

9.27 35 

А-198/ 

04.12.2020 
„Блокс Груп България“ 

АД, гр. София 

„Блокс Медикал Сити“, гр. 

София 

Хуманно здравеопазване 

и медико-социални 

грижи с настаняване/ 

високотехнологични 

услуги;  

 

29.934 275 

А-199/ 

09.12.2020 
„Сенид” ООД, гр. 

София 

“Медико и балнео 

рехабилитационен център”, гр. 

Хисаря, област Пловдив 

Други услуги по хуманно 

здравеопазване 
41.5 120 

А-200/ 

14.12.2020 
„Нестле България“ АД, 

гр. София/ Швейцария 

„Модернизиране на 

производствените мощности 

във фабриката за шоколадови 

десерти на Нестле в гр. София“, 

гр. София 

Производство на какао, 

шоколадови и захарни 

изделия; Преработваща 

промишленост 

21.644  

А-201/ 

18.12.2020 

„ЕОНМЕТАЛЛ 

БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. 

Русе 

„Комплексен логистичен и 

промишлен парк Русе“ на 

„ЕОНМЕТАЛЛ БЪЛГАРИЯ“ 

ООД в с. Щръклево, община 

Иваново, област Русе 

Услуги по складиране и 

съхраняване на стоки 
52.807 127 

П-8/ 

30.12.2020 

„МИНСТРОЙ 

ПРОПЪРТИС” ЕООД, 

гр. София 

„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 

СГРАДА NV TOWER”, гр. 

София 

Даване под наем и 

експлоатация на 

собствени недвижими 

имоти 

102.00 150 

Общо за 

2020  

34 проекта (28 проекта 

за клас А, 5 проектa за 

клас Б, 1 приоритетен 

проект) 

 24 проекта извън столицата, 

вкл. в  3 общини* с 

безработица над средната за 

страната. 

17 високотехнологични 

производства/услуги 
1009.12 4351 

 

 
   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2019 г ٭
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 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭ 

*** Удължава се срока на действие на сертификат А-114/19.07.2017г., до 19.07.2022 г. 

 ***Удължава се срока на действие на сертификат А-164/04.07.2019г., до 04.07.2024 г.  

 ***Удължава се срока на действие на сертификат Б-25/07.09.2018г., до 07.09.2023 г. 

 ***Удължава се срока на действие на сертификат А-106/06.04.2017г., до 06.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2019 г. 

 

 

Сертифик

ат  №/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

A-148/ 

14.02.2019  
„Хайнип Логистик” 

АД, гр. София 

„Изграждане на логистична и 

складова база”, Индустриална 

зона Божурище, обл. София 

Складиране и съхранение 

на товари 
4.5 10 

А-149/ 

14.02.2019  

„ВиЕмУеър България“ 

ЕООД, гр. София/ 

САЩ/ Ирландия 

„Увеличаване на броя на 

служителите и разширяване на 

бизнес дейността на ВиЕмУеър 

България ЕООД“, град София 

„Дейности в областта на 

информационните 

технологии“/високотехн

ологични и интензивно 

базирани на знания 

услуги 

46.061 548 

Б-26/ 

14.02.2019  
„Аутомейшънпро” 

ЕООД, гр. София 

„Разработка и производство на 

оборудване за производство на 

автомобилни електронни 

модули“, Индустриална зона 

Божурище, с. Гурмазово, 

област София 

Производство на други 

машини със специално 

предназначение/ 

високотехнологично 

производство 

0.400 10 

А-150/ 

12.03.2019 

„АЙСОБАР КОМЪРС“ 

ЕООД  

София/Обединено 

кралство 

„Глобален център за 

компетентност за Salesforce 

Commerce Cloud“, гр. София 

Компютърно 

програмиране; Услуги по 

проектиране и 

разработване на 

софтуерни приложения/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.381 50 

А-151/ 

12.03.2019 
„Прохорово Майнинг“ 

АД, гр.София 

„Изграждане на обогатителна 

фабрика на Прохорово 

Майнинг АД“, община 

Тунджа*, област Ямбол 

Производство на мед, 

меден камък, циментна 

мед; Преработваща 

промишленост 

65.00 100 
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Б-27/ 

12.03.2019 
„Син Кръст 2016“ ООД, 

гр.София 

„Изграждане на площадка 

(комплексен център) за 

складиране и съхранение на 

товари“, гр. Угърчин, община 

Угърчин*, област Ловеч 

Складиране и съхранение 

на товари; Услуги по 

складиране и съхранение 

на товари 

0.285 10 

А-152/ 

14.03.2019  

„ТЕКЛАС-

БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 

Кърджали/Турция 

„Завод за производство на 

каучукови и пластмасови 

изделия за автомобилната 

промишленост“ на „Теклас 

България” ЕАД в гр. Враца 

Производство на други 

изделия от каучук, 

листове, плочи, тръби и 

профили от пластмаса; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

22.00 500 

А-153/ 

03.04.2019 
„Глас България“ АД, 

гр.Плевен 

„Разширяване и модернизация 

на производствения процес на 

завод Рубин“, гр. Плевен 

Преработваща 

промишленост; 

Производство на 

опаковки и домакинско 

стъкло 

38.526 10 

А-154/ 

03.04.2019 

„ВИ ДЖИ ЕФ 

МАРКЕТИНГ И 

КОНСУЛТАЦИИ“ 

ООД, гр.София 

„Логистичен комплекс с офиси, 

административни звена и 

складове“, с. Труд, община 

Марица, област Пловдив 

Складиране и 

съхраняване на товари; 

Други спомагателни 

дейности в транспорта 

3.8 16 

А-155/ 

16.04.2019 

„Кока-Кола Юрпиън 

Партнърс Сървисис 

България“ ЕООД, 

гр.София/ САЩ 

„Разширяване на център за 

съвместни услуги“, гр. Варна 

Счетоводни и одиторски 

дейности/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

4.201 178 

А-156/ 

16.04.2019 
„Лим техникс“ ООД, 

гр.София 

„Производствена и офис сграда 

на „Лим техникс“ ООД в 

Индустриална зона Божурище, 

област Софийска“ 

Производство на други 

части и принадлежности 

за автомобили; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

4.00 40 

П-4-1/ 

04.05.2019

*** 

„А.З.К. Пропъртис“ 

ЕООД, гр.София/ 

Израел 

„Плана Хайтс“, с.Алино, 

община Самоков* Строителство на сгради 53.7 100 

А-157/ 

16.05.2019 

„ЕЙ БИ ДИ ЕС 

Инвест“ ООД, 

гр.Благоевград 

„Складова база“ на „Ей Би Ди 

Ес Инвест“ ООД, гр. 

Благоевград, област 

Благоевград 

Складиране и 

съхраняване на товари; 

Услуги по складиране и 

съхраняване на други 

товари 

4.246 30 

А-158/ 

17.05.2019 
„РГС Инвест“ ЕООД, 

гр.София 

„Логистичен център и 

спомагателни и офис 

постройки”, с. Гурмазово, 

икономическа зона Божурище 

Складиране и съхранение 

на товари; Услуги по 

складиране и съхранение 

на други товари 

16.00 5 

А-159/ 

23.05.2019 
„Акронис България“ 

ЕООД, гр.София 

„Разширяване на научно-

изследователския център на 

„Акронис България“ ЕООД“, 

гр.София  

Компютърно 

програмиране; Услуги по 

проектиране и 

разработване на 

софтуерни приложения/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

1.204 130 

А-160/ 

05.06.2019 

„ВОСС Аутомотив 

България“ ЕООД, 

Ловеч/ Германия 

„Нов завод на ВОСС 

Аутомотив България“, с. 

Баховица, община Ловеч 

Производство на части и 

принадлежности за 

автомобили; 

Преработваща 

промишленост 

14.668 500 
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А-161/ 

05.06.2019 
„АИКО“ ЕООД, гр. 

София 

„Изграждане на логистичен 

център“ в с. Гурмазово, община 

Божурище, област Софийска 

Складиране и съхранение 

на товари 
14.669 5 

А-162/ 

21.06.2019 
„СИЕНТИА“ АД, гр. 

Габрово 

„Софтуерен инженеринг в 

Габрово“, гр.Габрово 

Компютърно 

програмиране/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

5.6 80 

Б-28/ 

21.06.2019 

„КИНО И 

ТЕЛЕВИЗИОНЕН 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ЦЕНТЪР 

СИНЕДЮКЕЙШЪН“ 

АД, гр. София 

„Изграждане на кино и 

телевизионен образователен 

център Синедюкейшън“, 

с.Герман, Столична община 

Неформално обучение в 

областта на културата 
1.0 3 

Б-29/ 

24.06.2019 

„ИТТ АВСТРИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО“ 

ЕООД, гр. Червен 

бряг/Австрия 

„Изграждане на собствен цех и 

разширение на производството 

в Индустриална зона Телиш“, 

с.Телиш, община Червен 

бряг*, обл. Плевен 

Производство на други 

машини със 

спец.предназначение/ 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

0.6 10 

А-87-1/ 

28.06.2019

*** 

„ДРИЙМ ТРАНС“ 

ЕООД, гр. София 

„Изграждане на складова база“, 

с. Гурмазово, община 

Божурище, Софийска област 

Складиране и съхранение 

на товари 
3.9 15 

Б-14-1/ 

28.06.2019

*** 

„ВАК ИНВЕСТ“ ООД, 

гр. София 

„Изграждане на складова база 

за складиране и съхраняване на 

товари“, с. Гурмазово, община 

Божурище, Софийска област 

Складиране и 

съхраняване на товари 
1.6 5 

А-163/ 

01.07.2019 
„АГРОПОЛИХИМ“ 

АД, гр. Девня 

„Разширение на съществуващ 

резервоарен парк за течен 

амоняк“, гр.Девня, обл.Варна 

Производство на азотни 

съединения и торове/ 

Преработваща 

промишленост 

25.890 12 

А-164/ 

04.07.2019 
„ЗОРА ЛОГИСТИК 

ММС“ ООД, гр. София 

„Логистичен център ЗОРА“, 

Индустриална зона Божурище, 

с.Гурмазово, обл.София 

Складиране и съхранение 

на товари 
17.260 33 

А-165/ 

05.08.2019 
„ПРЕСТИЖ-96“ АД, гр. 

