
В първата категория бяха отличени трима работодатели, които са осигурили заетост на 

безработни лица в голям териториален обхват:  

- „Язаки България” ЕООД, гр. Ямбол (член на БТПП).  Само през 2017 г. фирмата е 

наела на работа и е осигурила устойчива заетост на 650 лица, насочени от 12 бюра по 

труда. Фирмата осигурява безплатен служебен транспорт на всички наети лица от 

отдалечени населени места. 

- „Билла България” ЕООД, гр. София (член на БТПП). Работодателят е наел в 

устойчива заетост 345 безработни лица, като 110 от тях са продължително безработни. 

На всички тях предлага добро възнаграждение и допълнителни социални придобивки.  

- „Пилко” ЕООД, гр. Разград (член на БТПП). Наградена е за приноса ѝ към 

осигуряването на заетост на безработни лица на трудовия пазар в седемте общини на 

област Разград и една община от област Русе, от които през 2017 г. е наела в устойчива 

заетост 59 безработни лица. За улесняване мобилността на 720 работници, работодателят 

е организирал 18 транспортни лъча, които покриват по-голямата част от населените места 

в региона. 

 

Във втората категория е отличен по един работодател от територията на деветте регионални 

дирекции на Агенция по заетостта в страната: 

- За региона на Благоевград – „Ес Ти Ес Медикал Груп” АД,   гр. Сандански (член на 
БТПП). През 2017 г. компанията е устроила на работа 72 безработни лица.   

 

- За региона на Бургас – „Бургасбус” ЕООД, гр. Бургас (член на БТПП).  За 2017 г. е 

наела на работа и е осигурила постоянна заетост на 89 безработни лица.  

 

- За региона на Варна – „Албена” АД, к.к. Албена (член на БТПП). Въпреки сезонния 

характер на дейността, компанията е осигурила 6-месечна заетост на 676 безработни лица 

от всички групи на пазара на труда.  

 

- За региона на Ловеч – „Борима” АД, гр. София (член на БТПП).  През 2017 г. фирмата 

разширява дейността си, като изнася част от производството си в община Искър, която е 

с висок процент на безработица. През годината е наела 80 безработни лица на първичен 

пазар на труда и 16 – на субсидирани работни места. 

 

- За региона на Монтана – „Инекс Трейд” ЕООД, гр. Враца (член на БТПП). От общо 

22 наети на първичен пазар през 2017 г., 18 лица работят в новооткрит магазин.  

  

- За региона на Пловдив – „Костал България Аутомотив” ЕООД, гр. Пазарджик. 

Наетите в устойчива заетост безработни в рамките на годината са 30, от които 9 са 

продължително безработни и 9 – младежи.  

 

- За региона на Русе – „ЗЕНОН БГ” ООД, гр. Търговище (член на БТПП).  Само през 

тази година е наела в устойчива заетост 60 безработни лица от три от общините с най-

високо равнище на безработица в страната – Търговище, Омуртаг и Попово.  

 

- За региона на София – „Сънфудс България” ЕООД, гр. София (член на БТПП). 
Фирмата е наградена за приноса ѝ към осигуряването на постоянна заетост на 237 

младежи до 29 години през 2017 г. 

 



- За региона на Хасково – „Теклас България” ЕАД, гр. Кърджали (член на БТПП). За 

2017г. във фирмата са устроени в устойчива заетост 111 лица с месторабота град 

Кърджали.  

 

 

 

 

 

         

 


