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Най-важни  
остават  
уважението  
на хората,  
удовлетвореност-
та на клиентите, 
лоялността  
на служителите. 
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Но не мислете, че те не са имали провали, не са 
допускали грешки или не са усещали страха да 
изгубиш всичко. Случвало се е много по-често, 
отколкото си мислите. Но са успели, въпреки 
обстоятелствата.

Всички десет компании, представени в нашата 
книга, показват забележителни финансови 
резултати. Но когато говорят за своите 
бизнеси, никой от предприемачите не цитира 
числата от финансовия отчет. Не, те говорят 
за новите продукти, които развиват, за 
новите технологии, с които модернизират 
производствата си, за новите пазари, към 
които се отправят, за новите стратегии, 
които предприемат заедно с екипите си. 
Основателите говорят за отговорността, 
която носят към хората и обществото, за 
етичността и доверието, което изграждат 
между партньорите. Защото освен растежа и 
цифрите, постигнати през годините, за всички 
най-важни остават уважението на хората, 
удовлетвореността на клиентите, лоялността 
на служителите. А това е най-ценното 
наследство, което могат да оставят. Както 
на следващото поколение в бизнеса, така и на 
всички нас. 

Приятно четене!

Скъпи читатели,

Щ астлив съм да Ви представя 
второто издание на „Книгата 
на фамилния бизнес“, която 
обединява историите на 

десет успешни фамилни бизнеси от България. 
И тази година фирмите, които подбрахме са 
от различни индустрии - пазарни лидери, които 
показват стабилен растеж през последните 
години и при които има поне второ поколение, 
активно включено в бизнеса. 

Радвам се, че можем да Ви разкажем за 
постиженията на всички тези забележителни 
мъже и жени, които са вложили цялата 
си енергия, сила, ентусиазъм и ресурси в 
изграждането и развитието на своя бизнес  
през последните 20, 25, 30 години.

Основателите на тези компании си 
приличат по това, че в трудни за всички ни 
времена, са проявили завидна находчивост 
и предприемчивост. Заедно с най-близките 
си хора са започнали да работят в сферата, 
която са познавали най-добре, продължили са да 
упражняват своите професии, но поемайки риска 
и отговорността да работят самостоятелно. 
За предприемачите, които представяме в 
тази книга, рисковете се оказват оправдани. 
След всички години на изпитания, трудности, 
политическа несигурност, икономически кризи, 
но и растеж, днес те са горди с постигнатото. 
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Зад  
устойчивостта  
на фамилния бизнес 
стои уважението 
към семейството 
като сплотен  
отбор, който  
търси формулата 
на успеха. 

Емил Караниколов
Министър на икономиката 
на Република България
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на тази книга не само заради достиженията 
Ви в бизнеса, а защото сте изходили от 
златното правило: постави се на мястото на 
клиента. Благодаря ви! Благодаря Ви, че когато 
подадохте химикалката на господин Клиент, 
го накарахте да задраска това, което не иска 
за своето семейство. И така изградихте 
характера на Вашите фамилни бизнеси – с 
лоялност, почтеност и спортсменство. Така 
се подписахте в семейната книга на българския 
бизнес. 

Надграждайте се! Ние сме част от един дом, 
в който заедно търсим най-здравите тухли за 
неговата стабилност. Уверявам Ви, че в лицето 
на Министерство на икономиката имате сигурен 
и надежден партньор. Можете да разчитате на 
нас.

Уважаеми читатели,

е си позволя да цитирам 
Рокфелер, който казва, 
че най-успешните бизнес 
взаимоотношения се основават 

на доверие, взаимно разбирателство и 
преданост – същите черти, без които не може 
да се осъществи близко приятелство. Дълбоко 
съм убеден, че зад устойчивостта на фамилния 
бизнес стои на първо място уважението към 
семейството като сплотен отбор, който търси 
формулата на успеха. Наясно съм, че този път 
е дълъг и труден и че само привидно нещата 
изглеждат като случили се изведнъж. Зад този 
миг стоят години усилена работа, безсънни 
нощи, смелост за налагане на нови идеи и 
дързост за овладяване на възможности. 

Скъпи семейства, знам и още нещо със 
сигурност – Вашето име влиза в страниците 
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Фамилният

С поред Центъра за фамилен бизнес 
към Университета в Сейнт Гален, 
Щвейцария, една частна фирма се 

счита за фамилна собственост, ако 50% от 
собствеността е съсредоточена в едно 
семейство. В случаите, когато дружеството  
е публично, то се определя като фамилен  
бизнес ако едно семейство притежава поне 
32% от дяловете, даващи право на глас.

бизнес
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На какво се дължи успехът  
на фамилните бизнеси?
Повечето от компаниите по света са фамилни бизнеси. Сигур-
но сте чували този факт. По данни на European Family Business 
Report от 2018 г., 14 милиона фамилни бизнеси в Европа осигу-
ряват заетост на 60 млн. души в частния сектор и генерират 
40% от брутния вътрешен продукт (БВП). Статистиката на 
НСИ за България показва, че през 2018 г. активните фамилни 
предприятия са 25% от всички активни предприятия и осигуря-
ват 19% от общата заетост в страната. 

Но какво прави фамилните компании 
успешни и успешни ли са всички 
фамилни бизнеси? 
Повечето от собствениците на семеен бизнес са чували за 
съотношението 30:10:3 - 30% от фамилните бизнеси оцеляват 
до второ поколение, 10% до трето и само 3% от тях по-дълго. 
Каква е тайната на тази малка част от семейните компании, 
които са успешни повече от няколко поколения? Умение да се 
адаптират към промените на пазара или дързост да бъдат 
тези, които променят пазара? Със сигурност всичко това, но 
и много повече от това.

Историите на фамилните компании по света са изключител-
но интересни и различни. Уол-Март, Фолксаваген, Форд, БМВ, 
Шварц груп са едни от най-известните, най-големите и най-ус-
пешните няколко поколения наред. Няколко неща обединяват 
тези компании – културата и ценностите, осъзнатата принад-
лежност към семейния бизнес и доброто фамилно управление.

Културата и ценностите – невидима-
та спойка на семейната компания
Фирмената култура, споделените ценности и съзнанието за 
обща цел са сърцето на всяка компания. При семейните фирми, 
обаче, ясната позиция и разбирането за това кои сме ние, как-
во искаме да постигнем като компания и как постигаме всичко 
това, дават солидна основа и стабилност на фамилното пред-
приятие. Тези три постамента са спойката на фамилията, коя-

то може да я задържи фокусирана върху целите и да сплоти 
различията в полза на общата цел. А сплотеността на семей-
ството е един от основните фактори за генериране дори на 
по-добра финансова възвръщаемост на фамилния бизнес. Анга-
жираността и принадлежността към ценностите на компани-
ята помагат за формиране и на „династично“ съзнание, което 
подготвя следващото поколение за управление на бизнеса.

В България, поради исторически обусловени фактори, по-го-
лямата част от фамилните компании са сравнително млади. 
Според скромната извадка на Книгата на фамилния бизнес 
(общо 18 фирми, включени в двете издания на книгата през 2018  
и 2019 г.), 11% от компаниите, се управляват от трето поко-
ление в бизнеса, в 50% от фирмите второто поколение рабо-
ти активно и наравно с първото, но все още предаването на 
собствеността не се е случило. В останалите 39% бизнесът се 
развива от първото поколение, но собствениците осъзнават 
нуждата да възпитат наследниците си в приемственост на 
бизнеса. Филип Лисичаров, второ поколение собственик и упра-
вител на дестилерията за розово масло „Еньо Бончев“, казва 
„Фамилният бизнес просто минава през мен. Аз не притежавам 
нищо. Бизнесът принадлежи на поколенията.“

Според проучване на EY сред 589 от най-големите фамилни ком-
пании в света (2018), успешните семейни компании създават 
фирмена култура на иновации и култура, която насърчава гъвка-
востта и оценява свежото различно мислене. Тази култура има 
капацитет да създава и да се възползва от новото. А най-цен-
ното е, че успешните фамилни компании предадат този тип 
култура през поколенията. Културата на иновации се усеща и 
наблюдава във всички компании, които представяме във вто-
рото издание на книгата и е особено изразена в следващото 
поколение.

Следващото поколение няма проблем нито с границите, нито 
с авторитетите. Те мислят мащабно и намират примери и 
експерти от далечни краища на света, които им помагат да 
приложат добри модели в техните фирми в България. Смело-
то мислене и желанието да разраснат бизнеса, да го управля-
ват професионално и мащабно, е типично за новото поколение 
предприемачи. Но личи и подкрепата на основателите, тяхна-
та смиреност в добрия смисъл, която дава път на младите в 
стремежа им към нови хоризонти. „Ние станахме много по-спо-
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койни, откакто в бизнеса се включиха децата ни“, споделя Па-
рашкева Вълева, съосновател на Акватек. Иван Железчев, ос-
новател на Диавена, разказва: „Откакто синът ми се включи 
в управлението, стартирахме много нови проекти и взехме 
стратегически важни решения за бъдещето на нашия бизнес.“

Младото поколение на фамилния бизнес в България поставя 
летвата много по-високо. Ако досега фамилните бизнеси са ус-
пявали, въпреки сложната конюнктура на тяхното създаване, 
въпреки дългите години преход и неблагоприятна икономиче-
ска среда, следващото поколение си поставя по-големи цели. 
Те търсят перспектива на по-мащабни и взискателни междуна-
родни пазари, развивайки продукти с по-висока добавена стой-
ност и с приложение на технологии и иновации, за които са го-
тови дори да рискуват фамилен капитал.

Добро фамилно управление –  
как роднините стават един екип
Доброто фамилно управление е насочено към онези фактори, 
които са жизненоважни за успеха на семейната компания: пла-
ниране на бъдещето, управление на приемствеността и овла-
дяване на конфликтите. Тези три компонента обикновено се 
определят в най-важния документ на всеки фамилен бизнес – 
т.нар. семейна конституция, която формулира философията на 
компанията, ценностите и целите.

Фамилната конституция задава референтна точка за бъде-
щите поколения, обединява и насочва предприемаческите се-
мейства в правилната посока. Най-успешните фамилни бизнеса 
са онези, които успяват да обединят цялото семейство. Но 
единството на семейството до голяма степен зависи от спо-
собността на отделните членове да се справят вътрешно с 
различията в позициите си. Фамилната конституция помага 
много в това отношение, защото подобрява разбирането за 
връзката на семейството и бизнеса и разграничава въпроси-
те, които касаят семейството, и въпросите, които засягат 
управлението на бизнеса.

Тя предоставя възможности за по-ефективна комуникация и 
документира и адресира очакванията на отделните членове 
на семейството. Този процес гарантира, че всеки член на се-
мейството разбира своята роля и своите отговорности в биз-
неса. Фамилната конституция внася усещане за справедливо 
споразумение, при което всички гласове са чути. Изискваната 
инвестиция във времето, както и фактът, че семействата 
се страхуват от потенциално влошаване на отношенията, е 
причината фамилните компании да забавят такъв процес. А 
това забавяне често има отрицателно въздействие върху раз-
витието и растежа на компанията. 

Но историите на успешните фамилни компании по света показ-
ват, че семействата няма защо да се страхуват да започнат 
този процес. Това споразумение, както всички други, се пости-
га с увереност, ефективна и открита комуникация, обсъждане 
на различни опции, сътрудничество и желание да поведат ком-
паниите си напред към бъдещето.