Велико Търново 

„Разширяване и модернизиране 

на производствени мощности 

на фирма „Престиж-96“, с. 

Леденик, общ. Велико Търново 

Производство на сухари, 

бисквити и сухи 

сладкарски изделия; 

Преработваща 

промишленост 

6.479 150 

А-166/ 

05.08.2019 
„ЛИДЕР-96“ ЕООД, гр. 

Пловдив 

„Нов завод за производство на 

електрически велосипеди - 

Лидер-2“, община Марица, с. 

Рогош 

Производство на 

велосипеди и инвалидни 

колички; Велосипеди 

(вкл. Велосипеди на три 

колела за пренасяне на 

товари) без двигател; 

Преработваща 

промишленост 

3.500 25 

А-167/ 

05.08.2019 
„КАОЛИН” ЕАД, гр. 

Сеново, обл.Русе 

„Изграждане на предприятие за 

производство на продукти от 

индустриални минерали“ на 

„Каолин” ЕАД в гр. Дулово, 

община Дулово*, обл. 

Силистра 

Производство на изделия 

от други неметални 

минерали, 

некласифицирани 

другаде; Преработваща 

промишленост 

60.330 120 
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Б-16-1/ 

05.08.2019

*** 

„БЕТЕЛГИУС“ ООД, 

гр. София 

„Център за разработка и 

производство на софтуерни 

решения и машини”, 

Индустриална зона София-

Божурище, с. Гурмазово, 

община Божурище 

Дейности в областта на 

информационните 

технологии/ Компютърно 

програмиране; 

Управление и 

обслужване на 

компютърни средства и 

системи; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

 

2.08 10 

Б-30/ 

05.08.2019 
„ТЕРМО ПРО“ ЕООД, 

гр. София 

„Изграждане на център за 

инсталация и сервизно 

обслужване на хладилни 

агрегати за мобилен 

температурен контрол“, 

Индустриална зона София-

Божурище, с. Гурмазово 

Производство на 

промишлено хладилно и 

вентилационно 

оборудване; 

Преработваща 

промишленост 

2.002 6 

А-168/ 

13.08.2019 

„Кока-Кола Хеленик 

Ботълинг Къмпани 

България“ АД, гр. 

София 

„Разширение на производствен 

център на Кока-Кола в 

Костинброд, 2020“, гр. 

Костинброд 

Производство на 

безалкохолни напитки, 

минерални и други 

бутилирани води; 

Преработваща 

промишленост 

34.284 8 

А-116-1/ 

15.08.2019

*** 

„Капитал хелт“ ЕООД, 

гр. София 

„Медицински комплекс за 

дългосрочна грижа в с. Лозен“, 

община Столична, област 

София 

Хуманно здравеопазване 

и медико – социални 

грижи с настаняване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

20.0 40 

А-169/ 

21.08.2019 

„Карготек България“ 

ЕООД/ Финландия/ 

България 

„Разширяване на център за 

бизнес услуги на „Карготек 

България“ ЕООД, гр. София 

Счетоводни и одиторски 

дейности данъчни 

консултации; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.75 172 

А-170/ 

19.09.2019 
„СМИК Ингридиънтс“ 

АД, гр. София 

„Научно-технологичен 

комплекс Food Development 

Center“, с. Житен, район Нови 

Искър, община Столична 

Научноизследователска и 

развойна дейност/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

2.00 25 

А-171/ 

31.10.2019 
„БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ” 

АД, София/ Кипър 

„Изграждане на фабрика за 

производство на електронна 

медицинска апаратура“, гр. 

Пловдив 

Производство на 

излъчващи 

електромедицински и 

терапевтични апарати; 

Преработваща 

промишленост 

10.5 80 

А-93-1/ 

09.11.2019

*** 

„Лулис Мел - 

България” ЕАД, гр. 

София/ Гърция 

„Инвестиция в мелницата за 

брашно на Лулис Груп в 

България, гр. Генерал Тошево и 

логистичен център в с. 

Гурмазово, Икономическа зона 

София – Божурище“ 

Производство на 

мелничарски продукти; 

Преработваща 

промишленост 

14.825 27 

А-172/ 

29.11.2019 

„Латекоер България“ 

ЕООД, гр. Пловдив/ 

Франция 

„Сглобяване на метални 

компоненти за носова част на 

самолет AIRBUS A350 в 

производствено предприятие на 

„Латекоер България“ ЕООД в 

индустриална зона на с. 

Радиново“ на „Латекоер 

България“ ЕООД, с. Радиново, 

общ. Марица, обл. Пловдив 

Производство на 

въздухоплавателни и 

космически средства и 

техните двигатели; 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство  

5.574 35 
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А-173/ 

13.12.2019 

„Кремер-София“ 

ЕООД, гр. София/ 

Германия 

„Зърнобаза“, с. Слънчево, 

община Аксаково, обл. Варна 

Складиране и 

съхраняване на товари; 

Услуги по складиране и 

съхраняване на зърно  

4.742 10 

Общо за 

2019  

31 проекта (26 проекта 

за клас А, 5 проекта клас 

Б) 

 25 проекта извън столицата, 

вкл. в  4 общини* с 

безработица над средната за 

страната. 

12 високотехнологични 

производства/услуги 
420.452 2911 

 

 
   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2018 г    ٭

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭ 

 .Удължава се срока на действие на сертификат А-87/29.06.2016г., до 29.06.2021г ٭٭٭

 .Удължава се срока на действие на сертификат Б-14/29.06.2016г., до 02.03.2021г ٭٭٭

 .Удължава се срока на действие на сертификат П-4/04.05.2016г., до 04.05.2021г ٭٭٭

 .Удължава се срока на действие на сертификат Б-16/21.11.2016г., до 05.08.2022г ٭٭٭

 .Удължава се срока на действие на сертификат А-116/15.08.2017г., до 15.08.2022г ٭٭٭

 .Удължава се срока на действие на сертификат А-93/09.11.2016г., до 09.11.2021г ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2018 г. 

 

 

Сертифик

ат  №/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

А-124/ 

05.01.2018  
„ЕС ЕМ КЕЙ НУР” 

ООД, гр. София 

„Завод за производство на 

слънчогледово олио и други 

растителни масла”, с. 

Калиманци, община 

Суворово*, област Варна 

Производство на 

растителни и 

животински масла и 

мазнини, без 

маргарин;/преработваща 

промишленост/ 

4.050 100 

А-125/ 

05.01.2018  

„Амилум България” 

ЕАД, гр. 

Разград/Холандия 

„Разширение на 

производството на основни 

продукти в „Амилум България“ 

ЕАД“, гр. Разград 

Производство на 

нишесте и нишестени 

продукти; Производство 

на други основни 

органични химични 

вещества;/преработваща 

промишленост/ 

242.472 54 

А-126/ 

05.01.2018  
„Витте Аутомотив 

България“ ЕООД 

„Разширяване на завод за 

производство на електронни и 

механични части за 

автомобилната индустрия – 

втори етап“, гр. Русе, община 

Русе 

Производство на други 

части и принадлежности 

за 

автомобили/преработващ

а промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

12.00 308 

А-127/ 

05.01.2018  

„ЕМ ЕН ТИ България“ 

ЕООД, гр. София/ 

Турция 

„Медицински център за 

образна диагностика, 

радиотерапия и позитронна 

томография на ракови 

заболявания“, гр. София 

Медицински услуги, 

предоставяни от лекари 

специалисти; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

5.467 10 
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А-128/ 

05.01.2018  

„Експириън България“ 

ЕАД, гр. 

София/Обединено 

Кралство 

„Разширяване на дейността на 

„Експириън България“ ЕАД“, 

гр. София 

Компютърно 

програмиране;/Консулта

нтска дейност по 

информационни 

технологии Обработка на 

данни, хостинг и 

подобни дейности/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.309 150 

П-6/ 

08.01.2018  
„Биовет” АД, гр. 

Пещера 

„Завод за производство на 

фармацевтични продукти и 

фуражни добавки”, гр. Пещера, 

област Пазарджик 

Производство на 

лекарствени 

вещества/преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

293.374 100 

А-129/ 

08.01.2018  
Кооперация „ПАНДА“, 

гр. София 

„Логистичен център Office 1 

Superstore“, с. Равно поле, 

Община Елин Пелин, Област 

Софийска 

Складиране и 

съхраняване на товари 
12.400 46 

А-130/ 

08.01.2018  

„Кока-Кола Хеленик 

Ай Ти Сървисис“ 

ЕООД, гр. София/ 

Швейцария 

„Плиска“, град София 

„Дейности в областта на 

информационните 

технологии“/високотехн

ологични и интензивно 

базирани на знания 

услуги 

1.374 87 

А-131/ 

08.01.2018  

„Кастамону България“ 

АД, с. Долно Сахране, 

община Павел Баня/ 

Турция 

Разширяване на 

производството на Кастамону 

България АД и изграждане на 

склад, с. Горно Сахране, 

община Павел Баня*, област 

Стара Загора 

Производство на фурнир 

и дървесни 

плочи/Преработваща 

промишленост 

15.00 0 

А-132/ 

08.01.2018  
„РВБ” ЕООД, гр. 

Варна/Кипър 

„Изграждане на център за 

комплексна рехабилитация и 

хидротерапевтично лечение” с. 

Осеново, община Аксаково, 

Варненска област 

Други дейности по 

хуманно здравеопазване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

2.150 22 

А-133/ 

19.06.2018  

„Уеърхаузинг Енд  

Логистикс“ ЕООД, гр. 

София 

Складова база, с.Равно поле, 

община Елин Пелин, област 

Софийска  

Складиране и 

съхраняване на товари 
15.32 41 

А-134/ 

22.06.2018 

„Одело Фарба 

България“ ЕООД,  гр. 

