
Хранително-вкусова промишленост 

 

 „ПОЛ АГРАР КАМПЪНИ” 
 

 кравеферма 

 Производство, преработка и търговия с 
млечни продукти и със селскостопанска 
продукция, животновъдство, хранително - 
вкусова промишленост, семепроизводство, 
вътрешна и външна търговия, транспортна 
дейност, строителна и монтажна дейност, 
складова дейност, търговско 
представителство и посредничество, 
предприемаческа дейност, туристически 
услуги, хотелиерство и ресторантъорство, 
комисионна и лизингова дейност, преработка 
и търговия с промишлени стоки, бартерни 

С. Красен 
Седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, 
район Приморски, 
п.код 9010, Лоза 16, 
ет. 5, ап. 21 

Маркус Пол 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0


сделки, сделки с интелектуална собственост, 
инвеститорска и снабдителска дейност. 

 

„АГРО СИП” ООД 
 

 производство на готови храни за 
селскостопански животни (фуражи); 

 свинеферма; 
 

Гр. Генерал Тошево, 
ул. Васил Априлов 8 

359 888 204170 
Евгений  
Орашъков 

„ДОБРУДЖА ООД” ЕООД 
 

 производство на хляб, хлебни изделия и 
пресни сладкарски изделия; 
 

Гр. Генерал Тошево, 
ул. Кирил и Методий 1 

0898502074 
Тодор Няголов 

ЕТ „КРАСЕНЕЦА - МИХАЛЧО 
МИХАЛЕВ” 
 

 производство на хляб и хлебни изделия; 
 

С. Красен, 9534 057352462 
Михалчо Михалев 

„КОРЕКТ ОЙЛ ГРУП” ООД 
 

 производство на етерични масла; 
 

Гр. Генерал Тошево, 
ул. Васил Априлов 10 

Калин Василев 

„МИЙТ ДРОПЛА 2004” ЕООД  Производство и преработка на месо без месо от 

домашни птици; 
 

Гр. Генерал Тошево, 
ул. Трети март 10 

0885 964 544 
Антония Калчева 

„ДИ АЙ ТРЕЙД 1”ЕООД 
 

 производство и обработка на пилешко месо; 

 търговия на дребно; 

  

„АГРИ СС” ЕООД 

 

 Земеделие – отглеждане на висококачествена 
пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, 
рапица и  зърненобобови култури - соя, леща, 
фасул, грах;   

 отглежда птиците самостоятелно – от 
еднодневни пилета до пронасяне, в собствени 
производствени помещения в Птицекомплекс 
край Генерал Тошево; 

 предлага висококачествени яйца от подово 
отглеждани птици. 

 преработва и съхранява зърно и семена в 

Гр. Генерал Тошево, 

п.код 9500, ул. В. 

Априлов №2 

05731 3912 

05731 3924 

Стелиян Стоянов  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


складовите си бази в Генерал Тошево и с. 
Спасово; 

„РОЛЕС” АД 

 

 Производство, преработка и търговия със 
селскостопанска продукция, хранително-
вкусова промишленост, животновъдство, 
вътрешна и външна търговия, транспортна 
дейност. 

 Търговия на сирене 
 

с. Кардам, общ. Генерал 

Тошево, п.код 9530, 

СТОПАНСКИ ДВОР НА 

"РОЛЕС" 

седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, 

район Одесос, ул. Цар 

Шишман 13  

05733441 

057332466 

 

 

(052) 60 36 34 

Христина Комитова 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%29