Фамилният бизнес е като всеки друг бизнес, но той изключи-
телно много разчита на семейството, за да започне да се 
развива, да се разгърне и да бъде устойчив. В него важна роля 
играят отношенията между роднините, които си поделят от-
говорността за просперитета на бизнеса. Десетте истории 
в тази книга показват, че независимо от кратката история на 
съвременния фамилен бизнес у нас, той създава традиции, кои-
то се базират на иновации и предизвикват иновации. Връзки-
те между поколенията са силни, а уроците на основателите не 
остават напразни. Благодарение на тях следващите поколения 
успяват да изведат компаниите в бъдещето, което е напълно 
различно от настоящето на създателите им. И благодарение 
на тях българският семеен бизнес вече заема своето място в 
националната икономика и е готов да подкрепя нейното раз-
витие.
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Компания Основана Статут Приходи* Брой заети Държава Сектор Семейство

1 Уолмарт 1962 г. публична 485.87 2,300,000 САЩ Ритейл Уолтън

2 Фолксваген АГ 1937 г. публична 287.90 642,300 Германия Автомобилна индустрия Порше

3 Бъркшая Хатауей 1955 г. публична 242.14 402,166 САЩ Финансови услуги Бъфет

4 Ексор 1927 г. публична 170.82 307,637 Италия Финансови услуги Аниели

5 Ford Motor Company 1903 г. публична 156.78 202,000 САЩ Автомобилна индустрия Форд

6 BMW 1916 г. публична 118.80 129,932 Германия Автомобилна индустрия Куанд

7 Кох индъстрис 1940 г. частна 110.00 100,000 САЩ Автомобилна индустрия Кох

8 Каргил 1865 г. частна 109.70 153,000 САЩ Ритейл Каргил

9 Шварц груп 1930 г. частна 109.65 360,000 Германия Ритейл Шварц

10 Роберт Бош 1886 г. частна 94.63 402,166 Германия Автомобилна индустрия Бош

Източник: Книга на фамилния бизнес в България 2017, 2020

Управление на 
компаниите 

%

39

11

50

Икономически 
профил на 

компаниите 
% 70

15

5
5 5

производство

строителство

услуги

медии и забавления

земеделие

първо поколение 

първо и второ поколение

трето поколение

Източник: EY Family business indexНай-големите фамилни компании в света (по приходи, 2018 г.)

*Данните са в Евро
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Имаме отговорност 
не само към децата 
си, но и към всички 
служители. 

Христо Илиев 
основател на AG Capital 

Х олдингът AG Capital е водеща бизнес 
група, специализирана в управление  
на инвестиции и услуги в сектора  
на недвижимите имоти. Част от  

AG Capital са: Lion’s Head Investments, която 
притежава и управлява пет първокачествени  
офис сгради – Полиграфия Офис Център и Мегапарк 
в София и Орегон Парк – A, B и C в Букурещ;  BLD –  
строително-инвестиционна компания за жилищни 
проекти; Park Lane Developments –  изграждане  
и управление на висококачествени офис проекти; 
Forton – консултантски услуги за бизнес имоти, 

AG Capital

Собственик 
Христо Илиев

Име на компанията 
AG Capital

Заети в компанията (2018) 
750

Годишен оборот (2018) 
55 млн. лв.

партньор на световния лидер Cushman & Wakefiеld;  
агенциите за недвижими имоти Aдрес и Имотека –  
с най-голямо национално покритие, Unique Estates – 
специализирана агенция за луксозни имоти,  
ексклузивен партньор на Luxury Portfolio  
за България, и други.
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От ляво надясно: Теодор Илиев  |  Христо Илиев  |  Виктория Илиева



„Посредническият бизнес в сферата 
на недвижимите имоти изисква малък 
начален капитал, но успехът зависи  
от всяка една сделка”
С откриването на първия офис на агенцията за недвижими 
имоти – Адрес – Христо Илиев стартира бизнес, който ще се 
превърне в AG Capital – структура от компании, специализирани 
в инвестиции и услуги в сектора на недвижимите имоти. Нача-
лото е през 1993 г., когато Христо е студент в трети курс на 
Икономическия университет във Варна. 

Началото е предизвикателство, но открива път с широки хо-
ризонти и възможности за развитие на сродни бизнеси. „Аген-
цията за недвижими имоти е бизнес, който в началото изисква 

много малък или почти никакъв начален капитал. Притокът на 
средства зависи изцяло от успеха на всяка една сделка. Когато 
започвахме, бяхме трима – аз, съдружникът ми и нашият бизнес 
асистент в много малък офис на бул. „Мария Луиза“ във Варна“, 
разказва Илиев. „Наблюдавахме какво прави конкуренцията и по-
степенно се развивахме – сделка след сделка, офис след офис, 
град след град.“ С времето Христо и партньорът му откриват 
възможности и в други сфери – реклама, производство на мебе-
ли и на млечни продукти, и разширяват дейността си. 

Фокусът на Христо остава върху бизнеса с недвижимите имо-
ти. Портфолиото от компании на холдинга постепенно се уве-
личава и сега AG Capital се специализира в управлението на ин-
вестиции в  първокласни офис и жилищни проекти. Членовете на 
семейството му постепенно започват независими предприема-
чески начинания, които подкрепят и допълват основния бизнес.

Братът и сестрата Христо и Весела Илиеви заедно с техния баща - инж. Теодор Илиев (в средата)
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„Христо е човек, който задава въпроси 
до последно”
Христо е изключително любопитен, както казва съпругата 
му Виктория, и това е една от причините за успеха му. „Той е 
човек, който активно търси хората, от които може да научи 
нещо ново, задава им въпроси и пита до последно. Мисля, че 
това е едно от качествата му, които го водят напред.“ 

Той допълва, че обича да попада в нови и непознати ситуации. 
„Когато листвахме през 2016 г. Bulgarian Land Development Plc 
(BLD) на лондонската борса, прекарахме часове и дни с банкери, 
одитори и адвокати. Макар и да познавах етапите на проекта, 
за мен беше задължително да вникна максимално в детайлите 
на този процес. При първото ни посещение на MIPIM – най-голя-
мото изложение за недвижими имоти в Европа, нямах съвсем 
ясна концепция каква ще е добавената стойност от участие-
то. Следващата година отидохме два дни по-рано, за да бъдем 
много по-подготвени.“ 

Адрес на Христо Илиев променя 
агентския бизнес в сферата на 
недвижимите имоти в България
Цялата група AG Capital е изградена на база търсене и прила-
гане на модели и професионален опит от най-модерните и ус-
пешни компании по света. Изучавайки и пренасяйки чужд опит в 
България, фирмата въвежда не една и две иновации в сектора.

Първата от иновациите е направена няколко години след стар-
та на бизнеса. Адрес въвежда прилагането на т. нар. терито-
риален принцип (real estate farming). При него всеки офис работи 
на определена територия на града или района. Впоследствие 
се създава мрежа от агенции в различни градове. Централният 
офис на Адрес остава 10 години във Варна, но веригата покрива 
цяла България. 

Христо прилага този принцип и по отношение на специализа-
цията на офисите. „Разделението на дейността по видове имо-
ти – бизнес, жилищни, ваканционни, луксозни – ни даде възмож-
ност от Адрес да създадем други фирми – Forton, Unique Estates, 
Имотека, Кредит Център, Advance, Facility Optimum. Реално от 
отдели те се превърнаха в компании. Така с времето Адрес 
стана Address Group, Address Group стана AG, след това доба-
вихме Capital и когато започнахме да инвестираме, създадохме 
холдинга“, разказва той.

Партньорството има значение
AG Capital развива партньорства с международни компании, 
които са водещи в отделни сегменти на пазара. За Христо е 
важно да присъства на тези нишови пазари и да развива нови 
възможности и перспективи.

Той се гордее със създаването на Bulgarian Land Development Plc 
(BLD) – строително-инвестиционна компания за имоти, която 
през 2006 г. привлича инвестиции от институционални инвес-
титори на стойност 40 млн. паунда, които се предлагат на ал-
тернативния сегмент на лондонската борса AIM. С решението 
акциите на Bulgarian Land Development Plc да бъдат търгувани 
на борсата, компанията е дала възможности за инвестиции в 
трудни за развиване проекти в България – например ваканцион-
ни имоти на най-различни места. Въпреки кризата успяхме да 
не допуснем нито един фалирал проект, забавяне на задължения 
и необслужени банкови кредити“, обяснява създателят на ком-
панията.

„Обичам традициите”
„Аз съм консервативен. Имаме традиции в семейството и в 
бизнеса“, казва Христо. С част от екипа си той работи над 10–
15 години и насърчава предприемачеството сред тях. Утвърде-
на практика е мениджъри на високо ниво да бъдат и партньори.

Въпреки че не работи оперативно с Адрес и Имотека, с удо-
волствие всяка година той кани на двудневна среща топ броке-
рите, за да прекара време с тях и да разбере какво ги вълнува, 
как се развива пазарът и какви нови идеи имат. „С някои от тях 
се срещам само един път в годината. Обсъждаме най-различни 
въпроси – лични, но и бизнес-ориентирани. Аз също уча от тях. 
Това време е много приятно за мен“, обяснява предприемачът.

„Винаги гледам напред”
Христо разказва за уроците и опита, който придобива с реги-
оналната експанзия на AG Capital в Сърбия и в Македония. Хол-
дингът създава офиси на Адрес и Forton в Белград и Скопие – 
и макар тези начинания да не оправдават очаквания успех, за 
него това е един важен опит. AG Capital инвестира отново в 
чужбина, като навлиза на румънския пазар, но с друг подход, кой-
то е изключително успешен. „Казват, че най-щастливи са тези, 
които гледат в настоящето, но аз винаги гледам напред“, за-
вършва той.
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Любопитството е в кръвта  
на семейство Илиеви
Докато Христо специализира в инвестициите в недвижими 
имоти, членовете на семейството му – съпругата му Викто-
рия и най-големият му син Теодор, развиват независими пред-
приемачески начинания. Те допълват и подкрепят основния биз-
нес. 

Съпругата на Христо – Виктория е финансист, но по-късно за-
вършва архитектура и интериорен дизайн в Лондон. Започва 
като хоби да се занимава с вътрешен интериор, който посте-
пенно изгражда в бизнес, обхващащ днес проекти на жилища и 
офиси от най-висок клас. 

„Виктория започна своето бизнес начинание с малки проекти, 
а наскоро ми показа презентация за сграда в Тирана, където 
никога не съм ходил. Работи за големи корпоративни клиенти 
в България и в чужбина. Сега се занимава с неща, които преди 
няколко години не си е мечтала да прави“, допълва съпругът. 
Клиентите на Виктория са предимно компании извън група-
та на AG Capital, но тя също подкрепя семейния бизнес и се 
включва в различни проекти на холдинга. Христо е впечатлен 

от интериорния дизайн на новия офис на Lion’s Head в Букурещ 
и последната награда на екипа на Виктория Илиева – Best Office 
Interior Bulgaria на European Property Awards 2019–2020.

Независим или семеен бизнес?
Христо и Виктория имат трима сина. Най-големият син на 
Христо и Виктория, Теодор, е завършил хотелиерство в Швей-
цария, развива собствен бизнес с краткосрочно отдаване на 
апартаменти под наем в София, Сараево, Загреб, Любляна и 
Брюксел и е мениджър проекти в BLD. Вторият им син Петър 
учи строителство и недвижими имоти в Рединг, Великобрита-
ния. Преминал е множество стажове и обучения в Европа, САЩ, 
Китай, Сингапур. Най-малкият – Кристиян – е ученик. 

Теодор скоро трябва да реши в кой бизнес ще търси развитие-
то си. Заедно с брат си Петър присъства в срещите на Бор-
да на директорите на холдинга. Баща му го насърчава да се 
включи в семейния бизнес, но го е оставил да намери „това, с 
което ще му е най-интересно да се занимава.“ Теодор е преми-
нал стажантски програми в големи международни компании в 
Швейцария, Великобритания, Испания, Индия и САЩ.

Oregon Park в Букурещ, Румъния Полиграфия офис център в София
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AG Capital в пет думи: иновация, традиция, визия за бъдещето, 
любопитство, професионализъм

допускат външни за семейството мениджъри да управляват 
самостоятелно, което е голяма грешка.“ В случай на конфликт 
в семейството, това би могло да окаже неблагоприятно влия-
ние на фирмата“, завършва той.

Христо се гордее с баща си и сестра си – негови партньори 
в бизнеса. Инж. Теодор Илиев  наскоро навърши 80 г. и актив-
но се включва в работата на Адрес – Бургас. Весела Илиева е 
изпълнителен директор на Unique Estates, водеща компания в 
сегмента на луксозните имоти, член на съвета на директори-
те на AG Capital и председател на съвета на директорите на 
Адрес и Имотека.

В края на разговора ни Христо, Виктория и Теодор се споглеж-
дат с усмивка, а после поглеждат в една посока – напред. По 
всичко личи, че „адресът“ на AG Capital ще го намерим и в бъ-
дещето.

„Интересно ми е да проучвам нови 
бизнес възможности и да надграждам 
вече създадените”
Теодор допълва: „Винаги ми е било интересно да проучвам нови 
бизнес възможности и да надграждам вече създадените таки-
ва. Виждам разни неща и си мисля дали може да се подобрят, 
как да се продава това или онова на друго място. Това може 
би е като любопитството на баща ми. Родителите ми дават 
свобода да се развивам според собствените си виждания.“

Христо насърчава и двамата си сина да опознаят бизнес сре-
дата в чужбина, защото тя е различна от тази в университе-
та и в България и налага развиване на нови умения и качества. 
Узряването на синовете му в бизнеса трябва да е по тяхно 
желание, а не защото някой им е казал. Всички бизнеси в семей-
ството по някакъв начин са свързани с недвижимите имоти. 
Въпреки това отношението към всеки един е както към все-
ки друг клиент – прозрачно и ясно. Имаме бизнес отношения,  
каквито би трябвало да бъдат в един бизнес“, казва Христо.