Пловдив, Турция 

„Автомобилно външно 

осветление и пластмасови 

компоненти за осветителни 

продукти“, община Куклен, 

област Пловдив 

Производство на 

електронни и 

електрически части и 

устройства за 

автомобили/ 

високотехнологично 

производство 

61.98 338 

Б 24/ 

04.07.2018 
Мемтекс ЕООД, София 

Божурище 

Производство на части и 

компоненти за газови системи”, 

София Божурище 

Производство на 

арматурни изделия, 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.75 10 

А-135/ 

13.07.2018  

„Интерлинк Груп“ АД, 

България 

„Технолинк Парк“,  с. 

Бенковски, община Марица, 

област Пловдив 

Складиране и 

съхраняване на товари 
6.67 10 

А 136/ 

17.07.2018  

„Сарк България“ АД, 

Турция 

Производство на медни 

проводници“, град Шумен Производство на мед 17.00 40 

Б-25/ 

07.09.2018  
„Садово Инвест“ ООД 

„Изграждане на център за 

рехабилитация и хидро-

терапевтично лечение“ община 

Созопол, област Бургас 

Други дейности по 

хуманно здравеопазване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

1.201 15 
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А-137/ 

17.09.2018  
„Асиса“ ООД, Турция 

„Логистична база на АСИСА в 

София“, Индустриална зона 

Божурище, област София 

 

Складиране и 

съхраняване на товари 
5.100 5 

А-138/ 

27.09.2018  
„ВАЛИЯН“ ООД 

„Изграждане на собствена 

търговско-производствена 

база“, община Люлин, гр. 

София 

Производство на мебели 10 45 

П-7/ 

03.10.2018  

„БЕР-ХЕЛЛА 

ТЕРМОКОНТРОЛ“ 

ЕООД, Германия 

„Изграждане на ново 

производствено предприятие с 

цел разширяване на капацитета 

на „БЕР-ХЕЛЛА 

ТЕРМОКОНТРОЛ“ ЕООД за 

производство на уреди за 

обслужване и управление на 

климатични инсталации“ 

Апарати и части за 

апарати за управление и 

разпределение на 

електрическа енергия, 

високотехнологично 

производство 

31.62 250 

А-139/ 

11.10.2018  
„Аксидиа“ гр. София 

„Аксидиа 2020“ 

Компютърно 

програмиране, 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.72 120 

Б-13-1/ 

25.10.2018 

*** 

“Клайммат” ООД, с. 

Крушуна, общ. 

Летница, обл. Ловеч 

„Производствена база- 

с.Гурмазово, община 

Божурище, обл.Софийска 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на други 

машини със специално 

предназначение/ 

високотехнологично 

производство 

2.8 20 

А-140/ 

25.10.2018  
„ТУРБО ГАРАНТ“ 

ЕООД, с. Горни Богров  

„Изграждане на 

производствена база за ремонт 

на турбокомпресори, складови 

площи и офиси“, Индустриална 

зона Божурище 

Ремонт на машини и 

оборудване с общо и 

специално 

предназначение/ 

високотехнологично 

производство 

4.01 5 

П-3-1/ 

11.07.2015 

*** 

„Гаранти-Коза 

България” ЕАД, гр. 

София / Турция 

„Гранд Каньон София“, гр. 

София 

Туристическо и друго 

краткосрочно 

настаняване 

120 240 

Б-12/ 

19.10.2015 

*** 

„Еско Трейд” ЕООД, 

гр. Банкя 

„Логистичен център за 

складиране на суровини и 

материали”, Индустриална зона 

София-Божурище, с. 

Гурмазово, община Божурище 

Складиране и съхранение 

на товари 
1.6 10 

А-141/ 

14.11.2018 

„КАПИТАЛ ГЛАСС“ 

АД, гр. Плиска 

„Производствена база за 

стъклопакети“, гр.Плиска, общ. 

Каспичан*, обл.Шумен 

Формуване и 

обработване на плоско 

стъкло/ Преработваща 

промишленост 

4.0 100 

А-142/ 

23.11.2018  

„МД Електроник“ 

ЕООД, гр.София/ 

Германия 

„Изграждане на 

производствено предприятие на 

МД Електроник за 

производство на кабели за 

пренос на данни и други 

електронни компоненти“, гр. 

Враца, община Враца*, област 

Враца 

Производство на други 

електрически и 

електронни съоръжения, 

проводници и кабели/ 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

21.514 300 

А-143/ 

03.12.2018  
„ЕКОКОМ Груп“ ООД, 

гр. Плевен 

„Предприятие за производство 

на бактериални продукти“, 

Индустриална зона Божурище, 

с.Гурмазово 

Производство на 

лекарствени вещества/ 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

4.5 28 
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А-144/ 

03.12.2018  

„ФЪРСТ ДИАЛИЗИС 

СЪРВИСИЗ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и 

„ФЪРСТ 

КЪНСТРАКШЪН“ 

ЕООД 

„Диализен център Пазарджик“, 

гр.Пазарджик 

Други дейности по 

хуманно здравеопазване/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

2.052 23 

А-145/ 

10.12.2018  
„Визьор“ ООД, 

гр.Хасково 

“Фабрика за производство на 

пелети“, в гр.Момчилград, 

община Момчилград*, област 

Кърджали 

Производство на други 

изделия от дървен 

материал, производство 

на изделия от корк, слама 

и материали за плетене; 

Пелети и брикети от 

пресовани и 

агломерирани дървени и 

растителни отпадъци и 

остатъци; 

Преработваща 

промишленост 

2.117 25 

А-146/ 

12.12.2018  
„СИГМАТЕК“ ЕООД, 

гр.Бургас 

„Предприятие за покрития 

върху компоненти на 

газотурбинни двигатели“, гр. 

Бургас 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

29.250 107 

А-147/ 

21.12.2018  

„ШПИНЕР 

БЪЛГАРИЯ“ ООД, 

гр.Пловдив 

„Проект на зелено на 

Шпинер за производствена 

база за ЦПУ 

металообработващи 

машини“, община Куклен, 

област Пловдив 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

10.00 100 

Общо за 

2018  

28 проекта (24 проекта 

за клас А, 2 проекта клас 

Б и 2 приоритетен 

проект) 

16 проекта извън столицата, 

вкл. в 5 общини* с безработица 

над средната за страната. 

17 високотехнологични 

производства/услуги 
816.4 2439 

 
 

   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2017 г    ٭ 

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭ 

 .Удължава се срока на действие на сертификат Б-13/17.11.2015г., до 17.11.2020г ٭٭٭

 .Удължава се срока на действие на сертификат П-3/11.07.2015г., до 11.07.2020г ٭٭٭

 .Удължава се срока на действие на сертификат Б-12/19.10.2015г., до 19.10.2020г ٭٭٭
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Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2017 г. 

 

Сертифик

ат  №/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

А-

100/12.01.

2017 

„Алкомет“ АД, гр. 

Шумен/Турция 

„Увеличение на 

производствения капацитет  на 

„Алкомет“ Ад и повишаване на 

производствената 

ефективност“, гр. Шумен, общ. 

Шумен, обл. Шумен 

Производство на 

алуминий/Преработваща 

промишленост 

69.00 100 

А-

101/24.01.

2017 

„Булфарма“ ООД, гр. 

Пещера 

„Преустройство и надстройка 

на болнична аптеки в болнични 

заведения и „топла връзка“ 

между ДКЦ „Пълмед“ и 

УМБАЛ „Пълмед“, гр. 

Пловдив, общ. Пловдив, обл. 

Пловдив 

Дейност на 

болници/високотехноло

гични и интензивно 

базирани на знания 

услуги 

3.861 20 

А-

102/24.01.

2017 

„Ролпласт Груп“ АД, 

гр. София 

„Разширяване на 

производствената база“, гр. 

Костинброд, общ. Костинброд, 

обл. София 

Производство на дограма 

и други изделия от 

пластмаси за 

строителството/Преработ

ваща промишленост 

10.804 90 

Б-

18/25.01.2

017 

„Ултрафлекс 

Корпорейшън“ ООД, 

гр. София 

„Въвеждане на 

високотехнологични продукти 

в производството“,  гр. София, 

Столична общ., обл. София-

град  

Производство на пещи и 

горелки/Преработваща 

промишленост/високоте

хнологично 

производство 

0.85 12 

А-

103/25.01.

2017 

„ЕНПАЙ Трансформър 

Компонентс България“ 

ЕООД, гр. 

София/Турция 

„Стартиране на производство  

на компоненти за електрически 

трансформатори“,  гр. Шумен, 

общ. Шумен, обл. Шумен 

Производство на 

електрически двигатели, 

генератори и 

трансформатори/Прерабо

тваща 

промишленост/високоте

хнологично 

производство 

13.301 131 

П-

5/26.01.20

17 

„Язаки България” 

ЕООД, гр. 

Ямбол/Япония 

„Завод за производство на 

кабелно оборудване 

Хасково/Димитровград“, с. 

Крепост, общ. Димитровград, 

обл. Хасково 

Производство на 

електронни и 

електрически части и 

устройства за 

автомобили/Преработва

ща 

промишленост/високоте

хнологично 

производство 

45.50 3150 

А-

104/28.02.

2017 

„Куестърс България“ 

ЕООД, гр. 

София/Великобритания 

„Разширяване на дейността на 

софтуерен център на „Куестърс 

България“ ЕООД“, гр. София, 

Столична общ., обл. София-

град 

Компютърно 

програмиране; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.492 180 

А-

105/07.03.

2017 

 “Скейл Фокус“ АД, гр. 

София 

„Инвестиции на Фокус“, гр. 

София, Столична общ., обл. 

София-град 

Компютърно 

програмираневисокотех

нологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

1.958 150 

А-

106/06.04.

2017 

„Агрипрес Сервиз” 

ЕООД, гр. Сливница, 

обл. София 

„Център за складиране на 

товари – „Truck Service West 

/TSW/“”, общ. Божурище, обл. 

София 

Складиране и 

съхраняване на товари 
3.122 15 
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А-

107/09.05.

2017 

„Традео БГ“ ЕООД, гр. 

София 

„Разработване на интегрирана 

система за управление на 

инвестиционен посредник“, гр. 

София, Столична общ., обл. 

