
Industria alimentară 

 

 „POL AGRAR COMPANY” 
 

 Fermă de vaci 

 Producția, prelucrarea și comercializarea 
produselor lactate și a produselor agricole, 
creșterea animalelor, industria alimentară, 
producția de semințe, comerțul intern și extern, 
transportul, activitățile de construcție și 
asamblare, depozitare, reprezentare și 
intermediere comercială, activitate 
antreprenorială, servicii turistice, afaceri 
hoteliere și restaurant, activități de vânzare în 
comision și leasing, prelucrare și tranzacționare 
de bunuri industriale, tranzacții de barter, 
tranzacții de proprietate intelectuală, activități 

Sat Krasen, 
Adresa sediului social: 
oraș Varna, raion 
Primorski, cod poștal 
9010, str. Loza nr. 16, 
еt. 5, аp. 21 

Markus Pol 

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


de investiții și aprovizionare.  

„AGRO SIP” ООD 
 

 Producția de hrană pentru animale de fermă 
(furaje); 

 Fermă de porci; 
 

Oraș General Toshevo, 
str. Vasil Aprilov nr. 8 

359 888 204170 
Evgeniy Orashikov 

„CORECT OIL GRUP” ООD 
 

 Producția de uleiuri eterice; 
 

Oraș General Toshevo, 
str. Vasil Aprilov nr. 10 

Kalin Vasilev 

„DOBRUDZHA OOD” EООD 
 

 producția de pâine, produse proaspete de 
panificație și patiserie; 
 

Oraș General Toshevo, 
str. Kiril și Metodiu nr. 
1 

0898502074 
Todor Nyagolov 

ÎI „KRASENETSA – MIHALCHO 
MIHALEV” 
 

 producție de pâine și produse de patiserie; 
 

Sat Krasen, 9534 057352462 
Mihalcho Mihalev 

„MEAT DROPLA 2004” ЕООD  Producția și procesarea cărnii, fără carne păsări  

de curte; 
 

Oraș General Toshevo, 
str. Treti Mart nr. 10 

0885 964 544 
Antonia Kalcheva 

„D I TRADE 1”ЕООD 
 

 Producția și procesarea cărnii de pui; 

 Comerț cu ridicata; 

  

„AGRI SS” EOOD 

 

 Agricultură - creșterea grâului, orzului, floarea 
soarelui, porumb, rapiță și leguminoase de 
înaltă calitate - soia, linte, fasole, mazăre;   

 Fermă de pui – de la pui de o zi până la 
exemplare ouătoare, în propriile încăperi de 
producție din cadrul Complexului Avicol de lângă 
General Toshevo; 

 oferă ouă de înaltă calitate de la păsări crescute 
la sol. 

 procesarea și depozitarea cerealelor în 
depozitele din General Toshevo și satul Spasovo; 

 

oraș General Toshevo, cod 

poștal 9500, str. V. 

Aprilov nr. 2 

05731 3912 

05731 3924 

Steliyan Stoyanov  

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


„ROLES” АD 

 

 Producția, prelucrarea și comerțul cu produse 
agricole, produse din industria alimentară, 
creșterea animalelor, comerț intern și extern, 
transport. 

 Comercializarea de brânzeturi 
 

sat Kardam, comuna 

General Toshevo, cod 

poștal 9530, Clădirea 

fostului CAP "ROLES" 

sediul social: oraș Varna, 

raion Odesos, str. Tsar 

Shishman nr. 13  

05733441 

057332466 

 

 

(052) 60 36 34 

Hristina Komitova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 