„Много семейства и фамилни 
компании трудно допускат външни 
за семейството мениджъри да 
управляват самостоятелно,  
което е голяма грешка”
Христо вярва и разчита на ръководния си екип, че ще въведат 
синовете му в бизнеса на групата при желание от тяхна стра-
на. Според него е важен балансът между професионалния ме-
ниджмънт и приемствеността в семейството.

„Има много фамилни фирми, в които семейството не е в те-
чение на бизнеса. Ние имаме отговорност не само към децата 
си, но и към всички служители. Аз съм изключително признате-
лен на всички, с които работя от години. Заедно сме преминали 
през много изпитания и дори и да има сътресения, мога да раз-
читам на тях. Много семейства и фамилни компании трудно 

Христо и Виктория заедно с тримата си сина - Кристиян,  
Петър и Теодор
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Моето семейство 
носи предприема-
чеството в кръвта  
си и го подкрепя  
в другите. 

Иван Иванов (Крачунов) 
управител на „Агротайм“ ЕООД

А 
гротайм“ ЕООД е сред водещите 
компании в сектора на земеделието 
в България. Създадена с цел 
производство, преработка и 

търговия със земеделска продукция, днес 
Агротайм се развива в няколко сфери на 
дейност – зърнопроизводство, свиневъдство, 
производство и преработка на плодове, 
а отскоро и бутиково производство на 
занаятчийски алкохол. От 2017 г. насам, групата 
от компании около Агротайм обслужва нуждите 
на земеделските стопани в България от машини, 
сервиз, агрохимикали, торове и семена. Фирмата 
е семейна и се развива от третото поколение 
във фамилията.

Агротайм

Собственик 
Иван Иванов 
(Крачунов)

Име на компанията 
Агротайм ЕООД

Заети в компанията (2018) 
320

Годишен оборот (2018) 
48,3 млн. лв.
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Иван Иванов (Крачунов)



Австралия или Исперих?
През 1991 г. Теодор Иванов (Крачунов) и неговите колеги от Тех-
ническия университет в София обмислят да имигрират в Ав-
стралия или Канада. Писмото им до посолството на Австралия 
получава положителен отговор и Теодор е готов да купи билета 
си за далечния континент, когато баща му Иван Крачунов го 
спира с идеята, че нещата ще се подобрят, ако двамата разви-
ят търговия със земеделска продукция. „Стой тук, ще правим 
бизнес, няма как всичко да бъде толкова лошо“, казал Иван, по 
думите на внука му, който носи същото име. Теодор поема риска и 
семейството създава фирма „Агротайм“ в Исперих. Така, през 
1992 г. започва да тече времето за земеделие на семейство 
Иванови (Крачунови). „Агротайм“ се превръща във водеща ком-
пания в сектора у нас с търговски партньори в цяла Европа, 
Северна Америка, Северна Африка, в Близкия Изток и Азия.

„Дядо ми беше известен и уважаван  
в земеделските среди”

„Агротайм“ е история за бизнес, в която три поколения успя-
ват да уловят възможностите на времето да се движат с 
една крачка напред и да избегнат капаните. Дядото – Иван 
Крачунов е бил зооинженер, завършил Софийския университет. 
Когато настъпват промените, стартира бизнеса си сам, с 
ипотека на дома си и с подкрепата на съпругата си. „Дядо ми 
се гордееше най-много с това, че е постигнал всичко сам, без 
външна помощ от когото и да е. Той беше предприемчив човек 
с визия. Много хора в земеделието го познаваха като голям спе-
циалист в сектора. И до ден-днешен хората добре си спомнят 
дядо ми“, разказва Иван.

Търговията е в кръвта им
В началото „Агротайм“ стартира с търговия. „Аз не съм земе-
делец. Аз съм бизнесмен, както са били моите родители и мо-
ите прародители. Нито баща ми, нито дядо ми някога е карал 
трактор. Това може би е малко разочароващо, защото отнема 
от романтиката, но това е истината.“

Иван Иванов и полетата на Лудогорието
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В началото на 90-те години на XX век дядо му, Иван Крачунов, 
рискува със сделка за износ на агнешко месо за Италия. В опит 
да намери средства за закупуването на животните, той иска 
заеми от близки и приятели. Негов близък му отказва, защото 
събира пари за кола. Въпреки трудностите сделката се осъ-
ществява и Иван Крачунов доказва, че знае кога и как да рис-
кува. 

Друга важна и голяма сделка от първите години на фирмата е 
износът на замразени плодове за Великобритания и Германия. То-
гава Иван е дете и помни десетките хладилни, чисто бели ти-
рове, които тръгват за Западна Европа. Баща му говори добре 
английски и прави контактите с международните партньори.

Успехът не закъснява и през 1997 г. фирмата е обявена за една 
от 500-те най-бързо развиващи се фирми в Централна и Източ-
на Европа от Световния икономически форум. 

„Трябва да вземеш решение  
и да работиш там, където си”
Иван Иванов поема семейната фирма след смъртта на баща 
си преди няколко години, но познава бизнеса от дете. Прекарва 
всяка лятна ваканция редом до баща си и дядо си. Още тогава 
присъства ежедневно на преговори, на срещи, на производстве-
ни обсъждания и живее с бизнеса на семейството.

През 2011 г. се връща от образованието си в чужбина. Изправя 
се пред същия избор като този на баща му в началото на 90-те 
години на XX век. „Известно време мислех дали да се прибера 
в България, дали да остана в чужбина. Дадох си сметка какви 
са възможностите за развитие тук и там. В крайна сметка 
реших да се прибера с идеята, че винаги мога да взема и други 
решения след това.“ 

След смъртта на дядо си се включва с лекота в работата, за-
едно с баща си и с баба си. В началото се занимава с бизнес 
развитието на компанията, а след 2017 г. поема изцяло управле-
нието на бизнеса. Точно тогава му се налага да преживее и загу-
бата на баща си. Освен тежките промени в личния живот, Иван 
трябва да преосмисли и цялостното управление на фирмата. 
Тогава взема решението да наеме професионални чуждестран-
ни експерти, които да отговарят за различните дейности в 
компанията. Използва и консултанти, които помагат за разви-
тието на производството и технологиите.

Органичен растеж
„Агротайм“ е записала в историята си много ценни уроци, 
които са довели и водят бизнеса до органичен растеж със сис-
темни, бавни темпове. За Иван е трудно да отбележи т. нар. 
„сделки на века“, защото вярва, че постигнатото е резултат 
от съвместните усилия и знания на семейството и на екипа на 

Цехът за сортиране на плодове в Исперих
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компанията. Той подчертава, че развитието на външната тър-
говия, благодарение на баща му, им е дало предимство пред кон-
курентите. „Ние търгувахме успешно и директно с партньори 
от цяла Европа без да използваме посредници. И до ден-днешен 
правим това. Например продаваме зърно на най-голямата група 
мелници в Испания, в Гърция, във Великобритания, вместо на 
мултинационални посреднически компании.“

„Агротайм“ се развива плавно и благодарение на постоянната 
комуникация с научните среди. Още от времето на дядо му, 
през баща му, който поддържал много добри връзки с браншо-
вите организации, до днес. „Дядо ми се е занимавал много с 
научни разработки. По онова време неведнъж е награждаван 
за неговите разработки. Това отношение към науката и но-
востите винаги ни е държало на гребена на вълната и в крак с 
най-модерните тенденции. Все пак нивото на познание, когато 
общуваш с научните кръгове, е различно от това, когато си 
изцяло въвлечен в оперативна работа на полето.“

През годините компанията развива нови техники за обра-
ботване на земятa в рамките на световните стандарти, пра-
ви експерименти с различни сортове култури, адаптира опита 
от други държави. „Много бих искал да имам възможност да 
съсредоточа личното си време, усилия и средства в науката. 
Инвестиции в развойна дейност – това е пътят, по който бих 
искал да поеме „Агротайм“, защото науката дава най-висока-

та добавена стойност в работата ни и именно тя би задвижи-
ла бизнеса ни още по-силно напред.“

Решенията във фирмата винаги са се взимали от семейство-
то. Но през годините „Агротайм“ развива и различни съдру-
жия и партньорства, привлича международни инвестиции. През 
2005 г., в резултат от съдружие с швейцарски партньори, ком-
панията произвежда много качествена хлебна пшеница, един-
ствена в България. Това дава тласък на „Агротайм“ да разшири 
зърнопроизводството си. През 2017 г. създава съвместна фир-
ма с партньор от България за търговия и сервиз на земеделска 
техника и изграждане на поливни системи. 

В момента Иван, заедно с партньори от Великобритания, 
работи по проект за няколко вида джин под марката „Rustic 
Reserve“. Една от напитките – от дренки, се произвежда за 
първи път. Прави се от истински био дренки в малка дести-
лерия в Исперих, по авторска рецепта. Друг продукт с 19 бъл-
гарски билки печели награда на международен конкурс в Лондон. 
Иван разказва, че подготвили рецептата в сътрудничество с 
доцент от Софийския университет, в духа на семейното вле-
чение към науката.

“Моето семейство носи 
предприемачеството в кръвта си  
и го подкрепя в другите”

Иван Крачунов (дядото на Иван)  
в кабинета си

Иван Крачунов (баща) и Теодор Иванов 
(син) на награждаването на Иван 
Крачунов с приза Агробизнесмен на 
България - 1996 г.

Дона Иванова, баба на Иван
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Агротайм в пет думи:  
визия, предприемчивост, иновации, честност, традиции 

Предприемачът казва, че ако може да промени нещо, това би 
било да инвестира повече в услуги, търговия и нови техноло-
гии, и не толкова в производство. Според него то е с най-малък 
потенциал за развитие, има сериозни ограничения откъм на-
личието на свободни човешки ресурси и е с по-ниска добавена 
стойност.

„Развитието ни в момента до голяма степен е в сектора на 
услугите. Създадохме нов модел на управление и отношения, 
чрез които искаме да превърнем нашите конкуренти – земе-
делските компании, в клиенти и да им продаваме и да обслуж-
ваме всички техни нужди – от продажбата на семена, торове, 
препарати, селскостопанска техника до обслужването на тази 
техника, дори до предлагането на ИТ решения за дигитализа-
ция. Опитваме да сме на гребена на вълната на дигитализация-
та. Виждаме големи ползи в това.“

„Агротайм“ въвежда софтуер в зърнопроизводството, който 
управлява всички процеси – от полето – с GPS системи за ма-
шините, през планирането на дейностите, проследяването на 
развитието на растенията чрез сателит. Целта е пълен мони-
торинг и оптимизация на работните средства и материали за 
по-голям добив. В свинефермата също се работи със софтуер, 
базиран на облак, а служителите следят данните на екрана на 
смартфона си. Предстои въвеждането на цялостна ERP систе-
ма за цялата фирма.

„Агротайм“ отговаря и на изискванията за отговорно и хуман-
но отношение към животните. Прасетата им се произвеждат 
без антибиотици, отглеждат се в отворени, широки прос-
транства, в промишлени мащаби с компютаризирано следене 
на качеството на въздуха. За тази иновация Иван е награден и 
в конкурс на в. „Български фермер“ през 2018 г.

Каквото и да се случи занапред, Иван се води от уроците на 
дядо си, баба си и баща си. „Никога да не отстъпвам от ценно-
стите си, независимо от обстоятелствата. Да не падам ду-
хом. Да изразходвам правилно времето си, защото е най-огра-
ниченият ресурс.“

Едно от най-големите постижения на компанията е, че се раз-
вива въз основа на семейни ценности, които са непреходни. „На 
първо място, това са честността и почтеността. Никой ни-
кога не си е позволявал да прекрачва границата на закона. От 
нашата фирма никога не е продаден и един килограм продукция 
без платено ДДС“, пояснява той.

