
 

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БТПП – 2018 ГОДИНА 

 

1. „ЧЕРНОГОР АГРО“ ООД, с. Черногор, община Главиница, област 

Силистра - отличено на първо място в категория „Топ 100 фирми, 

класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2017/2016 г.” По 

този повод дружеството се награждава в посочената категория с бронзова 

статуетка „Хермес”, изработена от скулптора Ставри Калинов по находка 

на антична статуетка на бог Хермес и грамота. 

 

2. „БИЛДНИКС” ЕООД, гр. Бургас - отличено на първо място в категория 

„Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 

лв. собствен капитал през 2017 г.” По този повод дружеството се награждава 

в посочената категория с бронзова статуетка „Хермес”, изработена от 

скулптора Ставри Калинов по находка на антична статуетка на бог Хермес 

и грамота. 

 

3. „ИНТЕРКОМ” ЕООД, гр. София - отличено в категория „Топ 100 фирми, 

класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. приходи от 

продажби през 2017 г.”. По този повод дружеството се награждава в 

посочената категория с бронзова статуетка „Хермес”, изработена от 

скулптора Ставри Калинов по находка на антична статуетка на бог Хермес 

и грамота. 

 

4.  „ГРАДУС-1” ЕООД, гр. Стара Загора - отличено на първо място в 

категория „50 фирми, класирани по изменението на печалбата през 

2017/2016 г.”. По този повод дружеството се награждава в посочената 

категория с плакет и грамота. 

 

5.  „ОЛИВА” АД, гр. Кнежа - отличено на първо място в категория „Топ 10Х6 

– фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в 

Северозападен район за планиране”. По този повод дружеството се 

награждава в посочената категория с плакет и грамота. 

 

6. „АФЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Девня - отличено на първо място в 

категория „Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба 

за 2017 г. в Североизточен район за планиране”. По този повод дружеството 

се награждава в посочената категория с плакет и грамота. 

 

7.  „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. Разград - отличено в категория „Топ 

10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в 

Северен - централен район за планиране”. По този повод дружеството се 

награждава в посочената категория с плакет и грамота. 

 

8.  „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Пирдоп - отличено на първо място в 

категория „Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба 

за 2017 г. в Югозападен район за планиране”. По този повод дружеството се 

награждава в посочената категория с плакет и грамота. 

 

9.  „ПАПАС ОЛИО” АД, гр. Ямбол - отличено в категория „Топ 10Х6 – фирми 

с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в Югоизточен район 



за планиране”. По този повод дружеството се награждава в посочената 

категория с плакет и грамота. 

 

10. „КЦМ” АД, гр. Пловдив - отличено на първо място в категория „Топ 10Х6 – 

фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в Южен-

централен район за планиране”. По този повод дружеството се награждава в 

посочената категория с плакет и грамота.  

 

11. „ДАК-22“ ЕООД, гр. Пловдив – отличено на първо място в категория 

„Отлично МСП 2018 г.“. По този повод дружеството се награждава в 

посочената категория с плакет и грамота.  

 

12. БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – отличена в 

категория: „Регионални търговско-промишлени палати (камари) в 

системата на БТПП – за принос при постигане целите и задачите на 

Палатата”. По този повод се награждава с бронзова статуетка „Хермес“ и 

грамота  

 

13. АСОЦИАЦИЯ НА ИНТЕРИОРНИТЕ ДИЗАЙНЕРИ В БЪЛГАРИЯ – 

отличена на първо място в категория: „Браншова организация – за принос 

при постигане целите и задачите на БТПП”. По този повод се награждава с 

бронзова статуетка „Хермес“ и грамота. 

 

14. ДАК-22  ЕООД стана носител в категория "Отлично МСП 2018 г.” , 

отличено в партньорство между БТПП и Кофас  България  

 

15. В категория „ПОСЛАНИК“ - Н. Пр. г-н Джан Хайджоу, Извънреден и 

пълномощен посланик на  Китайската Народна Република в Република 

България 

 

16. В категория „ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ“ - г-жа Улрике ЩРАКА, 

съветник по търговски въпроси, Посолство на  Република Австрия в 

Република България 

 

17. В категория „МЕДИЯ“ - bTV НОВИНИТЕ 

 

18. В категория „Журналист“ - г-н Венцислав ГЕНКОВ,  журналист в 

Информационна агенция и вестник „Монитор“ 


