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„РОДОПИ  ЛАНД” ЕООД,  Кърджали, отличено  на  първо  място  в  категория 
„Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 
2015/2014 г.” 

„БЪЛГАРИЯ  -  ТЕКС” АД,  Казанлък, отличено  на  първо  място  в  категория 
„Топ  100 фирми,  класирани  по  максимална  величина  на  печалбата  на  100 лв 
собствен капитал през 2015 г.” 

„ДАМАСЦЕНА” ЕООД, село СКОБЕЛЕВО, област Стара Загора, отличено на 
първо място в категория „Топ 100 фирми, класирани по максимална величина 
на печалбата на 100 лв приходи от продажби през 2015 г.”. 

„ПОРШЕ  ИНТЕР  АУТО  БГ” ЕООД,  София, отличено  на  първо  място  в 
категория „50 фирми, класирани по изменението на печалбата през 2015/2014 
г.”. 

 „МЕСОКОМБИНАТ - ЛОВЕЧ” АД, Ловеч, отличено в категория „Топ 10Х6 
–  фирми  с  максимални  приходи  от  продажби  и  печалба  за  2015  г.  в 
Северозападен район за планиране”. 

„АГРОПОЛИХИМ” АД,  Девня, отличено  на  първо  място  в  категория „Топ 
10Х6  –  фирми  с  максимални  приходи  от  продажби  и  печалба  за  2015  г.  в 
Североизточен район за планиране”. 

„ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА ” АД, Севлиево, отличено на първо място в 
категория „Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 
2015 г. в Северен - централен район за планиране”. 

„ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД, София, отличено в категория „Топ 10Х6 – фирми с 
максимални приходи от продажби и печалба за 2015 г. в Югозападен район за 
планиране”. 

„ЯЗАКИ  БЪЛГАРИЯ” ЕООД,  Ямбол, отличено  в  категория „Топ  10Х6  – 
фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2015 г. в Югоизточен 
район за планиране”. 

„АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД, Панагюрище, отличено на първо място в категория 
„Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2015 г. в 
Южен-централен район за планиране”. 



КАМАРА  НА  ИНСТАЛАТОРИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ,  Пловдив,  отличено  в 
категория Браншова организация „за принос при постигане целите и задачите 
на БТПП

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – СТАРА ЗАГОРА -  отличена на 
първо  място  сред  регионалните  палати/камари  в  категория  „за  принос  при 
постигане целите и задачите на БТПП“. 

„ЛИГНА ГРУП“ ООД, София, отличено на първо място в категория „Отлично 
МСП 2016 г.“. 

Н.Пр.  Г-ЖА  ЛЙЕРКА  АЛАЙБЕГ,  извънреден  и  пълномощен  посланик  на 
Република  Хърватия  в  Република  България,  за  заслуги  към  развитието  на 
дипломатическите  отношения  между  Република  България  и  Република 
Хърватия и за приноса в постигането на целите на БТПП

Г-Н  ТАМАШ  БУДАЙ,  първи  секретар  по  търговските  въпроси  към 
посолството  на  Унгария  в  Република  България“. в  категория  “Чуждестранен 
търговски  представител”  -  за  изключителен  принос  в  активизиране  на 
икономическото сътрудничество между Република България и Унгария

ТЕЛЕВИЗИЯ "ЕВРОПА" - за обективно представяне ролята на Палатата като 
най-голямата  национална  работодателска  организация  в  деловия  живот  на 
страната,  за  отразяване  позициите  на  членовете  й  по  актуални  проблеми  и 
редовно излъчване на новини от ежедневната дейност на БТПП“.

АНТОН ХЕКИМЯН – журналист и водещ на „Тази сутрин”, получи плакет и 
грамота  „за  обективно  отразяване  на  позициите  на  Българската  търговско-
промишлена палата и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен 
сигнал  за  проблемите  на  българския  бизнес  и  ролята  на  Палатата  в  негова 
защита” 