Лоялността и грижата за хората правят фирмата предпочи-
тан работодател в региона. „Когато обявим, че търсим слу-
жители, най-качествените, най-талантливите хора кандидат-
стват първо при нас. Те работят с цел, с мисъл и за усилията 
си получават адекватно признание. Знае се, че има справедли-
вост, че когато някой предложи нещо или изобрети нещо смис-
лено, винаги ще бъде възнаграден и това влияе положително на 
мотивацията. Това ни спасява в тази трудна ситуация с работ-
ната ръка в България.“

„Агротайм“ се развива благодарение на силния си предприема-
чески дух и подкрепя вътрешното предприемачество. Иван 
вярва, че изконното, вътрешното чувство за бизнес трябва 
да се разпространява и да заразява. Той казва, че никога не са 
спирали служителите да развиват допълнителна икономиче-
ска дейност и цитира конкретни примери. „Моето семейство 
носи предприемачеството в кръвта си. Всички винаги са били 
готови да говорят за бизнес с всеки, по всяко време. Ние гово-
рехме за бизнес включително на семейни събирания и търже-
ства. Имам идея да регистрирам фондация, в която да отде-
лям средства за подпомагане на предприемачеството в нашия 
регион“, казва Иван.

Времето на „Агротайм” тече и не спира
Начело на компанията, Иван преосмисля нейното развитие до-
сега. Фирмата стартира с търговия на земеделска продукция, 
а по-късно влиза в производството. Пазарите й са предимно в 
Европа, но има опит в търговия със Северна Африка, с Близкия 
Изток. Произвежда висококачествени череши и други плодове 
под марката „Borisa“. Работи с всички основни вериги супер-
маркети.
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Първо трябва  
да дадеш и после  
да получиш.

инж. Валентин Вълев 
основател на „Акватек“ ООД

Ф 
ирма „Акватек“ проектира 
и изгражда големи басейни, 
спа центрове, аква паркове 
и фонтани от 1994 г. Пътят 

на предприемачеството за основателя на 
бизнеса инж. Валентин Вълев стартира с малки 
строителни обекти край Смядово, преминава 
през изграждане на аква паркове и големи спа 
центрове на българското Черноморие и стига до 
отворените врати на Европа, където ясно стои 
възможността „Акватек“ да се утвърди като 
предпочитан партньор за изграждане на сложни 
водни съоръжения.

Акватек

Собственик 
инж. Валентин Вълев

Име на компанията 
„Акватек“ ООД

Заети в компанията (2018) 
100

Годишен оборот (2018) 
9,5 млн. лв.
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От ляво надясно: Димитър Вълев  |  Добромир Вълев  |  Валентин Вълев  |  Парашкева Вълева



В началото бе Смядово
В края на 80-те години на XX век инж. Валентин Вълев и съпругата 
му Парашкева живеят в град Смядово – той е военен инженер 
и работи в строителни войски; тя също е инженер и се грижи 
за първия им син – Димитър. След политическите промени в 
страната в началото на 90-те години Валентин се уволнява от 
армията и без много колебания се захваща да прави бизнес с 
това, което умее да прави най-добре – строителството.

По това време рисковете са големи. Частното строителство 
изисква кратки срокове и работа „от–до“ от предприемача. Но 
той има силното вътрешно усещане, че ще успее. „Тогава казах 
на колеги от държавното предприятие: „Аз ще направя фирма и 
до 5-6 години тя ще е по-голяма от вашата.“ Бях на правилното 
място, в правилното време“, коментира Валентин.

Съпругата му Парашкева става негов съдружник още през 1990 
г. и до днес, с малки прекъсвания, фирмата е изцяло семейна. 
„Каза ми, че ако работя с него, няма да има компромиси. Като 

Photo credit 

Хотел „Аква“ във Варна
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инженер не бях полезна в бизнеса, затова реших да се заема 
с финансово-административната част на работата. Когато 
градиш бизнес със съпруга си, трябва да си вътре в нещата. 
Само така можех да го подкрепя истински, да бъдем заедно в 
това“, казва тя. 

„Акватек” запълва ниша на пазара
„Акватек“ е създадена през 1994 г., когато бизнесът с изграж-
дането и поддържането на басейни в България е по-скоро не-
познат. Специалисти с опит няма, а голяма част от конкурен-
тите в сферата са хора без опит дори в строителството. 
Валентин Вълев обаче има такъв опит и това се оказва ключов 
фактор за неговия успех, особено когато става дума за големи 
проекти. През годините „Акватек“ изгражда над 3000 обекта в 
България, Европа и по света – големи аквапаркове, спа компле-
кси, частни басейни, като поема заданието от идейния проект 
до поддръжката.

„Попаднахме във време, когато много се строеше. Веднъж на 
среща с испански възложители показах албум със снимки от 
проектите ни. Казах им, че можем да построим аквапарк за 
5 месеца в Слънчев бряг (2013 г.). Те не повярваха – „Ако вие 

направите аквапарк за толкова кратко време, това ще бъде 
най-бързо построеният аквапарк в света“. Е, направихме го. 
Тогава имахме силен хъс за работа, за доказване. Както казвах 
тогава – бяхме млади капиталисти с остри зъби“, коментира 
лаконично собственикът на фирмата.

Уроците на кризата 
Кризата от 2008 г. предизвиква семейството да вземе тежки 
решения, за да спаси „Акватек“. По това време семейство Въ-
леви има силно развит строителен бизнес, арматурен двор, цех 
за алуминиева дограма, производство на мебели и два хотела 
във Варна и Бургас.

Валентин постъпва находчиво и не се колебае бързо да продаде 
голяма част от движимите активи, от които бизнесът няма 
нужда, и да прекрати странични производства и услуги, за да 
запази основните дейности.

Междувременно през 2009 г. техен клиент поискал да наеме 
целия им хотел в Бургас за период от 18 месеца, за да наста-
ни свои работници. Така хотелът се оказва зает на 110% в 
най-тежкия период от кризата.

Спортен олимпийски басейн
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„През годините винаги сме имали ритмични парични приходи 
от различни източници и това ни спаси“, съгласява се Параш-
кева. Когато кризата притиска заплашително строителния 
бранш, тя поема не по-малко тежката задача сама да освободи 
голяма част от персонала на фирмата – близо 400 души. „Беше 
ужасно. Трябваше да застана и да погледна тези хора в очите, 
някои от които приятели, и да им кажа, че трябва да се разде-
лим. Но така се налагаше, за да спасим бизнеса.“

„Трябва да си налице 25 часа”
Парашкева разказва как „Акватек“ променя живота на семей-
ството им. Те имат двама сина – Димитър и Добромир, чието 
детство и професионален път са свързани и преминават в се-
мейната компания.

„Ние сме поколението, което създаваше бизнеса, и затова 
нямахме възможност за баланс между личен и професионален 

живот. Трябваше да си налице за работа 25 часа. Често наричам 
Валентин „Вълев“, а не „Вальо“ например“, казва тя.

Разказва, че „банка“ е една от първите думи на малкия им 
син. Още като бебе, тя водела детето по банки, институции, 
обекти, но както отбелязва: „Нямаше друг начин, но синовете 
ни получиха други уроци в живота.“

Вълеви насърчават синовете си да започнат работа отрано – 
като общи работници, а след това и в офиса. Това е начин да 
наваксат времето заедно, а и да ги въведат в реалния живот 
и бизнес.

Днес двамата мъже, които са завършили бизнес мениджмънт  
и счетоводство, са изкачили сами пътя до експертните и 
ръководни позиции в компанията. Димитър Вълев е главен 
мениджър на „Акватек“, а Добромир е управител на ваканционен 
комплекс „Topola Skies“.

Infinity басейна в комплекс Topola Sky край Каварна
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Акватек в пет думи:  
характер, дързост, хъс, мащаб, коректност 

„Усещах отрано , че ще се включа в бизнеса, защото и двамата 
ни родители настояваха да работим още като тийнейджъри. 
Знаех, че Варна е градът, в който искам да живея и да се 
развивам, но учих в Лондон. Там се срещах с хора от целия 
свят и това бе изключително ценно. Но работата в семейния 
бизнес ме научи на труд, ред и дисциплина, на коректност и 
в семейството, и в бизнеса. А това са най-ценните уроци“, 
допълва Добромир.

„Всички стратегически решения взи-
маме заедно”
Всяка година семейство Вълеви и ръководният екип на 
„Акватек“ чертаят целите на фирмата в план, маркират 
и следят конкретни показатели. Отвъд икономическите 
резултати компанията се придържа към няколко основни 
принципа. 

„Не искаме чужди неща. Стремим се към добър имидж в 
обществото. Не искаме агресивно да вземем чуждия бизнес, 
уважаваме клиентите и служителите си. Правим компромиси, 
защото живот без компромиси е живот на фанатик. Друг е 
въпросът с тънката граница на компромисите. Възпитавахме 
децата си, че първо трябва да дадеш, после да получиш. Митко 
спечели парите за първите си оригинални маратонки с работа. 
За първата кола – също“, казва Валентин.

И двамата им сина – Димитър и Добромир – имат семейства, 
а Валентин и Парашкева глезят първите си внуци. Второто 
поколение предприемачи Вълеви се стреми да надгради и развие 
компанията на родителите си, но стъпва на основите, укрепени 
с военната дисциплина от Смядово, и издържали кризите и 
успехите от първите десетилетия на предприемачеството 
в България след 1989 г.

„Искам да предам на моите деца поне това, което са ми 
дали родителите ми – стабилен бизнес и възпитание. Моите 
родители са взимали важните решения без колебание и са 
рискували. Сега е наш ред“, завършва Димитър.

„Семейният бизнес ми дава 
възможност да бъда това, което съм”
Димитър, като по-голям, първи влиза в семейния бизнес, преди 
8 години. Учи в Лондон и има намерение да остане да живее 
там, но променя решението си и през 2010 г. влиза в семей-
ната компания. През първите 3 години се бори да се утвърди 
сред колегите си, налага му се да уволнява хора на ръководни 
позиции, да изменя структури и да взема тежки решения. Него-
вият най-сериозен успех е това, че през 2015 г. фирмата прави 
втория си най-голям оборот от създаването си, в сравнение с 
2008 г. Оттогава нещата вървят нагоре.

„Семейният бизнес ми дава възможност да бъда това, което 
съм. В началото беше трудно, бях много „надъхан“ заради зна-
нията си от университета, но баща ми ме приземи. Каза ми, 
че в България условията са специфични и трябва първо да опоз-
ная компанията. Той винаги е стоял здраво стъпил на земята. 
Спомням си, че ми е казвал „браво“ едва два пъти – първото 
„браво“ получих, когато изкарах шестица на кандидатстудент-
ския изпит за университета, а второто – когато се върнах от 
Англия и започнах работа седмица след това“, казва Димитър.

Родителите му поверяват позиция на главен мениджър, за да 
научи от първо лице как се договарят и сключват сделки. В пър-
вите години дори го оставят да  загуби пари, да прави грешки, 
но не генерални, защото знаят какво им е струвало да изгра-
дят бизнеса. Димитър пътува между представителствата 
на фирмата във Варна, Бургас, Пловдив, София и Букурещ и ин-
веститорите постепенно научават, че той е човекът, който 
сключва сделките. 

„Усещах отрано, че ще се включа  
в бизнеса”
„Когато Митко се включи в бизнеса, като майка си казах, „пуска-
ме го и нека да видим какво ще стане“ . Сега съм по-спокойна и 
за Добромир. Трябва да го изчакаме да натрупа опит и да поеме 
още по-сериозни отговорности“ , допълва Парашкева. От три 
години Добромир управлява ваканционния комплекс „Topola Skies“. 
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Един бизнес не прави 
революция, а трябва 
да се развива  
и предава. 

Иван Железчев 
основател на „Диавена“ ООД

 
иавена“ ООД е семейна компания, 
която произвежда консервирана 
риба и готови за употреба рибни 
ястия. Това е първата частна фирма 

в България за производство на консервирана 
риба. Продуктите могат да бъдат открити във 
всички търговски вериги в България и в Европа. 
Фирмата работи както със собствени брандове, 
така и под марката на големи международни 
партньори. Компанията произвежда първата 
и единствената в света консерва риба тон с 
прозрачна опаковка и притежава патента за 
Европейския съюз.

„Диавена“ е сертифицирана по IFS - 
международен стандарт за безопасност и 
качество на храните, ISO14001:2015 и OHSAS 
18001:2007, свързани с опазването на околната 
среда и водите.