София-град 

Компютърно 

програмираневисокотех

нологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.211 53 

Б-

19/09.05.2

017 

"Астаунд Комерс 

България" ЕООД, гр. 

Варна/САЩ 

„Разширяване на развойната 

дейност на „Астаунд Комерс 

България“ по създаване на 

софтуерни решения за нуждите 

на бизнеса“, гр. Варна, общ. 

Варна, обл. Варна 

Компютърно 

програмиране; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.402 28 

А-108/ 

08.06.2017 

г. 

„ЛС Тюбс“ АД, гр. 

Габрово/Израел 

„Завод за производство на 

туби“, гр. Габрово, общ. 

Габрово, обл. Габрово 

Производство на 

опаковки от пластмаси/ 

Преработваща 

промишленост 

10.847 68 

А-109/ 

16.06.2017 

г. 

„Кока Кола Юрпиън 

Партнърс Сървисис  

България „ЕООД, гр. 

София/Великобритания 

„Разширяване на център за 

съвместни услуги“, гр. София, 

Столична общ., обл. София-

град 

Счетоводни и одиторски 

дейности, данъчни 

консултации; Обработка 

на данни, хостинг и 

подобни дейности; 

Административни и 

спомагателни офис 

дейности/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

2.200 169 

А-110/ 

22.06.2017 

г. 

„Удуърд България“ 

ЕООД, гр. София/САЩ 

„Разширяване на дейността за 

производство на компоненти и 

части за самолетостроенето“, 

гр. София, Столична общ., обл. 

София-град 

Производство на други 

машини със специално 

предназначение, 

некласифицирани 

другаде/ Преработваща 

промишленост/високоте

хнологично 

производство 

9.134 107 

Б-20/ 

03.07.2017 

г. 

„Интрама Протек“ 

ЕООД, гр. 

Пловдив/Германия 

„Разширяване и модернизиране 

на производство на опаковки“, 

гр. Пловдив, общ. Пловдив, 

обл. Пловдив 

Производство на 

опаковки от пластмаси/ 

Преработваща 

промишленост 

7.213 29 

А-111/ 

05.07.2017 

г. 

„Теклас – България“-

ЕАД, гр. 

Кърджали/Турция 

„Изграждане на Завод № 5 на 

„Теклас – България“ – ЕАД, гр. 

Крумовград, общ. 

Крумовград*, обл. Кърджали 

Производство на други 

изделия от 

каучук/Преработваща 

промишленост 

4.502 120 

Б-21/ 

13.07.2017 

г. 

„Голд-Тех“ ЕООД, гр. 

Варна/Ирландия 

„Изграждане на технологичен 

център за иновации и 

развитие“, гр. Варна, общ. 

Варна, обл. Варна 

Компютърно 

програмиране; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.136 25 

А-112/ 

13.07.2017 

г. 

„Олива“ АД, гр. Кнежа, 

област Плевен 

„Преработвателно предприятие 

за растителни масла и 

зърнобаза“, с. Разделна,  общ. 

Белослав, обл. Варна 

Производство на 

растителни и 

животински масла и 

мазнини, без маргарин/ 

Преработваща 

промишленост 

29.00 102 

А-113/ 

19.07.2017 

г. 

„Камбро Озей БГ“ 

ЕООД, гр. 

София/Турция 

„Стартиране на производство 

на кухненско оборудване“, гр. 

Шумен, общ. Шумен, обл. 

Шумен 

Производство на 

домакински, санитарно-

хигиенни и тоалетни 

изделия от хартия и 

картон/Преработваща 

промишленост 

15.850 130 

А-114/ 

19.07.2017 

г. 

„АЙ ЕМ КЕЙ НУР“ 

ООД, гр. 

София/Сирийска 

арабска република 

„Силозен комплекс за 

съхранение на зърно „IMK 

NOOR““, с. Калиманци, общ. 

Суворово*, обл. Варна 

Складиране и 

съхраняване на товари 
3.057 11 
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А-

115/03.08.

2017 г. 

„ОУ ЕМ КЕЙ“ ООД, 

гр. София/Сирийска 

арабска република  

„Публичен склад за складиране 

и съхранение на маслодайни 

зърнени култури", с. 

Калиманци, община 

Суворово*, област Варна 

Складиране и 

съхраняване на товари 
3.03 10 

П-2-

1/09.08.20

 ٭٭٭17

„България 

Дивелопмънт 

/Холдингс/ Лимитед” 

АД , гр. София/  

Макао, Хонг Конг 

„Ваканционно-развлекателен 

комплекс Св. София”, община 

Елин Пелин 

Туристическо и друго 

краткосрочно 

настаняване 

1630 1850 

А-

116/15.08.

2017 г. 

„Капитал Хелт“ ЕООД, 

гр. София 

„Медицински комплекс за 

дългосрочна грижа в с. Лозен“, 

община Столична, област 

София 

Хуманно здравеопазване 

и медико – социални 

грижи с настаняване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

20.0 40 

А-117/ 

19.09.2017 

г. 

„Баумит България“ 

ЕООД 

„Нова производствена 

инсталация на Баумит България 

за производство на продукти за 

строителната промишленост“, 

гр. Ямбол, община Ямбол 

 

Производство на 

продукти за строителна 

промишленост/ 

Преработваща 

промишленост 

15.76 22 

А-118/ 

03.10.2017 

г. 

„Роуз Еър“ ООД, гр. 

София 

„Комплексен център Роуз Еър – 

София“ 

Преработваща 

промишленост/ Ремонт и 

поддържане на 

въздухоплавателни и 

космически средства 

5.83 87 

А-119/ 

03.10.2017 

г. 

„АЛС България“ 

ЕООД, с. Мусачево, 

община Елин Пелин 

„Тапициране с кожа на волани 

за автомобили“, гр. 

Благоевград 

Преработваща 

промишленост/ Други 

части и принадлежности 

за автомобили 

високотехнологично 

производство  

1.01 325 

Б-22/ 

03.10.2017 

г. 

„София дизайн 

дистрикт“ ООД, гр. 

София 

„Изграждане на складова база в 

Божурище“, с. Гурмазово, 

община Божурище, област 

София 

Складиране и 

съхраняване на товари 
2.36 3 

Б-23/ 

25.10.2017 

г. 

„Хлебозавод ТИМС“ 

ЕООД, гр. Хасково 

„Хлебозавод ТИМС“ , гр. 

Хасково, община Хасково 

Производство на хлебни 

и тестени изделия; 

Производство на хляб, 

хлебни и пресни 

сладкарски изделия; 

Производство на сухари, 

бисквити, и сухи 

сладкарски изделия 

5.0 20 

А-120/ 

27.11.2017 

г. 

„Каргил България” 

ЕООД, гр. София 

„Разширяване на капацитета на 

Център за предоставяне на 

бизнес услуги на  „Каргил 

България” ЕООД в гр. София“ 

Счетоводни и одиторски 

услуги; данъчни 

консултации; дейност на 

телефонни центрове за 

услуги; консултантски 

услуги по 

информационни 

технологии  

1.781 245 

А-121/ 

27.11.2017 

г. 

„Ъпнетикс“ АД, гр. 

София 

„Разширяване на дейността в 

обхвата на услуги на 

„Ъпнетикс“ АД“, гр. София 

Услуги по проектиране и 

разработване на 

информационните 

технологии 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги  

0.25 100 

А-122/ 

18.12.2017 

г. 

„Интернешънъл Пауър 

Съплай“ АД, гр. София 

„Изграждане на 

енергонезависима фабрика за 

производство на 

токозахранващи системи“, гр. 

Кърджали 

Производство на 

електрически двигатели, 

генератори и 

трансформатори 

15.00 256 



 24 

А-123 / 

22.12.2017 

г. 

„Фесто Производство“ 

ЕООД, гр. София/ 

Германия 

„Разширяване на 

производството на сензори и 

присъединителни кабели“, гр. 

София 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на 

електронни елементи; 

високотехнологично 

производство 

10.00 50 

Към 

28.12.2017 

г.  

31 проекта (24 проекта 

за клас А, 6 проекта за 

клас Б и 1 приоритетен 

проект ) 

19 проекта извън столицата, 

вкл. в 2 общини* с безработица 

над средната за страната. 

15 високотехнологични 

производства/услуги 
311.461 5848 

 

 

 
 

   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2016г    ٭ 

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭ 

 .Удължава се срока на действие на сертификат П-2/04.08.2014г., до 04.08.2019г ٭٭٭

 

 

+ високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 
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Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2016 г. 

 

Сертификат  

№/ дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

А-81/ 

14.01.2016 

„Интегрейтид Микро-

електроникс България“ 

ЕООД, гр. 

Ботевград/Филипини 

„Разширение и оптимизиране 

на технологичните и 

логистични мощности на 

Интегрейтид Микро-

електроникс България ЕООД“, 

гр. Ботевград, обл. София 

Производство на 

електронни и 

електрически части и 

устройства за 

автомобили 

високотехнологично 

производство 

7.6 400 

А-82/ 

28.03.2016 
„Юбер България“ 

ЕООД, гр. София/САЩ 

„Разширяване на съществуващ 

хъб за разработка и поддръжка 

на високотехнологичен 

софтуер“, гр. София 

Компютърно 

програмиране 
високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

0.5 70 

П-4/ 

04.05.2016 

„А.З.К. Пропъртис“ 

ЕООД, гр. 

София/Израел 

„Плана Хайтс“, с.Алино, 

община Самоков*  
Строителство 53.7 100 

А-83/ 

04.05.2016  

„Юнифай Сървис 

Център“ ЕООД, гр. 

София/Германия 

„Разширяване на дейността на 

Юнифай Сървис Център ЕООД 

в България“, гр. София  

Счетоводни и одиторски 

услуги; данъчни 

консултации 
високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

2.5 200 

А-84/ 

08.06.2016  

„Мултивак България 

Продакшън“ ЕООД, гр. 

София/Германия 

„Производствено предприятие 

Мултивак България“ – с. 