Диавена

Собственици 
Иван Железчев
Даниела Железчева

Име на компанията 
„Диавена” ООД

Заети в компанията (2018) 
146

Годишен оборот (2018) 
9,9 млн. лв.
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От ляво надясно: Николай Железчев  |  Даниела Железчева  |  Иван Железчев



От ресторанта и магазина  
до трайните храни
В края но 80-те години на XX век, когато предприемачеството 
срамежливо се завръща в България, Иван и Даниела Железчеви 
са сред първите, които се възползват от възможността. Те 
откриват заведение, после се захващат с търговия с хранител-
ни продукти на дребно и скоро достигат до идеята да открият 
цех за салати и храна, с които да захранват ресторанти и тър-
говски обекти. И двамата имат опит в хранително-вкусовата 
промишленост и комбинират собствени и утвърдени рецепти. 
„По онова време продуктите бяха малотрайни и често ни връ-
щаха неизползвани продукти, чиито срок изтича в рамките на 
броени дни. Затова решихме да опитаме да произвеждаме с 
по-дълъг срок на годност“, разказва Иван Железчев.

„Какво „върви” на борсата?”
„Диавена“ произвежда първите си малотрайни ястия, салати и 
полуфабрикати за ресторанти през 1992–3 г., а първите месни 

и зеленчукови консерви през 1996–7 г., когато семейството на-
ема цех от консервен завод и събира екип от технолози.

По онова време най-доброто маркетингово проучване на пазара 
става на място на борсата и с въпроси лице в лице с клиентите. 
Така Иван Железчев напипва идеята за производство на рибни 
консерви. Един от първите им големи клиенти е държавната 
авиокомпания „Балкан“, която включва лозовите сърмички на 
„Диавена“ в менюто си.

Трудната еволюция от едноличен 
търговец към корпорация
„Диавена“ е семеен бизнес, който се развива динамично. Иван 
Железчев се занимава с производството, а синът му Николай 
развива маркетинга и се посвещава на международното 
развитие на фирмата. Майка му Даниела е технолог и подбира 
рецептите. В началото в начинанието участва и Николай 
Гендов (баща на Даниела) със съвети за организация на 
производствените процеси. „Беше изключително уважаван и 

Някои от продуктите с марка „Диавена“
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всеки от работещите изпитваше респект към него. Галено 
всички го наричаха „Дядо“, припомня внукът му Николай.

Николай от дете се включва в различни дейности на семейната 
компания, но поема външните пазари преди 7–8 години, 
след като завършва висшето си образование в областта на 
търговията и икономиката. 

По това време вече е в ход еволюцията на „Диавена“ – от 
компания, която продава над 90% от продукцията си на 
националния пазар, към международен лидер със 70% износ. 
„Станахме лидери на българския пазар преди около 12–13 години. 
Бяхме в правилния момент на правилното място и успешно 
покрихме нишата с рибни консерви. След присъединяването 
на страната ни към ЕС, разбрахме, че имаме само два избора 
– или да останем да работим на ниска себестойност и без 
перспективи за разширяване на позициите у нас, или да 
стъпим на европейския пазар. По това време нямаше много 
експерти, които да ни помогнат да отговорим на по-високите 
международни изисквания или да променим управлението си, 
така че да сме по-силни. Една консултантска компания ни 
помогна да направим трудната стъпка да се развием от 
едноличен търговец в корпорация“, разказва Иван Железчев.

„В една консерва освен качествена 
риба, зехтин и доматен сос, какво 
друго да сложиш?”
Според Иван Железчев рибните консерви са сред най-чистите, 
защото в рецептата им няма как да се прибавят излишни 
консерванти: „В една консерва освен качествена риба и олио 
или зехтин, доматен сос, какво друго да сложиш?“ Той допълва, 
че разчитат на качествена суровина от добри партньори. 
Компанията внася рибата – скумрия, риба тон, сардина, херинга 
и други от сертифицирани източници и не ползва посредници. 
Суровината идва от целия свят – Европа, Азия, Африка, Южна и 
Северна Америка.

Фирмата предлага над 60 продукта, някои от които чрез 
собствените си марки, познати и на нашия пазар – „Диавена“, 
„Di alba“, „Di nea“ и „Bona dea“. „Диавена“ е най-добре позната 
в българските супермаркети. В България най-много се търси 
скумрия, но през последните години популярност набира и 
рибата тон, за което Диавена има сериозен принос.

Николай Гендов, бащата на Даниела Железчева, когото всички 
във фирмата наричали с уважение „дядо“

Николай Железчев в лабораторията на „Диавена“
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„Един бизнес не прави революция,  
а трябва да се развива и предава”
„Диавена“ прави своя международен пробив, когато предпри-
емаческото семейство развива търговските си умения, под-
хранва жаждата си за знания и осигурява предпоставки за га-
рантирано високо качество на предлаганите продукти.

През последните 15 години фирмата е увеличила 4 пъти маши-
ните в предприятието си с помощта и на европейско финан-
сиране. Предстоят инвестиции в складовото стопанство, ад-
министративна сграда и изграждане на нова пречиствателна 
станция.

„Диавена“ инвестира в хората – поема разходите по квалифи-
кацията на технолози, търговци , механици и осигурява допъл-
нителни социални придобивки на служителите. И така ги задър-
жат. „Имаме 30-на служители с над 25 години стаж, а 25% от 
екипа ни са с над 10 години стаж при нас“, казва Иван Железчев. 
Николай допълва, че един от най-ценните бизнес уроци, който 

е научил от родителите си, е да „пази хората“. „Те са маята, 
тласъкът, който прави бизнеса устойчив.“

Преди няколко години компанията се отказва от производство-
то на месни консерви у нас и ги възлага на румънски партньор. 
От своя страна „Диавена“ произвежда рибни специалитети 
под марката на румънците. По този начин фирма „Диавена“ оп-
тимизира процесите в производството и намалява служители-
те си от 250 на 150.

„Консервата е консервативен продукт”
Баща и син Железчеви заедно обясняват защо въпреки консер-
вативността на бранша им, е необходимо да бъдат гъвкави и 
иновативни. Въпреки че себестойността на консервата не се 
променя много през годините, за потребителя има значение 
качеството и уважението към навиците на пазаруване – те 
разпознават определени наложени форми и рецепти на консер-
вата. „Консервата е консервативен продукт, тя сама се про-
дава. Важно е да знаеш как да я приготвиш“, уточнява Иван 
Железчев.

През 2016 г. Диавена патентова иновативните консервни кутии „Di Alba“ -  
риба тон с прозрачен капак, без еквивалент на международния пазар
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Диавена в пет думи:  
гъвкавост, адаптивност, иновация, качество, лоялност 

„Диавена” се променя стъпка по 
стъпка
„Не трябва да гледаме на бъдещето като на оцеляване. Нямаме 
амбиция да завладяваме Европа или света, а да увеличим 
рентабилността си. Променяме се стъпка по стъпка, с фокус 
върху технологиите и хората“, казва Николай Железчев. Баща му 
допълва, че е щастлив, че процесите се прецизират, откакто 
синът му е влязъл активно в управлението на компанията.

Тази година, на Никулден, „Диавена“ ще отбележи 30-та си 
годишнина. На събитието семейство Железчеви заедно с 
техния екип ще хапнат риба и ще си пожелаят: „Да продължаваме 
да произвеждаме различни продукти под различни марки, в 
различни опаковки; да създаваме повече добавена стойност, с 
по-високо качество на продукта“.

„Няма сериозен играч в сектора,  
който да не е чувал за „Диавена”

В чужбина фирмата не работи директно с търговските 
вериги, а продава на дистрибуторски компании, които могат 
адекватно да се грижат за асортимента и комуникацията с 
клиентите на местния език. Един от най-големите пазари 
е Румъния. Продуктите на „Диавена“ се предлагат и в 
супермаркетите в Сърбия, Полша, Швеция, Италия, Гърция, 
Испания, Великобритания, Унгария, Словакия, Босна, Хърватска, 
Либия и навсякъде, където има български магазини. 

„Разполагаме с големи възможности да се развиваме в ЕС, 
опознаваме добре всеки национален пазар. В Европейския съюз 
търгуваме без мита, отговаряме на високи изисквания. Няма 
таван на пазара. Не можем да се конкурираме с цените и с 
мащаба на производство в Африка и Азия, затова залагаме 
на качество, иновации и добър сервиз“, обяснява Николай 
Железчев.

Постоянното присъствие на всички най-големи световни 
и европейски изложения за хранителни продукти (ANUGA–
Кьолн, SIAL–Париж, GULFOOD–Дубай, ALIMENTARIA–Барселона, 
SEAFOOD EXPO–Брюксел, FOODEXPO–Атина) помага, развива 
и утвърждава новите възможности и хоризонти пред 
компанията.

Процесът от първоначален контакт с потенциален клиент до 
сделка отнема около 2 години, но постоянното присъствие 
в такива формати помага много за утвърждаването на 
добрия имидж на компанията, както като доставчик, така и 
на клиент за суровини и всякакви иновации в технологиите 
и машиностроенето. Няма сериозен играч в т.нар. „рибна 
мафия“, който да не е чувал за „Диавена“, казва Николай. Николай и Иван Железчеви
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Семейният бизнес 
не е твой – той 
минава през теб  
и отива при 
децата ти. 

Филип Лисичаров 
изпълнителен директор  

на „Еньо Бончев“ ООД

Е 
ньо Бончев“ ООД e водещ 
производител на етерични масла и 
води от българска маслодайна роза и 
лавандула. Компанията е наследник на 

една от най-успешните български розоварни от 
началото на XX век, основана от Еньо Бончев 
в с. Търничене, община Павел Баня. Фирмата 
разполага с над 160 хектара розови и лавандулови 
насаждения и четири дестилерии. „Еньо Бончев“ 
ООД търгува с европейски и арабски страни, с 
държави от Азия, Северна Америка, Австралия  
и Африка.

Еньо Бончев

Собственици 
Димитър и Филип 
Лисичарови

Име на компанията 
„Еньо Бончев“ ООД

Заети в компанията (2018) 
30 целогодишно  
и над 300 сезонни

Годишен оборот (2018) 
15,5 млн. лв.
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От ляво надясно: Филип Лисичаров  |  Еньо Бончев (на снимката)  |  Димитър Лисичаров



Имало едно време или история  
от три Българии
Търговецът Еньо Бончев е роден през 1887 г. в Казанлък. Той 
следва в Робърт Колеж в Истанбул. Пътува до Англия и Франция, 
където по-късно завършва и бизнес училище в Лион.

През 1909 г. Бончев построява в с. Търничене дестилерия за 
розово масло, привлечен от високите подпочвени води на се-
лото и, разбира се, заради традициите на розопроизводство в 
региона. Първоначално със своя съдружник Кидов, създава успе-
шен бизнес. Фирмата търгува с Франция, Англия, Германия, Ав-
стрия, САЩ. Техни клиенти са парфюмерийни къщи като Ярдли, 
Ширис, Сънлайт.

Еньо Бончев умира през 1939 г. и оставя бизнеса в ръцете на 
съпругата си Екатерина, която го управлява до 1947 г., когато 
дестилерията е национализирана. 

Тя работи до 1967 г. по същата технология, която Еньо Бончев 
е прилагал, под ръководството на държавното предприятие 
„Българска роза“ – Казанлък. След това розоварната става му-
зей. През 1992 г. Екатерина Бончева, внучка на Еньо Бончев, и 
съпругът й Димитър Лисичаров си връщат имота и възстано-
вяват производството, заедно със сина си Филип.

Еньо Бончев – първата реституирана 
розоварна в България
„Имахме голям късмет, че розоварната беше запазена, макар и 
като музей. Наследници на големи родове в търговията с розово 
масло като Шипкови, Орозови, Папазови, получиха само земя. За 
мен това не е просто бизнес, това е животът ми“, казва Филип, 
който е изпълнителен директор на „Еньо Бончев ООД“.

Това е първата реституирана дестилерия след 1990 г., която, 
както се оказва, променя напълно плановете на внучката на Еньо 
– Екатерина Бончева, известна българска журналистка, и съпру-
гът й Димитър Лисичаров, филмов оператор.

По това време семейството, заедно със сина си Филип е в САЩ, 
където се опитва да започне нов живот. Новината за наслед-
ството ги връща в България и за около 6 месеца, със спестява-
ния и с ентусиазъм Бончеви възраждат семейния бизнес. 

Димитър Лисичаров се превръща в „двигателя“ на „Еньо Бончев“. 
Запазва логото на старата фирма и заменя артистичния свят 
със земеделие. Синът му Филип завършва университет в Чика-
го, но всяко лято се връща да помага в кампанията по розобера. 
През 1997 г. поема търговските дела на компанията.