Гурмазово, община Божурище, 

Софийска област 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на метални 

изделия, без машини и 

оборудване; Услуги в 

областта на 

информационните 

технологии, 

административни и 

спомагателни офис 

услуги  

36.8 153 

А-85/ 

08.06.2016 
„Булпрос Консултинг“ 

АД, гр. София 

„Разширяване на дейността“, 

гр. София 

Компютърно 

програмиране; 

Консултантска дейност 

по информационни 

технологии; Дейност на 

телефонни центрове за 

услуги 

3.1 1085 

A-86/ 

23.06.2016 

„Луфтханза Техник 

София“ ООД, гр. София/ 

Германия и „България 

Ер Меинтенанс“ ЕАД, 

гр. София 

Съвместен проект: 

West Wing Extension Project: 

Разширяване на база за ремонт 

и поддръжка на самолети 

„Луфтханза Техник София“ 

ООД с предоставяне на сгради 

и инфраструктура от  

 ”България Ер Меинтенанс“ 

ЕАД, гр. София 

Преработваща 

промишленост/ Ремонт и 

поддържане на 

въздухоплавателни и 

космически средства 

високотехнологично 

производство 

69.8 165 

А-87/ 

29.06.2016 
„Дриймс Транс“ ЕООД, 

гр. София 

„Изграждане на складова база“, 

с. Гурмазово, община 

Божурище, Софийска област 

Складиране и 

съхраняване на товари 
3.9 15 

Б-14/ 

29.06.2016  
„ВАК Инвест“ ООД, гр. 

София 

„Изграждане на складова база 

за складиране и съхраняване на 

товари“, с. Гурмазово, община 

Божурище, Софийска област 

Складиране и 

съхраняване на товари 
1.6 5 
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А-88/ 

11.07.2016  

„Хамбергер България“ 

ЕООД, гр. Севлиево/ 

Германия 

„Разширяване на 

производственото портфолио с 

нови продуктови линии и 

изграждане на логистичен 

център“, гр. Севлиево, област 

Габрово 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на дограма 

и др. изделия от 

пластмаса за 

строителството, 

Производство на 

сглобени паркетни плочи 

19.2 164 

А-89/ 

21.07.2016 

„ОСРАМ Лайтинг“ 

ЕООД, гр. София/ 

Германия 

„Производство на електронни 

баласти“, гр. Пловдив, обл. 

Пловдив 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на 

електрически двигатели, 

генератори и 

трансформатори 

високотехнологично 

производство 

45 900 

А-90/ 

25.07.2016 

„Кока-Кола Хеленик 

Бизнес Сървисиз 

Организейшън“ ЕООД, 

гр. София/ Швейцария 

„Омега 2“, гр. София 

Счетоводни и одиторски 

услуги, Обработка на 

данни, Административни 

и спомагателни офис 

услуги 

1.1 164 

А-91/ 

25.10.2016 

„СА-БА България“ 

ООД, гр. 

Кърджали/Турция 

„Са-Ба Инвестмънт Проджект“, 

община Димитровград, обл. 

Хасково 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на лапми и 

осветители 

високотехнологично 

производство 

8.0 150 

А-92/ 

25.10.2016 
„Дюра-Тайлс БГ“ АД, 

гр.София/Турция 

„Завод за производство на 

керамични плочки“, гр. Нови 

пазар, община Нови пазар*, 

обл. Шумен 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на 

керамични плочки 

9.96 305 

А-93/ 

09.11.2016 

„Лулис Мел – 

България“ ЕАД, гр. 

София/Гърция 

„Мелницата за брашно на 

Лулис“, с. Гурмазово, община 

Божурище, област София 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на 

мелничарски продукти“ 

18.1 30 

А-94/ 

21.11.2016  

„Палфингер 

Продукционстехник 

България“ ЕООД, гр. 

Червен Бряг/Австрия 

„Разширение на предприятие за 

производство на компоненти за 

транспортни кранове с марка 

„Палфингер“, община Червен 

бряг*, обл. Плевен 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на 

подемно-транспортни 

средств 

високотехнологично 

производство 

10.5 126 

Б-15/ 

9.11.2016 
„Би Ем Ес Продакшън“ 

ООД, гр. София 

„Изграждане на нов 

технологичен и производствен 

център на „Би Ем Ес 

Продакшън“ ООД“, с. 

Гурмазово, община Божурище, 

обл. София  

Производство на битова 

електроника 

високотехнологично 

производство 

2.2 7 

Б-16/ 

21.11.2016 
„Бетелгиус“ ООД, гр. 

София 

„Център за разработка и 

производство на софтуерни 

решения и машини“, с. 

Гурмазово, община Божурище, 

обл. София 

Дейности в областта на 

информационните 

технологии/ Компютърно 

програмиране; 

Управление и 

обслужване на 

компютърни средства и 

системи; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

 

2.08 10 

А-95/ 

02.12.2016 

„Ветпром“ АД, гр. 

Радомир/ с Руско 

участие 

„Производство на 

фармацевтични продукти за 

хуманна и ветеринарна 

медицина“, гр. Радомир, 

община Радомир, област 

Перник  

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на 

лекарствени продукти 

високотехнологично 

производство 

21.5 35 
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Б-17/ 

16.12.2016 
„Селино“ ЕООД 

„Офис площи, предоставящи 

комбинирани спомагателни и 

административни офис 

дейности на наемателите в 

бизнес център „Бургас бизнес 

пойнт“, гр. Бургас, обл. Бургас 

Комбинирани 

административни офис 

дейности 

2.35 10 

А-96 / 

20.12.2016 

„Тубис България“ 

ЕООД, гр. 

София/Германия 

„Завод за производство на 

масло от полимери чрез 

студена каталитична конверсия 

и център за научно-развойна 

дейност“, с. Победа, община 

Долна Митрополия*, област 

Плевен 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на 

рафинирани 

нефтопродукти и 

брикети от въглища и 

торф  

6.825 5 

А-97 / 

20.12.2016 

„СофтСърв България“ 

ЕООД, гр. 

София/Украйна 

„СофтСърв България 

Инвестиционен модел“, гр. 

София 

Други дейности в 

областта на 

информационните 

технологии 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги  

1.281 180 

А-98 / 

20.12.2016 

„Теклас - България“ 

ЕАД, гр. 

Кърджали/Турция 

„Изграждане на център  за 

развойна и изследователска 

дейност и Завод №4 за 

увеличаване на 

производствения капацитет“, 

гр. Кърджали, обл. Кърджали 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на други 

изделия от каучук 

13.47 450 

А-99 / 

23.12.2016 

„Кроношпан 

България“ ЕООД, гр. 

Бургас/ Австрияс 

„Увеличаване на 

производствения капацитет на 

линия за производство на ПДЧ 

и изграждане на производство 

за МФД“, гр. Велико Търново, 

обл. Велико Търново 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на фурнир 

и дървесни плочи 

42.6 - 

Общо за 

2016 г. 

24 проекта (19 проекта 

за клас А, 4 проект за 

клас Б и1 приоритетен 

проект) 

17 проекта извън столицата, 

вкл. в 4 община* с безработица 

над средната за страната. 

11 високотехнологични 

производства/услуги 
383.666 4729 

 
   

   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2015г    ٭ 

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭ 

+ високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 



 28 

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2015 г. 

 

 

Сертификат  

№/ дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

А-44-1/٭٭٭ 

10.03.2015 

Логистичен Център – 

Варна ЕАД, гр. София 

Пристанище Логистичен Център 

– Варна, гр. Белослав, обл. Варна  

Транспорт, складиране и 

пощи 
76 198 

А-72/ 

21.03.2015 

“Клайммат” ООД, с. 

Крушуна, общ. 

Летница, обл. Ловеч  

„R&D център Клайммат”, 

Индустриална зона София-

Божурище, с. Гурмазово, община 

Божурище  

Архитектурни и 

инженерни дейности; 

технически изпитвания и 

анализи/високотехнологи

чни и интензивно 

базирани на знания 

услуги 

3.3 35 

A-73/ 

30.03.2015 

„фьосталпине ФАЕ 

София” ООД, гр. 

София / Австрия 

„Конкурентно развитие”, гр. 

София 

Преработваща 

промишленост/Производ

ство на локомотиви, 

мотриси и вагони 

5.02 52 

П-

3/11.07.201

5 

„Гаранти-Коза 

България” ЕАД, гр. 

София / Турция 

„Гранд Каньон София“, гр. София 

Туристическо и друго 

краткосрочно 

настаняване 

120 240 

А-74/ 

10.08.2015 

„Аркомат-България“ 

ЕООД, гр. Казанлък 

„Фабрика за производство на 

кабелни снопове за автомобили“, 

гр. Карлово, община Карлово* 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на 

електронни и 

електрически части и 

устройства за 

автомобили/ 

високотехнологично 

производство 

1.96 30 

Б-12/ 

19.10.2015  

„Еско Трейд” ЕООД, 

гр. Банкя 

„Логистичен център за 

складиране на суровини и 

материали”, Индустриална зона 

София-Божурище, с. Гурмазово, 

община Божурище 

Складиране и 

съхранение на товари 
1.6 10 

А-75/ 

30.10.2015  

„Стар АБС Инвест” 

ЕООД, гр. София 

„Логистичен център София 

Запад”, Индустриална зона 

София-Божурище, с. Гурмазово, 

община Божурище 

Складиране и 

съхранение на товари 
4.5  10 

Б-13/ 

17.11.2015  

“Клайммат” ООД, с. 

Крушуна, общ. 

Летница, обл. Ловеч 

„Производствена база“ , 

Индустриална зона София-

Божурище, с. Гурмазово, община 

Божурище 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на други 

машини със специално 

предназначение/ 

високотехнологично 

производство 

2.8 20 

A-76/ 

01.12.2015 

„Асарел Панагюрище 

Здраве“ ООД, гр. 