Запазената марка на България - роза Дамасцена
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„Бяхме сред първите, които се върнаха 
към този бизнес”
Филип показва медните казани в действащата дестилерия на 
прадядо му, където по стара технология, чрез водна дестила-
ция, се извлича розова вода. В миналото медните казани са се 
нагрявали с дърва, а сега с горелки.

„Имахме голям късмет, че бяхме сред първите, които се вър-
наха към този бизнес. Имахме възможност да съберем екипа 
си измежду хора с опит, които познават процесите в детайли. 
Когато срещнахме нашата първа техноложка, тя попита: „Към 
какво ще се стремите: към качество или количество?“ Баща 
ми отговори: „Качество!“ Днес тя е на 85 години и консултира 
наши колеги. Казали сме им да я слушат и да я пазят“, разказва 
Филип.

„Еньо Бончeв” покорява света  
с четири дестилерии и над  
160 хектара насаждения
Компанията изнася 99,9% от продукцията в страни от тради-
ционните за бранша пазари – Европа, САЩ, Азия, Австралия, 
арабските страни и отчасти Африка.

Още от началото компанията стартира с насаждения от 
маслодайна роза и лавандула, които преработва в етерични 
масла. Димитър Лисичаров прекарва голяма част от времето 
си в Търничене, създава мрежа от земеделски производители – 
доставчици на суровина, следи отблизо всеки детайл.

Днес компанията разполага с четири дестилерии, една от кои-
то официално сертифицирана за производство на органично 
розово и лавандулово масло и розова вода, и над 160 хектара 
собствени розови и лавандулови насаждения, отглеждани по би-
ологичен начин.

Компанията е сред първите, които започват да развиват био 
земеделие у нас още през 1998 г. През 2002 г. започват и про-
цедурата по сертифициране. В периода 2001–2008 г. производ-
ствените мощности се разрастват. До 2010 г. фирмата се 
налага на пазара във високия сегмент на качество. От няколко 
години фирмата автоматизира почти изцяло производството.

„Относно качеството най-важна  
е оценката на клиента”
„Розовото масло е много труден продукт и съдържа над 300 
елемента, но при анализ излизат около 20. Затова относно ка-
чеството най-важна е оценката на клиента“, казва Филип.

Органичните им розови и лавандулови масла са добре познати в 
Япония, като се използват за хранителни добавки и като част 
от успешен експеримент за облекчаване на симптомите на 
болестта Алцхаймер. Филип уточнява, че спечелили японските 
си партньори след години детайлни въпроси и проверки. След 
време, на негов въпрос дали това отговорно отношение е 
стандарт в Япония, клиентът отговорил: „За Япония Вие сте 
стандартна фирма по изисквания към продукта, по отношение 
на качеството, но в България вие сте на много високо ниво 
напред спрямо останалите.“

Производство на розово масло в началото 
на 20 в.

В най-старата дестилерия на розово масло Музеят Еньо Бончев
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„Ние изнасяме златото, но бижуто се 
прави в Париж, Токио, Китай...”
„Еньо Бончев“ работи с над 150–200 клиенти от т. нар. пар-
фюмерийни къщи, които използват етеричните масла за суро-
вина за компонентите, които парфюмеристите продават на 
козметичните компании. И макар че Филип рядко разбира в кой 
парфюм има розово масло или вода от техните дестилерии, 
има и изключения. 

Японската компания Кензо използва розовото им масло за аро-
матите на Kenzo Flowers и Flowers in the Air и празнува 20-годиш-
ния си юбилей и в двора на дестилерията на Еньо Бончев.

„Ние изнасяме златото, но бижуто се прави в Париж, Токио, 
Китай... Това е консервативен, нишов бранш, който расте, но 
пазарите се променят. Бъдещето на българската роза е в хра-
нително-вкусовата промишленост и във фармацията. Но няма 
български научни изследвания за медицинските ползи от розо-
вото масло, например“, казва Филип.

„Гледаме в една посока – 
диверсификация, автоматизация  
и затваряне на цикъла”
Бизнес моделът на фирмата се развива „органично“, както каз-
ва Филип. Той и баща му вярват, че най-важната част в бизнеса, 

е да градиш взаимоотношения – с хората във фирмата и извън 
нея, с доставчиците, с клиентите. Компанията инвестира в 
местни земеделски производители, дори и те да са без опит 
– предоставя им разсад като безлихвен, безсрочен кредит, с 
ангажимент да достигат добив от 400-500 кг на декар. По този 
начин създават поминък на много хора в околността. 

Укрепват отношенията си с тях и чрез автоматизация на от-
читането на добива на берачите, с лесно приложима онлайн 
система за проследяване на всеки етап от производствения 
цикъл – от отчета на събраното количество розов цвят на ци-
фров кантар, който издава бележка, с уникален номер за всеки 
работник. Това гарантира прозрачност на бизнес отношения-
та на всички нива.

Специално разработен софтуер по поръчка, и в партньорство 
с фирмата, помага на собствениците и на всички по веригата 
да проследяват доставките, показателите на производство-
то, количествата масло и вода при преработка.

„Опитваме се да правим всичко  
с утрешна дата”
„Рандеманът (количество добита продукция от определено ко-
личество суровина; добив – б.а.) не се изразява само в количе-
ството, той се постига и чрез организация на труда. В нашия 
бранш няма от кого да почерпиш опит за това. Основните про-

Традиция и новаторство, съчетани в производството на розово масло
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Еньо Бончев в пет думи:  
традиция, новаторство, приемственост, качество, етичност 

годишния тур – опознавателно пътуване на свои колеги профе-
сионалисти в Долината на розите. Близо 50 представители на 
фирми от цял свят и специалисти на високо ниво посещават 
най-добрите български дестилерии и проследяват целия процес 
на производство на розово масло.

Турът получава изключително висока оценка като организация 
и преживяване и това „запалва“ Филип да организира сам туро-
ве за професионалисти с цел да „образова“ индустрията за 
това как да избира розово масло, как да съхранява традициите, 
как да развива нови продукти. Като заместник председател на 
Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия 
и козметика, Филип Лисичаров е и един от активните двига-
тели за това България да има своя Закон за маслодайната роза, 
който да регламентира производството и преработката на 
маслодайна роза и да гарантира качеството на българското 
розово масло.

„Семейният бизнес не е твой –  
той минава през теб и отива при 
децата ти”
Филип разказва как в разговор с колега за бъдещето на компа-
нията той му казал: „Нали знаеш, че ти не можеш да я прода-
деш. Семейният бизнес не е твой, той само минава през теб и 
отива при децата ти“.

Димитър и Филип Лисичарови развиват традиционен бизнес, 
който еволюира. Филип има две дъщери, които растат край 
розовите насаждения, познават шумовете на дестилерията, 
всеки експонат от семейния музей. Но баща им също не иска да 
изпреварва времето си с планове за „Еньо Бончев“.

„Мисля за моето време. Даваме достатъчно добра основа за 
моите деца, но не искам те да възприемат бизнеса като задъл-
жение. Важно е те да си извоюват мястото в света. Все пак, 
защо не, един ден компанията може да се ръководи дистанцион-
но от Париж, например...“

изводители сме в България и Турция, а ние сме лидери в автома-
тизацията. Целта е с един пулт да управляваме целия процес. 
Брането на рози засега се извършва изцяло ръчно“, казва Филип.

Баща му допълва: „Опитваме се да правим всичко с утрешна 
дата. Аз също не вярвах, че автоматизацията в отчитането 
на добива ще проработи. Я някой ще си изгуби бележката с от-
четените килограми, я друг ще се съмнява в електронната вез-
на. Но и земеделските стопани, и берачите се научиха бързо.“ 
Той разказва, че наскоро назначили дестилаторчик, която била 
силно впечатлена от таблото за управление на процесите, за-
щото на други места все още „въртяли кранове“.

„Ние сме на ниво, на което удовлетворението идва не от фи-
нансовия резултат, а от това, че разработваме модели, които 
да ни правят независими“, завършва Филип.

„Качеството не може да се постигне 
само с пари”
Баща и син работят заедно в компанията с малък екип, голяма 
част от който са обучили сами. Макар че розоберът и брането 
на лавандула продължават около три месеца – от май до юли, 
фирмата поддържа персонал на постоянна работа, като осигу-
рява заетост в сходни дейности.

За тях следващата стъпка не е разширяване на производство-
то. Те се стремят да поддържат високо качество, да работят 
с разнообразни клиенти с натурални, био и органични води, мас-
ла от лавандула и няколко вида рози.

„Качеството не може да се постигне само с пари. Важна е во-
лята на собственика да наложи етични принципи и практики 
в производството и в обслужването“, казва Филип с усмивка.

Стремежът към високо качество им носи успехи в неочаквана 
посока. Фирмата е член на световната организация на произ-
водителите и търговците на етерични масла, аромати, пар-
фюмерия и козметика – IFEAT. През 2017 г. Филип организира 
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Ако имате 
собственост, 
имате дълг, имате 
отговорност. 

Александър Божилов 
основател и управляващ собственик  

на INTRAMA

Ф 
ирмена група INTRAMA е водещ 
производител на висококачествени 
термоформовъчни машини за 
вакуум опаковане, автоматизирани 

опаковъчни устройства, фолиа и пликове за 
бариерна опаковка и самозалепващи етикети  
на рола. INTRAMA предлага завършен цикъл от 
решения за предприятията от хранително-
вкусовата промишленост. Началото на INTRAMA 
e поставено в Германия, а днес оперативният 
център и производствената дейност са в 
България. Към момента компанията изнася главно 
към Северна Македония, Сърбия, Румъния, Косово 
и Албания. В тези страни INTRAMA Services GmbH 
има дъщерни дружества, които изпълняват ролята 
на търговски представителства с изграден 
технически сервиз.

INTRAMA

Собственици 
Александър Божилов 
д -р Франк Улрих  
Яна Улрих

Име на компанията 
INTRAMA

Заети в компанията (2018) 
250

Годишен оборот (2018) 
20,9 млн. лв.
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От ляво надясно: д-р Франк Улрих  |  Александър Божилов



Имало едно време в Германия
През 1993 г. Александър Божилов живее в Германия вече близо 25 
години. Той забелязва „революционната обстановка“ по отно-
шение на бизнеса в България и заедно с дъщеря си Яна и Франк 
Улрих, които по това време са студенти в Хумболдски универ-
ситет, решават да основат търговска компания – INTRAMA 
Services GmbH. 

„Опитахме се да изградим мост между България и Германия. 
Това винаги е била мечтата ми, но ми се струваше недостижи-
мо. А то се случи много бързо“, разказва Александър Божилов.

След посещение на Международния панаир в Пловдив през 1994 
г., съдружниците осъзнават, че „храните винаги ще се търсят, 
а технологията за тяхното производство и опаковките ще се 
актуални непрекъснато“. Следващата година фирмата орга-
низира представителството на германски производители на 
машини за месопреработка и опаковка и участва със собствен 
щанд на панаира. Тогава INTRAMA осъществява и първите про-
дажби на машини.

„INTRAMA: Еволюция от търговска 
фирма към фирма за производство”
Д-р Франк Улрих допълва, че скоро открили нишата, в която да 
се развиват – производство и сервиз на опаковъчни машини и 

търговия с фолио и опаковки. „Това беше процес на еволюция – 
от търговска фирма към фирма за производство. По онова вре-
ме не се произвеждаше нищо в България“, допълва г-н Божилов. 

Оказало се трудно да намерят компании - партньори за произ-
водство в България. През 1998 г. започват преработка на вне-
сено фолио, а самостоятелно производство на фолиа и пликове 
за вакуум опаковка стартират в Асеновград през 2004 г. „Днес 
75% от приходите на фирмата са от собствено производство 
на машини, на материали за опаковане и етикетиране“, уточ-
нява Франк Улрих.

„Никога не сме гледали в различни 
посоки”
Александър Божилов, Франк и Яна Улрих са равноправни съдруж-
ници по отношение на дяловете и отговорностите в INTRAMA. 
Яна и Франк са икономисти по образование. Яна се занимава 
с управление на веригата за доставки и логистика. Двамата 
със съпруга й управляват връзките с Германия и със съседните 
страни. Франк отговаря за финансите и финансовия контрол, 
както и за стратегическото бизнес развитие. Александър Бо-
жилов се занимава с производството и административните 
въпроси. „Не сме имали спречквания по работа. Учудващо ед-
наква визия имаме и никога не сме гледали в различни посоки“, 
завършва г-н Божилов с усмивка. 