Панагюрище 

„Модерен медицински комплекс 

– гр. Панагюрище“,  община 

Панагюрище* 

Хуманно 

здравеопазване/ 
високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

28.3 144 

A-77/ 

14.12.2015 

„Райсволф България“ 

EOOД, гр. София / 

Германия 

„Административна сграда, 

архивохранилище и център за 

унищожаване на носители на данни“, 

Индустриална зона София-

Божурище, с. Гурмазово, община 

Божурище 

Информационни услуги/ 
високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

2.1 15 
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A-78/ 

14.12.2015 
„Мелексис България“ 

ЕООД, гр. София / Белгия 

„Модернизация на производствените 

мощности и разрастване на развойна 

дейност“, гр. София 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на 

електронни елементи и 

печатни платки/ 

високотехнологично 

производство 

14.6 73 

А-79/ 

21.12.2015 
„Куйнтайлс България“ 

ЕООД, гр. София / САЩ 

„Проект за разширяване на дейността 

на Куинтайлс България 2015-2018“, 

гр. София  

Научно-изследователска и 

развойна дейност/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

4.3 436 

А-80/ 

21.12.2015 
„Ай Би Ем България“ 

ЕООД, гр. София / САЩ 

„Глобален център за 

високотехнологични услуги“, гр. 

София 

Услуги в областта на 

информационните 

технологии/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

0.69 200 

Общо за 

2015 г. 

12 проекта (9 проекта за 

клас А, 2 проекта за клас 

Б и1 приоритетен проект) 

7 проекта извън столицата, вкл. в 

2 общини* с безработица над 

средната за страната. 

8 високотехнологични 

производства/услуги 
189.17 1265 

 

   

   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2014г    ٭ 

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭ 

 .Удължава се срока на действие на сертификат А-44/01.03.2012г., до 01.03.2017г ٭٭٭ 

+ високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 
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Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и  

Правилника за неговото прилагане през 2014г. 

 

 

Сертификат  

№/ дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

А-58/ 

21.01.2014 

“Лукойл Нефтохим 

Бургас” АД, гр. Бургас / 

Руска федерация 

Строителство на Комплекс за 

преработка на тежки остатъци 

(Втори етап) – Модернизация на 

нефтен терминал „Росенец”, 

общ. Камено* и общ. Бургас 

Преработващата 

промишленост / 

Складиране и 

съхраняване на товари   

49.2 
(Стойността 

на  Комплекса 

е 1.4 млрд. лв.) 

148 

A-59/ 

10.02.2014 

„АЙ БИ ЕМ Глоубъл 

Деливъри Сентър 

България” ЕООД, гр. 

София / САЩ *** 

„Проект Сиърс - център за 

телефонни обаждания”, гр. 

София 

Дейност на телефонни 

центрове за услуги 
- - 

А-60/ 

18.02.2014 

„Алкао“ ЕООД, гр. 

Първомай / Турция 

Предприятие за производство 

на шоколадови и какаови 

изделия, общ. Първомай* 

Преработващата 

промишленост/ 

Производство на какао, 

шоколадови и захарни 

изделия 

12.7 180 

А-61/ 

25.02.2014 

„РВБ” ЕООД,  

гр. Варна / Кипър 

Център за комплексна 

рехабилитация и 

хидротерапевтично лечение, 

Осеново, общ. Аксаково  

Хуманно здравеопазване 

високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

2.1 26 

А-62/ 

02.04.2014 

„АЛС България” 

ЕООД, гр. София / 

Република Южна 

Африка 

Откриване на втора фабрика за 

производство на тапицерии за 

автомобили „Мини Купър”, гр. 

Ихтиман* 

Преработващата 

промишленост/ 

високотехнологично  

п-во 

2.6 692 

А-63/ 

02.04.2014 

„Кока-Кола Хеленик 

Бизнес Сървисиз 

Организейшън“ ЕООД, 

гр. София / Гърция 

Разширяване на дейността на 

център за обединени услуги на 

Кока-Кола Хеленик Бизнес 

Сървисиз Организейшън“ 

ЕООД, гр. София 

Счетоводни услуги, 

обработка на данни 
високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

1.7 196 

Б-11/ 

10.04.2014 

„Кока Кола 

Ентърпрайзис 

Сървисис България“ 

ЕООД, гр. София / 

САЩ 

Център за съвместни услуги, гр. 

София 

Административни и 

спомагателни офис 

дейности; счетоводни 

услуги, обработка на 

данни.  

1.8 109 

А-64/ 

22.04.2014 

„Пи Пи Ди България” 

ЕООД, гр. София / 

Великобритания 

„Разширяване и развитие на 

административно финансов 

комплекс и звена в сферата на 

научно-изследователската 

дейност”, гр. София 

Информационни и 

счетоводни услуги; 

научни изследвания 
високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

1 250 

А-65/ 

23.05.2014 

„Ей Ай Джи Юръп 

Лимитид (клон 

България)” гр. София  / 

Великобритания 

„Създаване на Център за 

споделени услуги в София – 

2014 год.“ 

Административни и 

спомагателни офис 

дейности 

5 450 

А-66/ 

23.05.2014 

„Луксофт България” 

ЕООД, гр. София/ 

Руска федерация 

Създаване на център за 

развитие на софтуер, гр. София 

Информационни 

технологии 
високотехнологични и 

интензивно базирани на 

знания услуги 

1.5 319 

А-67/ 

23.05.2014 

„Кол Пойнт Ню 

Юръп”АД,  гр. София/ 

Канада 

Разширяване на дейността на 

Кол Пойнт Ню Юръп и 

навлизане на нови пазари, гр. 

София 

Дейност на телефонни 

центрове за услуги 
5 523 

А-68/ 

05.06.2014 

„Триза” ООД,               

гр. София/  Швейцария 

Логистичен парк Триза, гара 

Елин Пелин, община Елин 

Пелин 

Складиране на товари и 

спомагателна дейност в 

транспорта 

6.1 20 
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A-59-1/ 

09.06.2014 

„Консентрикс 

Сървисиз България” 

ЕООД , гр. София/ 

Холандия  ***   

„Проект Сиърс - център за 

телефонни обаждания”, гр. 

София 

Дейност на телефонни 

центрове за услуги 
2.6 300 

А-69/ 

18.07.2014 

„Български 

винопроизводители” 

ЕООД, гр. София  

Специализиран електронен 

магазин за продажба на вино 
Информационни услуги 2 - 

А-70/ 

31.07.2014 

„Аванстар България” 

ЕООД, гр. Плевен/ 

Пакистан 

„Аванстар България Текстайл 

Индъстриз”, гр. Кнежа, общ. 

Кнежа * 

Преработващата 

промишленост 
55.1 4902 

П-2/ 

04.08.2014 

„България 

Дивелопмънт 

/Холдингс/ Лимитед” 

АД , гр. София/ Макао, 

Хонг Конг 

„Ваканционно-развлекателен 

комплекс Св. София”, община 

Елин Пелин 

Туристическо и друго 

краткосрочно 

настаняване 

1630 1850 

А-71/ 

24.11.2014 

„Е.Миролио” ЕАД, гр. 

Сливен 

„Разширение и модернизация на 

площадка „Лана”, Е.Миролио 

ЕАД – гр. Сливен”, община 

Сливен* 

Преработващата 

промишленост/ 

Облагородяване на 

прежди, платове и 

облекло 

30 101 

Общо за 

2014г. 

16 проекта  (14 клас А, 1 

клас Б и          1 

приоритетен) 

8 проекта извън столицата, вкл. 

в 5 общини* с безработица над 

средната за страната. 

5 високотехнологични 

производства/услуги 
1808. 4 10066 

 

 

   

   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2013г    ٭ 

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭ 

٭٭٭  Сертификатът на „АЙ БИ ЕМ Глоубъл Деливъри Сентър България” ЕООД (A-59/10.02.2014) е преиздаден на „Консентрикс 

Сървисиз България” ЕООД (A-59-1/09.06.2014) поради правоприемство.  

+ високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 
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Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и 

Правилника за неговото прилагане през 2013г. 

 

Сертифик

ат  №/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, партньорство 

страна Инвестиционен проект  

Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за  

3-год. 

период  

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева  брой 

А-52/ 

12.02.2013 

“ВИТТЕ Аутомотив 

България” ЕООД, гр. 

Русе / Германия 

Завод за производство на 

електронни и механични части 

за автомобилната индустрия, гр. 

Русе 

Преработващата 

промишленост - 

високотехнологично  

п-во 

7.5 232 

Б-02/ 

13.02.2013 

„Център за 

нанотехнологии” ООД, 

гр. София / Руска 

Федерация 

Център за изследователски 

услуги чрез нанотехнологични 

иновативни решения, гр. Ямбол, 

общ. Ямбол* 

Научноизследователска 

и развойна дейност в 

областта на 

биотехнологиите 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

2 58 

А-53/ 

26.04.2013 

„Бер-Хелла 

Термоконтрол” ЕООД, 

гр. София / Германия 

„БХТК България” – 

Производство на елементи за 

автомобилни климатични и 

отоплителни системи и системи 

за моторно охлаждане - общ. 

Божурище, Софийска област 

Преработващата 

промишленост - 

високотехнологично 

производство и развоен 

център 

35 330 

Б-03/ 

27.05.2013 „Оптикс” АД, гр. София 

„Оптично производство 

Божурище” - община 

Божурище, област Софийска 

Производство на 

оптични уреди и 

елементи и фотографска 

техника 

високотехнологично  

п-во 

2.7 14 

Б-04/ 

27.05.2013 
„Иновас” ООД, гр. 

София 

„Разширяване на 

производството на „Иновас” 

ООД” - община Божурище, 

област Софийска 

Производство на 

машини за преработка 

на пластмаса и каучук 

високотехнологично  

п-во 

1.73 10 

Б-05/ 

27.05.2013 „Неона” ООД, гр. София 

„Завод за лазерни машини 

„НЕОНА” - община Божурище, 

област Софийска 

Преработващата 

промишленост - 

високотехнологично  

п-во 

0.685 12 

Б-06/ 

27.05.2013 
„АРК Метрология” 

ООД, гр. София  

„Метрологичен център” -  

община Божурище, област 

Софийска 

Технически изпитвания 

и анализи - 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

1.015 - 

Б-07/ 

27.05.2013 „Амет” ООД, гр. София  

„Медицинска електроника 

АМЕТ” -  община Божурище, 

област Софийска 

Преработващата 

промишленост - 

високотехнологично  

п-во 

0.645 10 

Б-08/ 

27.05.2013 
„Волаком” АД, гр. 

София / САЩ  

„Въвеждане в производство на 

Система за безопасност от 

летящи птици и прилепи” - 

община Божурище, област 

Софийска 

Производство на 

машини и оборудване с 

общо и специално 

предназначение - 

високотехнологично  

п-во 

1.9 10 

Б-09/ 

27.05.2013 
„АЦОМ” ООД, гр. 

София  

„Производствено складова база 

Божурище” - община 

Божурище, област Софийска 

Производство на радио- 

телевизионна и далеко-

съобщителна техника - 

високотехнологично  

п-во 

2 - 

Б-10/ 

27.05.2013 
„Уеб системс дизайн” 

ЕООД, гр. София 

„Специализиран електронен 

магазин на кирилица” 

Издаване на програмни 

продукти - 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

1.045 15 
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А-54/ 

24.07.2013 
„Уолтопия” ООД, гр. 

София 

„Изграждане на Научно-

изследователски и развоен 

център към „Колайдър 

Активити Център”, гр. София 

Научноизследователска 

и развойна дейност; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

7.22 37 

А-55/ 

30.07.2013 
„Сол България“ ЕАД, гр. 

София/Италия 

„Завод за производство на 

промишлени газове“ в гр. 

Девня, общ. Девня* 

 

Преработващата 

промишленост - 

високотехнологично  

п-во 

25.5 10 

А-

56/30.10.20

13 

„Експириън България” 

ЕАД, София/Холандия 

„Оптимизиране и развитие на 

бизнес процеси и 

високотехнологични решения”,  

гр. София 

Компютърно 

програмиране, 

обработка на данни 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.8 150 

А-57/ 

13.11.2013 

„Алфред С. Тьопфер 

Интернешънъл 

България Лоджистикс” 

ЕООД, гр. 

София/Холандия 

„Пристанище Тьопфер 

Силистра”, с. Айдемир, общ. 

Силистра* 

Транспорт, складиране и 

пощи 
10.5 13 

Общо за 

2013г. 
15 проекта 

12 проекта извън столицата, 

вкл. в 3 общини* с безработица 

над средната за страната. 

14 високотехнологични 

производства/услуги 
100.2 901 

 

   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2012г    ٭

  Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭

+ високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 
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Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и 

Правилника за неговото прилагане през 2012г. 

 

Сертификат  №/ 

дата 

Инвеститор/ чуждестранно 

участие в капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект 
Икономически дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

Б-01/ 

15.02.2012 
Амлог ООД, гр. София/ 

Швейцария 

Логистичен парк – Цалапица, 

община Родопи, област 

Пловдив 

Транспорт, складиране и 

пощи 

10 100 

А-44/ 

01.03.2012 

Логистичен Център – 

Варна ЕАД,          гр. 

София 

Пристанище Логистичен 

Център – Варна, гр. Белослав, 

обл. Варна 

Транспорт, складиране и 

пощи 

76 198 

А-45/ 

09.04.2012 
Девня Цимент АД, гр. 

Девня/ Италия 

Реконструкция и модернизация 

на инсталация за производство 

на клинкер и цимент в завода на 

„Девня Цимент“ АД – Втори 

етап, обл. Варна 

Преработващата 

промишленост 
325 - 

А-46/ 

15.05.2012 

Райхле и Де-Масари 

България Пръдакшън 

ЕООД, гр. София/ 

Швейцария 

Производство на фиброоптични 

и медни компоненти за 

телекомуникационни мрежи, 

гр.София 

Преработващата 

промишленост - 

високотехнологично  

п-во 

9.6 251 

А-47/ 

30.05.2012 
Пластхим-Т АД,     гр. 

Тервел 

Изграждане на нов цех за 

производство на БОПП фолио в  

гр. Аксаково, област Варна 

Преработващата 

промишленост 
32.9 32 

А-48/ 

02.08.2012 
„СОК Камчия” ЕАД, гр. 

Бургас/ Руска Федерация 

„Изграждане на детски 

оздравителен лагер 

„Черноморский” и 

„Амфитеатър”, к.к. Камчия, 

общ. Аврен٭, обл. Варна 

Образование 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

35.5 376 

А-49/ 

12.10.2012 

„МБАЛ за женско здраве 

– Надежда” ООД/ „Ива 

пропъртиз”ЕООД , 

гр.София 

Изграждане и експлоатация на 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение за женско 

здраве Надежда” – гр. София 

Хуманно 

здравеопазване/ дейност 

на болници 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

8 50 

А-50/ 

03.12.2012 

„Монрол България” 

ЕООД, гр.София/ Турция 

Лаборатория за производство на 

радиофармацевтици Монрол - 

София 

Преработваща 

промишленост -

високотехнологично  

п-во 

8.1 10 

А-51/ 

20.12.2012 
„Фаджо“ АД гр.Върбица/ 

Италия 

Завод за трансформация на 

биомаса и производство на 

пелети в с. Менгишево, община 

Върбица*, област Шумен 

Преработващата 

промишленост 
9.9 36 

Приоритетен 

инвестиционен 

проект  П-1/ 

20.12.2012г. 

„Тракия глас България” 

ЕАД гр.Търговище/ 

Турция 

Производство на стъкло и 

стъклени изделия – Нови 

инвестиции – гр. Търговище, 

община Търговище* 

Преработващата 

промишленост 
298.8 300 

Общо за 

2012г. 
10 проекта 

7 проекта извън столицата, вкл. 

в 3 общини* с безработица над 

средната за страната. 

4 високотехнологични 

производства/услуги 
813.8 1353 

 

   Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2011г. по чл. 3, ал. 8 от ППЗНИ    ٭

  Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭

+ високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 
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Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и 

Правилника за неговото прилагане през 2011г. 

 
 

Сертификат  

№/ дата 

Инвеститор/ чуждестранно 

участие в капитала, 

партньорство 

Страна 

Инвестиционен проект 
Икономически дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

A-40 / 

01.03.2011 

Амер Спортс България 

ЕООД,   гр. Чепеларе/ 

Финландия 

Разширение и модернизация 

на фабрика за ски, гр. 

Чепеларе, община Чепеларе 

 

Преработващата 

промишленост 
7.8 105 

А-41/ 

04.05.2011 
Алкомет АД,           гр. 

Шумен/ Турция 

Въвеждане в експлоатация на 

леярска линия №VI и фолиев 

стан «Мино» в „Алкомет” 

АД –           гр. Шумен, общ. 

Шумен 

Преработващата 

промишленост 
26.8 24 

А-28-1  ٭٭٭

08.07.2011 
ВЕЦ Своге АД, гр. 

София/ Италия 

Фаза ІІ от проект Каскада 

Среден Искър МВЕЦ 

Оплетня, МВЕЦ Церово и 

МВЕЦ Прокопаник, община 

Своге 

Производство на 

електроенергия от ВЕИ 
71.5 7 

А-42/ 

14.09.2011 
Луфтханза Техник ООД, 

гр. София/ Германия 

Реконструкция и разширение 

на база за обслужване и 

ремонт на самолети на 

летище София. 

Преработващата 

промишленост - 

високотехнологично п-

во 

25.5 180 

А-43/ 

06.10.2011 
Кнауф България ЕООД, 

гр. София/ Австрия 

Завод за гипсови мазилки 

Марица II, с. Медникарово, 

общ. Гълъбово 

Преработващата 

промишленост  
32 29 

Общо за 

2011г. 
4 сертификата 

3 проекта извън столицата 

вкл.в 1  община٭ с 

безработица над средната в 

страната 

1 високотехнологично 

производство 
92.1 338 

 

 

 

  Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2010г. по чл. 3, ал. 8 от ППЗНИ    ٭

   Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията   ٭٭

  Сертификатът е преиздаден, поради промяна на правната форма на дружеството ٭٭٭

 + високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 
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Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и 

Правилника за неговото прилагане през 2010г. 

Сертификат  

№/ дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие в 

капитала, партньорство 

страна 

Инвестиционен проект 

Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

A-25/ 

09.04.2010 

ИВЦ България ВП5 

ЕООД, Добрич/ 

Германия 

Изграждане на вятърен парк 

Лозенец, община Крушари٭ , 

област Добрич  

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

411 16 

А-26 / 

18.05.2010 

Дъбово Енерджи 

ЕООД,  гр. София/ 

Франция 

Изграждане на фотоволтаична 

централа Дъбово в община 

Мъглиж٭, област Стара Загора 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

34.6 6 

А-27/ 

01.06.2010 
Сентилион ООД, гр. 

София/ Австрия 

Високотехнологично 

производство на медицинска 

електроника, гр. София 

Преработващата 

промишленост - 

високотехнологичн

о п-во 

16.5 35 

А-28 

04.06.2010 
ВЕЦ Своге ООД, гр. 

София/ Италия 

Фаза ІІ от проект Каскада 

Среден Искър МВЕЦ Оплетня, 

МВЕЦ Церово и МВЕЦ 

Прокопаник, община Своге 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

71.5 7 

А-29/ 

07.06.2010 
СРС България ООД, 

гр. Плевен/ Германия 

Ветроенергиен парк с. Спасово, 

община Г.Тошево٭ 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

483.7 20 

А-30 / 

01.07.2010 

Пи Си Си Изворско 

ЕООД  гр. София/ 

Германия 

Вятърна електроцентрала 

Изворско(общ. Аксаково  и  

общ. Суворово٭, обл. Варна) 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

78.2 22 

А-31/ 

04.08.2010 

Пи Ви Системс АД, гр. 

София/ Дания 

Фотоволтаична 

електроцентрала Средина, общ. 

Генерал Тошево, 10 MW (с. 

Средина, общ Г.Тошево٭) 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

54.5 25 

A-32 / 

30.09.2010 

В. Пауър ООД 

гр. София 

Вятърна електроцентрала 

Милковица, 

общ. Гулянци٭, обл. Плевен 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

247.3 22 

А-33 / 

11.10.2010 

ИВЦ България 4  

ЕООД, гр. Добрич/ 

Германия 

Вятърен парк Красен дол, 

общини Никола Козлево٭ и 

Нови Пазар٭ , област Шумен 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

136.1 10 

А-34 / 

25.10.2010 

СРС България ООД, 

гр. Плевен/ Германия 

Ветроенергиен парк Сливенци-

Добрево, община Добричка٭, 

област Добрич 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

483.7 20 

А-35 / 

25.10.2010 

Даблю Пи Ем ООД, гр. 