Базата за производство и печат на гъвкави опаковки на INTRAMA в Тракия икономическа зона, Пловдив
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Франк Улрих допълва, че като собственици не делят дивиденти, 
а получават заплати и от първия ден на работа на компанията 
са коректни по отношение на държавата. „Всичко, което пече-
лим, реинвестираме във фирмата. Ако всички си плащат данъ-
ците, това е добре за държавата и за хората в нея“, казва той.

“INTRAMA e пуснала дълбоко корени  
в България”
Основната цел на INTRAMA е да развие българския пазар, да 
стимулират повече наши сънародници да останат в родината 
си. „Ние сме малка компания в сравнение с други в България, но 
с дейността си искаме да дадем своя принос към развитието 
на пазара и страната. Всяка държава трябва да има опреде-
лено ниво на индустриално развитие, за да може да осигурява 
на хората дом. Производствената дейност и пакетирането на 
храната са моторът на нашето развитие и в този сектор сме 
намерили нишата, в която даваме своя принос“, казва и Алек-
сандър Божилов.

Според него доверието между производителите, търговците 
и клиентите е най-важното условие за успех. Той допълва: „Ако 

имате собственост, имате дълг, имате отговорност. Ние 
сме семейна компания и нашите служители са част от фамили-
ята INTRAMA. Ние, всички заедно, сме INTRAMA. Всичко, което 
заработваме, се инвестира обратно в компанията. Имаме дъл-
госрочни цели. Резултатите от всяко тримесечие не ни сму-
щават. Планираме години и дори десетилетия напред. Това е 
разликата между семейните бизнеси и инвеститорите, дошли 
за кратко. INTRAMA e пуснала дълбоко корени в България. Ние 
сме българска фирма“.

„Нашето бъдеще зависи и от нас,  
и от служителите” 
С г-н Божилов си говорим за разширяването, което компанията 
планира. Според него развитие означава: „След 3 години да про-
извеждаме два пъти повече, но със същия персонал или с много 
малко повече. След пет години да бъде три пъти повече от 
днешния ден. Трябва да увеличим производителността на тру-
да“. Според него недоразвитото професионално образование в 
България е пречка, която фирмата компенсира с възможности 
за развитие на потенциала на хората в самата компания.

Александър Божилов, дъщеря му Яна Улрих и нейният съпруг  
д-р Франк Улрих

Термоформовъчна машина за опаковане във вакуум и 
модифицирана газова среда, произвеждана от INTRAMA
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Първите им мениджъри учат следващите. „Хората могат да 
мигрират в различните структури на фирмата. Предлагаме 
услуги и продукти (машини, фолио, производство на етикети), 
затова има избор от различни сфери, в които служителите мо-
гат да трупат опит и да се развиват. Това не е толкова често 
срещано в България. Като международна компания създаваме 
възможност и за работа в различни държави. Това прави еже-
дневната ни работа интересна – с различни дейности, в други 
държави и с много продукти. Ние се опитваме да предоставим 
на нашите клиенти всичко, свързано с хранително-вкусовата 
индустрия и опаковките, защото работим с различни малки 
клиенти, които искат решения за широк спектър“, допълва 
Франк Улрих.

„Пазарът е фрагментиран и това е 
предизвикателство”
Първият клиент на INTRAMA е македонец и покрай него компа-
нията набира влияние в страната. Северна Македония става 
първата страна в Европа, в която фирмата изнася продукци-
ята си.

В момента Румъния е най-големият, но и най-трудният им па-
зар на Балканите. След Полша, това е най-големият пазар в Из-
точна Европа. „Като потенциал на пазара Румъния е колкото в 

България, Aлбания, Сърбия, Косово и Македония, взети заедно. 
На повечето такива пазари се сблъскваме с много малки кли-
енти, пазарът е фрагментиран и това е предизвикателство. 
Малките и средно големи клиенти искат да произвеждат раз-
нообразни продукти в малки серии, при това с ниски разходи и 
сигурна норма на печалба“, обяснява Франк Улрих.

Той разказва, че с нарастването на населението и урбаниза-
цията по света, расте и търсенето на решения храната да се 
съхранява прясна, за да не се превърне бързо в отпадък. Ком-
панията се стреми и към по-високо качество на опаковките, 
за да се намали или избегне замърсяването на околната среда. 
„Да намерим баланса. Това е и нашето бъдеще. България е земе-
делска страна с традиции, производител на храни и трябва да 
сме подготвени да посрещнем предизвикателството да оси-
гурим по-качествени и екологични опаковки. Всеки път, когато 
е необходима опаковка и няма друга алтернатива, трябва да 
се използва тази пластмасова опаковка, която е максимално 
безопасна и щадяща околната среда.“

„INTRAMA получи най-високата степен на международен сер-
тификат на British Retail Consortium (BRC), клас „А“ за опаковки 
и опаковъчни материали“ – допълва г-н Божилов. BRC създава 
стандарти, гарантиращи безопасността на храните по цяла-
та верига на доставки.

Гранулати за екструдиране на фолио Машина за флексопечат на гъвкави 
опаковки 

9-слойна екструдерна инсталация за 
производство на бариерни фолиа
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INTRAMA в пет думи:  
етичност, отговорност, дългосрочност, доверие, инвестиция 

Франк Улрих продължава с уроците, които са научили през 
годините. Той казва, че е осъзнал, че не можеш да участваш 
във всичко, да разбираш от всичко. „Ако бях млад, щях да се 
занимавам с маркетинг. Като специалист трябва да мислиш 
мащабно, да намираш и развиваш други специалисти. Важно е 
да делегираш задачи на експертите в дадена сфера в правилния 
момент. Сега трябва да се доверя на експерта, че дава най-
доброто от себе си и работи ефективно.“ Затова и засега 
не може да каже дали третото поколение в семейството ще 
се занимава с този бизнес – още са малки за професионално 
образование, но се надява да улучи точния момент да им 
предадат компанията.

„Доброто отношение към и на наши-
те служители ме кара да се чувствам 
успешен”
Александър Божилов допълва, че доброто отношение и 
спокойствието на хората в компанията му дават усещане за 
удовлетвореност. „В началото много се чудех защо хората 
си нямат доверие. Лека-полека служителите ни повярваха и 
нещата тръгнаха. Става ми драго, когато ги видя как свободно 
си приказват, смеят се, независимо дали съм наоколо. Когато 
срещам колеги по изложенията, те казват: „Вашите хора са 
различни“. Служителите трябва да се чувстват добре, когато 
идват на работа.“

Франк Улрих допълва, че балансът между работата и живота 
извън нея е не по-малко важен. „Отвъд заплатата, има още 
много важни неща, за да се чувстваме добре. За нас е успех, ако 
хората ни разбират ценностите и визията ни и вярват в нея.“

„Конкуренцията няма нашата търговска 
мрежа и синергия между продуктите ни”
Добрите сервизни услуги са основният фактор за успеха на 
фирмата и сред конкуренцията. Другите компании нямат  тър-
говска и сервизна мрежа като INTRAMA. Фирмата предлага пъ-
лен цикъл услуги – от доставката на машини, през фолиото, до 
обслужването и сервиза. „Нашите клиенти се нуждаят както 
от фолиото, така и от машината. Това е същото като при 
мобилните телефони – те не работят без софтуер и мобилни 
приложения. Както Apple създаде „екосистема“ между смарт 
телефоните и техните приложения, така и INTRAMA предлага 
„екосистема“ от машини и консумативи, които се допълват 
взаимно“, обяснява Франк Улрих.

Той допълва, че международната конкуренция е „ожесточена“, 
но в нея отново предимството на INTRAMA е, че в портфоли-
ото всеки продукт и услуга се допълват. „Има синергия между 
продуктите ни. Много конкуренти произвеждат само фолио или 
само пакетиращи машини, но не и двете. Комбинацията между 
това, което предлагаме, развитието на пазара и качеството 
на продуктите ни прави нишови. Предизвикателство е да об-
служваш много на брой малки и средно големи клиенти, но е 
плюс, ако можеш да предлагаш цялостни опаковъчни решения.“

Фрaнк Улрих уточнява, че спецификата на пазара на Балканите 
е, че многото малки и средно големи клиенти нямат нужда от 
най-големия капацитет или най-бързата скорост на производ-
ство. Те търсят „перфектните машини – компактни, среден 
размер, здрави, които максимално пасват на местните пазар-
ни условия“.

„Важно е да делегираш задачи  
на експертите в дадена сфера  
в правилния момент”
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Бизнес, който  
не се интересува 
от печалбата, не 
съществува, но за нас е 
важно, че сме насочили 
усилията си към продукти, 
достъпни за всички хора. 

Соня Стоянова 
основател и управител на „Кармела 2000“ ООД

К 
армела 2000“ ООД е семейна 
компания, създадена през 
1998 г. Фирмата е един от 
лидерите сред българските 

производители на шоколадови и захарни 
изделия с успешни брандове като FAMILY, 
Karmela, Детство мое, Everyday, Extra cake. 
„Кармела“ произвежда и редица частни 
марки по поръчка на свои партньори. 
Компанията търгува в 35 европейски  
и други държави.

Кармела 2000

Собственици 
Соня и Павел 
Стоянови

Име на компанията 
„Кармела 2000“ ООД

Заети в компанията (2018) 
170

Годишен оборот (2018) 
14,6 млн. лв.
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От ляво надясно: Соня Стоянова  |  Павел Стоянов



В началото бе вафлата...
Соня Стоянова е завършила музикално училище, но като дете 
прекарва много от времето си в местния хлебозавод, където 
работи майка й. Затова на 21-годишна възраст решава вместо 
с ноти, да се занимава с производство на захарни изделия.

В началото на 1997 г. Соня наема бивша сладкарница, собстве-
норъчно забърква кремове и пече кори за първите си вафли. Пър-
вата вафла е с вкус на карамел и затова напълно спонтанно 
Соня я кръщава Карамела. Когато изработват етикетите за 
нея и тръгват продажбите, постепенно Соня „изяжда“ една от 
буквите в името и се появява ...Кармела!

По това време бъдещият съпруг на Соня – Павел, активно се 
включва в бизнеса, производството се разраства и вече няма 
връщане назад. „Няма добри и лоши времена, за да поставиш 
началото на собствен бизнес. Обстановката в България в края 
на 90-те години беше трудна, но за хора, които тогава имаха 
визия какво да правят, това беше правилният момент да стар-
тират бизнес“, спомня си Соня.

По-късно вафлата „Кармела“ дава име и на фирмата, която днес 
е пример за успешен български бизнес. „По това време търсе-
нето на захарни изделия изпреварваше предлагането. Още със 
създаването си като фирма заложихме на „печеливша“ карта 
– хората в България обичат и консумират в големи количества 
шоколадови и захарни продукти“, споделя Соня.

„Вече 20 години животът ни се 
измерва в таргети и в реинвестиции”
Скоро след първата кутия вафли Соня и Павел започват 
да мислят за промишлено производство, а след първата 
година започват разширяване, което продължава и до днес. 
Фирмата се развива изцяло в семейството, като двете деца 
на Соня и Павел – Виктория и Александър са израснали край 
производството. „Оттогава до днес, вече 20 години, животът 
ни се измерва в таргети, в реинвестиции, в препускане. Нямам 
ясен спомен кога ни пораснаха децата“, казва Соня.

Соня и Павел са едни от създателите на вафлената индустрия в България
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През годините Соня и Павел си разпределят отговорностите 
в „Кармела“. Павел поема производството, а Соня ръководи 
административната част и развива нови продукти. Двамата 
се учат на всичко в движение. Работният ден не свършва и 
когато се приберат вкъщи. „И у дома говорим за работа, 
продължаваме да анализираме и преживяваме ситуациите от 
деня. Когато стартирахме, аз не знаех как се пуска фактура, 
как да работя с програми на компютър, но питах за всичко. Не 
се срамувам от това, сега вече е рутина“, казва тя.

„Кармела е иноватор, но това струва 
скъпо”
Вафлите са началото на бизнеса, но постепенно портфолиото 
на фирмата се разраства – създават различни видове и 
вкусове бисквити, кексчета, меденки. Новите продукти винаги 
се изпипват до последния детайл, преди да се пуснат на пазара. 
„Още в началото взехме решение да не правим компромис с 
качеството на продуктите и до днес не сме нарушили това 
обещание. Това само по себе си е постижение“, казва Павел.