Варна/ Кипър, САЩ 

Вятърен парк Мировци-207 

MW, общ. Нови пазар٭, област 

Шумен 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

643.8 50 

А-36 / 

25.10.2010 

Нови Енергии ООД, 

гр. София/ Германия 

МВЕЦ Гара Елисейна и МВЕЦ 

Ребърково, община Мездра٭, 

област Враца 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

27.4 25 

А-37 / 

25.10.2010 

Юпитер 05 ООД, гр. 

Пловдив 

Завод за горещо поцинковане на 

метални изделия, гр. Куклен, 

област Пловдив 

Преработващата 

промишленост 
21.5 65 

А-38 / 

01.12.2010 

Кей Дивелъпмънт 

Констракшън ЕАД, гр. 

Лом 

Фотосоларен парк – Лом II-ри 

етап : Фотоволтаична грид-

електроцентрала с инсталирана 

мощност 3998.5 kWp., община 

Лом٭, област Монтана 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

23.3 10 

А-39 / 

01.12.2010 

БИ СИ АЙ Казанлък 

Холдинг ЕООД гр. 

Казанлък/ Германия 

Фотоволтаична 

електроцентрала Черганово 25 

MW, с. Черганово, община 

Казанлък, област Стара Загора 

Производство на 

електроенергия от 

ВЕИ 

146.2 12 

Общо за 

2010г. 
15 сертификата 

14 проекта извън столицата 

вкл.в 11  общини٭ с 

безработица над средната в 

страната 

1 високотехнологично 

производство 
2879.3 345 

* Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2009 г. по   чл. 3, ал. 8 от ППЗНИ 

  ;брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭

+ високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 
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Издадени сертификати по Закона за насърчаване на 

инвестициите и Правилника за неговото прилагане  през 2009г.  
 

Сертифи 

кат  № 

Инвеститор/ 

мажоритарно 

чуждестранно 

участие в капитала 

-страна 

Инвестиционен проект 
Икономически дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

A-12/ 

04.02.2009 
„Литекс Моторс” 

АД   

Завод за производство на 

автомобили в гр. Ловеч, с. 

Баховица, общ. Ловеч* 

Преработваща 

промишленост 

Производство на 

автомобили и каросерии 

високотехнологично 

производство  

113.4 1220 

A-13 / 

14.04.2009 
„Вец Чал” ЕООД 

Вятърен парк Крумовград, общ. 

Крумовград٭ 

Производство на 

електроенергия от ВЕИ 
175.6 14 

A-14/ 

14.04.2009 
„Вец Попско” 

ЕООД 

Изграждане на вятърен парк 

Ивайловград, общ. 

Ивайловград٭ 

Производство на 

електроенергия от ВЕИ 
56 14 

А-15/ 

17.06.2009 

„Фотоволтаичен 

парк” Тервел 1” 

ЕООД  

Германия 

Изграждане на фотоволтаичен 

парк Тервел 1”, общ. Тервел٭ 

Производство на 

електроенергия от ВЕИ 
47.8 5 

А-16/ 

28.05.2009 
„СОК” Камчия” 

ЕАД  Русия 

Изграждане на лечебно-

диагностичен, балнеологичен и 

образователен център към „СОК 

Камчия”, общ. Аврен٭ 

Образование и хуманно 

здравеопазване ; 

високотехнологична 

инвестиция от сектора 

на услугите 

39 280 

А-17/ 

09.06.2009 
„Агрополихим”А

Д, САЩ 

Изграждане на нов цех за 

производство на разтвор на чист 

амониев нитрат, гр. Девня, 

Индустриална зона 

Преработваща 

промишленост; 

Производство на азотни 

съединения и торове 

високотехнологично 

производство  

18 6 

А-18/ 

09.06.2009 

„Уинд Енерджи 

2007” ЕООД, 

Холандия 

Изграждане на ветроенергиен 

парк – Сливен, общ. Сливен٭ 

Производство на 

електроенергия от ВЕИ 
305.5 14 

А-19/ 

18.06.2009 

Консорциум 

„Уинд Енерджи”  

Изграждане на ветроенергиен 

парк – СМИН, гр. Шабла, общ. 

Шабла٭   

Производство на 

електроенергия от ВЕИ  
405.6 62 

А-20/ 

06.07.2009  
„Тера Бългериа 

1” ЕООД, Малта 

Изграждане на ветроенергиен 

парк – „Проект Зелена енергия 

Сакар”, област Хасково, общини: 

Свиленград٭, Харманли٭, 

Тополовград٭,  

Производство на 

електроенергия от ВЕИ 
418 28 

А-21/ 

10.07.2009  

„Електрауиндс 

България” ЕАД, 

Белгия 

Вятърен парк Бургас 400, общини 

Бургас и Айтос 

Производство на 

електроенергия от ВЕИ 
105.9 3 

A-22 / 

04.09.2009 

Пайплайф 

България ЕООД, 

Австрия 

Изграждане на завод за 

производство на пластмасови 

тръби - гр. Ботевград 

Производство на тръби 

от пластмаси 
63.4 100 

A-23/ 

04.09.2009 

Соларпро АД гр. 

София 

Разширение на производствения 

капацитет на завод за 

фотоволтаични панели – гр. 

Силистра* 

Производство на 

електронни елементи 

високотехнологично п-

во 

19.6 41 

А-24 / 

18.09.2009 

Алфа Енерджи 

ЕООД, гр.София 

Фотоволтаична слънчева 

централа - с.Янково, община 

Смядово٭ 

Производство на 

електроенергия от ВЕИ 
16.5 3 

Общо за 

2009г. 
13 сертификата 

13 проекта извън столицата, вкл. 

в 10٭ общини с безработица над 

средната в страната 

4 високотехнологични 

производства/услуги 
1784.3 1790 

* Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2008 г. по   чл. 3, ал. 8 от ППЗНИ 

  ;брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията ٭٭

+ високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 
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Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите през  2008г.  
 

Сертификат  

№ 

Инвеститор 

мажоритарно 

чуждестранно 

участие в 

капитала -страна  Инвестиционен проект  

Икономически дейности 

Инвести-

ция за 3-

год. период  

Нови 

работни 

места 

 млн. лева  брой 

А-01 / 

/27.02.2008 
Енемона АД гр. 

Козлодуй 

Енергийно оползотворяване на 

селскостопанската биомаса в 

Северна България, гр. Никопол* 

Производство на електроенергия 

от ВЕИ (с разширение на 

проекта) 

149 160 

А-02 / 

/27.02.2008 

Кроношпан БГ 

ЕООД, гр. 

Бургас, Кипър  

Завод за производство на плочи от 

дървесни частици-с. Узунджово, 

обл. Хасково 

  Преработващата промишленост  215 200 

А-03 / 

/11.04.2008 

Луфтханза 

Техник София 

АД, Германия  

Изграждане на база за обслужване 

и ремонт на самолети на летище, в 

гр. София  

Производство на 

въздухоплавателни и космически 

средства и техните двигатели код 

С 30.30 - високотехнологично 

п-во 

35 360 

А-04  / 

/01.07.2008г 

Хийтсет / 

Билборд АД, 

София  

Изграждане на нова печатна база за 

листов и ролен печат в гр. 

Костинброд 

Преработващата промишленост     

Печатна дейност и 

възпроизвеждане на записни 

носители  

101 177 

А-05 / 

/11.07.2008 
Мега груп АД, 

Варна  

Завод за преработка на петрол и 

петролни отпадъци , гр. Смядово* 
Преработващата промишленост 195 300 

А-06 / 

/14.07.2008 

Иксетик 

Пловдив ЕООД, 

Германия  

Завод за хидравлични и вакуумни 

помпи, гр.Раковски* , Пловдивска 

обл.  

Преработващата промишленост: 

Производство на машини с общо 

предназначение - 

високотехнологично п-во 

37 253 

А-07/ 

/25.07.2008 
Спарки АД, 

гр.Русе  

Изграждане на нова 

производствена площадка на 

"Спарки" АД, гр. Русе 

Преработващата промишленост 

Производство на машини  и 

производство на превозни 

средства, без автомобили  

високотехнологично п-во 

50 220 

А-08/ 

11.09.2008 
„Полимери” АД, 

гр. Девня 

Пълна модернизация на 

производствения процес на 

Полимери АД 

Преработващата промишленост- 

високотехнологично п-во 
143 80 

Б-01./ 

16.09.2008 

„ВИТТЕ 

Аутомотив 

България” 

ЕООД, гр. Русе 

Германия  

Завод за производство на 

електронни и механични части за 

автомобилната индустрия в 

Индустриален парк – Русе 

Преработващата промишленост - 

високотехнологично п-во 
20.8 300 

A 09 / 

12.11.2008 
„КЦМ” АД, 

Пловдив  

„Технологично обновление и 

разширение на производството на 

„КЦМ” АД  

Преработващата промишленост 301 150 

A -10/ 
20.12.2008 

Ролпласт груп 

АД, София 

"Производствена база Ролпласт", в 

гр.Костинброд  
Преработващата промишленост 72 80 

A-

11/20.12.2008 

„Ветроком” 

ООД, 100 % 

собственост на 

швейцарска 

компания  

„Вятърен парк Ветроком”, в  с. 

Енина, община Казанлък- на връх 

Бузлуджа 

Производство на електроенергия 

от ВЕИ  
166.1 12 

Общо  за   

2008 г. 
12сертификата 

11 проекта  извън столицата, 

вкл. в  3 общини* с висока 

безработица 

5 високотехнологични п-ва 

по чл. 3, ал. 5 от ППЗНИ 
1484.3 2292 

 * Общини, в които безработицата е със или над 35%  по-висока от средната за страната за 2007 г. по чл. 3,ал. 2 от 

ППЗНИ 
 