„Соня обикновено е проводника на идеи за нови продукти“, 
продължава Павел – „например едно от първите нови и 
непознати за българския пазар предложения, след като години  
наред произвеждахме всички познати традиционни вкусове 
вафли, беше вафла с вкус на мента. Друг пример от нашата 
практика през годините беше лансирането на два вкуса солени 
кексчета с вкус на копър и на сирене. Поне на българския пазар, 
тогава, а и сега, подобен продукт не съществуваше.“

„Принципът на развитието е открит отдавна – за да си успешен, 
непрекъснато трябва да предлагаш нещо ново и различно. 
„Кармела“ е иноватор, но това струва скъпо. Понякога на някои 
продукти не им е дошло времето. Предизвикателството на 
нестандартните продукти е, че често пазарът се оказва 
неузрял за такива иновативни решения“, пояснява Соня.

Разбира се, фирмата има и безспорни попадения, когато 
новото и потребителското търсене съвпадат. „Кармела 2000“ 
е първият български производител на бисквита, тип „Cookies“, 
която съдържа истински белгийски шоколад. С тези бисквитки 
през 2017-та година компанията печели престижна световна 
награда в категорията „Дребни сладки“ в потребителския 
сектор на конкурса за иновации „Продукт на годината“.

Всеки нов продукт Соня и Павел обсъждат заедно; често спо-
рят, но когато стигнат до решение, го планират в синхрон с 
производството на останалите продукти, с пазарите, с клиен-
тите. „Продуктът – или ще го направим добър, или не го пра-
вим. На доброто качество вече не бива да се гледа като на 
особено постижение и неоспоримо конкурентно предимство, 
а като на основна, но в никакъв случай не достатъчна предпос-
тавка за пазарен успех. Ние сме убедени, че това е верният 
път. Бизнесът ни трябва непрекъснато да инвестира и в нови 
мощности, и в технологични възможности“, завършва Павел.

Family – лицето на фирмата
Години наред безспорен пазарен лидер в портфолиото на Карме-
ла са мини вафли Family. „Кармела“ е първата компания, която 
произвежда в България този оригинален като форма и размер 
продукт. Днес мини вафлите се предлагат на всички пазари, 
на които компанията присъства. Междувременно много от 
другите производители на вафли допълват портфолиото си с 
производство на мини вафли, но те не могат да изместят за-
воюваните от „Кармела“ позиции.
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„Балансът качество–цена”
Соня и Павел се стремят да предлагат качествени продукти 
на конкурентна цена, без да ощетяват нито интересите на 
търговците, нито на потребителите, нито своите. За тях го-
лямото предизвикателство е да намерят този баланс – между 
реалната себестойност и крайната цена. „Добрите търговски 
вериги си личат по това, че продават качествени продукти на 
нормална цена. Бизнес, който не се интересува от печалбата, 
не съществува, но за нас е важно, че сме насочили усилията си 
към хранителни продукти, необходими в ежедневието, достъп-
ни за всички хора“, продължава да разказва Соня.

За да те забележат, трябва да те 
видят...
Днес „Кармела“ успешно продава на партньори от 35 държави, 
но и двамата собственици няма да забравят, че първият им 
международен клиент са партньори от Северна Македония.

Днес, въпреки успехите, продължават да търсят нови пазари. 
Участието в специализирани изложения е едно от задължител-
ните условия за постигане на растеж на международните паза-
ри. Ежегодно търговският екип на Кармела участва със собст-
вен щанд на редица изложения като ISM, ANUGA, SIAL, GULFOOD. 
Подобни срещи винаги са място за сравнение с конкурентите 

и добър стимул за развитие. Често след поредното изложение 
потенциални клиенти идват да видят с очите си завода им, за 
да потвърдят поръчката си.

Едно от най-силните изложения, на които „Кармела“ участва 
вече 10-та поредна година, е GULFOOD в Дубай. На арабския 
пазар, който обича сладко, продуктите на „Кармела“ са много 
търсени. Допълнително предимство им носи това, че на араб-
ски език името им се асоциира и с усещане за сладост.

Уроците на „Кармела”
„Във всеки бизнес има моменти на изпитания и предизвикател-
ства, които не си очаквал, че могат да те сполетят. Но ние 
не се срамуваме да ги споделяме, защото някои от тях са били 
„удари под кръста“, а от други сме си взели поука“, казва Соня.

В първите години от развитието си Соня и Павел се учат на 
реален бизнес в движение, правят справки и планират произ-
водството си на екселски таблици.

„Често допускахме грешки. Случваше се, ако поискам справка, 
всички в администрацията да прекъснат работа и да започнат 
да „сглобяват“ данни от различни звена и документи. Веднъж, 
поради липса на система за планиране и проследяване на поръч-
ките, осъмнахме с десетки килограми скъпа суровина, които 
за дълго блокираха голям размер оборотни средства в склада“, 
разказва Соня. Тогава вземат решение за внедряване на инфор-

Вал за производство на бисквити Пакетираща машина за вафли
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Кармела 2000 в пет думи:  
визия, иновации, отговорност, постоянство, ентусиазъм 

мационна система, която да подобри бизнес процесите и да им 
даде значителни конкурентни предимства.

Предприемачите разбират и по трудния начин, че „само ние 
сме тези, които можем да горим и болеем за „Кармела“ все-
отдайно и безусловно“. Те правят неуспешен опит да наемат 
високо квалифициран мениджър, на когото да делегират права 
да развива бизнеса.

Фирмата се изправя и пред комуникационна криза, когато в на-
ционален ефир без да има доказателство за това, е цитирана 
информация за марката мини вафли Family като продукт, съдър-
жащ генно модифицирани организми. Налага  се да оборят тази 
информация и да докажат правотата си с лабораторни анализи 
от международни организации.

„Тези предизвикателства вече са зад гърба ни. Сигурно в бъ-
деще ни очакват нови и различни, но основното в нашата фи-

Голямото семейство на „Кармела“

лософия е, че успешният предприемач гледа напред, така че 
грешно взетите решения и научените уроци са по-скоро ресурс 
за израстване“, завършва Соня.

„Кармела” е успешно реализирана мечта”
„От гледна точка на мащаби, „Кармела“ е фирма в категория-
та на средния бизнес, но ценното е, че успяхме да я изградим 
от нищото, не я наследихме, не я купихме, не я придобихме. 
Това е успешно реализирана мечта, но сега се стремим към 
нещо по-голямо – Кармела във всяко кътче на света“, казва 
Соня. 

Според нея постоянството е ключът към успешния бизнес, но 
е необходима и доза интуиция и търпение. „Сега имаме стълба 
пред нас, по която да се изкачваме. Колкото повече работим, 
толкова повече ще се разрастваме. Всичко се случва с мисъл, 
не с прескачане на стъпалата“, завършва тя.
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Успяваме да съхраним 
семейните ценности,  
обвързвайки ги  
с качеството на  
продуктите ни. 

Димитър Маджаров 
съосновател и управител  

на „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД

Ф 
ирма „Димитър Маджаров – 2“ 
ЕООД е производител на месни 
и млечни продукти в България 
с 28-годишна история. От 2005 

година производството на компанията е 
сертифицирано по стандартите ДПП, 2006–
НАССР, 2008 ISO 9001, 2011 IFS. „Димитър 
Маджаров“ e и един от малкото български 
производители, получили лиценз за износ на 
хранителни стоки в Русия. Фирмата е и 
носител на множество награди, а през 2019 
година е отличена в ТОП 20 на престижната 
класация на Супербрандс като най-любим бранд 
на българските потребители в своя клас. 

Димитър Маджаров

Собственик 
Димитър Маджаров

Име на компанията 
„Димитър 
Маджаров-2“ ЕООД

Заети в компанията (2018) 
320

Годишен оборот (2018) 
43,8 млн. лв.
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От ляво надясно: Станислава Маджарова  |  Димитър Маджаров  |  Юлия Маджарова



През 1991 г. Димитър и Юлия Маджарови, инженер–технолози, 
завършили Университета по хранителни технологии в Пловдив, 
или ВИХВП, и с опит в месо и млеко-преработката, решават да 
започнат търговия с хранителни продукти. Моментът е подхо-
дящ – на пазара има недостиг на стоки; частната инициатива 
се разгръща. „Беше еуфория, всички искаха да създават фирми. 
Започнахме с търговия на едро на хранителни стоки, тоест с 
продуктите, които познаваме и разбираме“, разказва Димитър.

Колбаси в Пловдив и млечни продукти  
в Стамболийски
Три години по-късно, през 1994 г., след като семейството на-
бира сили и капитал, решава да инвестира в производство, в 
което са специалисти, учили и работили. „Ние винаги сме били 
„производственици“, коментира Димитър. Наемат малко пред-
приятие за месопреработка в гр. Стамболийски и започват 
производство на колбаси по собствени рецепти.

Скоро капацитетът на цеха за колбаси става малък и семей-
ството решава да купи земя край Пловдив и да изгради собст-
вена база, с високи изисквания към строителството на обекта 
и към производствените мощности. „Пътувахме навън, тър-
сихме идеи, тогава у нас се мислеше в движение. Направихме 
технологично предприятие, което отговаря на критериите на 
ЕС и с което се гордеем“, казва той. През 1999 г. Маджарови 
започват производство и на млечни продукти в гр. Стамболий-
ски, каквато е и специалността на Юлия.

И в криза, качеството е най-важно
Икономическата криза в хранителния бранш от 2007–2008 г. 
дава на предприемачите важни уроци. Фирмата разбира, че 
нейните клиенти ценят най-вече качеството и въпреки намаля-
лата покупателна способност, не желаят да купуват продукти 
от по-нисък ценови клас. Юлия разказва, че пускането на пазара 
на по-евтини стоки с различно качество е било честа практика 

Безупречното качество отличава месните и млечни продукти на фирма „Маджаров“
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за други компании от бранша. „Оказа се, че нашите клиенти 
не възприемат тази практика и продължихме с традиционни, 
висококачествени продукти“, казва тя.

Друг важен фактор за успеха на компанията тогава и сега е, че 
всички продукти се произвеждат винаги и само от прясно ох-
ладено месо – за месните и от свежо мляко – за млечните про-
дукти, по традиционни български рецепти, с автентичен вкус.

„Суровината минава през строг контрол при приемането“, 
разказва Димитър. За целта в мандрата функционира лабора-
тория, която следи за показателите на млякото, а в месопре-
работвателното предприятие на всеки прием задължително 
присъства главният технолог, който ако не е доволен от ха-
рактеристиките на месото, го връща обратно на доставчика.

„Позиционираме се като фирма,  
която произвежда изключително  
чисти продукти”

Маджарови залагат името си под всеки продукт, който излиза 
от преработвателните им предприятия. „Всеки сам трябва да 
отговаря за качеството на производството. В хранителния 
бранш няма технологии и иновации, които да отличат бранд, 
както „Мерцедес“ например. Отличава ни качеството“, казва 
Димитър. Юлия допълва: „Позиционираме се като фирма, която 
произвежда изключително чисти продукти – по БДС стандарт 
и по традиционни рецепти. Намираме качествени суровини, 
тъй като сме лоялни със своите доставчици.“

Димитър допълва, че конкуренцията е много силна, и броят на 
международните компании, които навлизат на българския па-
зар, расте. Фирмата има сериозен пазарен дял в родни и чуж-
дестранни  търговски вериги – Метро, ЦБА, Кауфланд, Фантас-
тико, Максима, Билла, ХИТ, Никон, Промаркет, Лекси, Триумф, 
345 и др. Компанията търгува и с редица европейски държави, 
като предизвикателството е „да намериш място на щанда и 
да имаш капацитет да зареждаш достатъчно от всичко навре-
ме“.

„Обичаме работата си“, единодушни са Юлия, Димитър и Станислава Маджарови
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Маджарови търсят път към 
международните пазари и налагат 
нишови продукти
Компанията започва да инвестира и в нишовия пазар на биох-
раните, защото макар и тези продукти да са по-скъпи, покупа-
телната способност на потребителите расте постепенно и 
търсенето също нараства. Според Димитър това е и начин да 
подкрепят чистото родно производство, към което се стре-
мят от основаването на компанията.

Юлия и Димитър са доволни от новия ход, по който се развива 
компанията, и благодарение на дъщеря им Станислава, която 
е заместник-управител във фирмата. Синът им Филип работи 
във финансовия сектор, но не е чужд на развитието на семейния 
бизнес.

Станислава насочва фирма Маджаров към нов тип пазар – сред 
българите по света. Тя завършва висшето си образование в чуж-
бина и навлиза в бизнеса отдолу-нагоре – поетапно преминава 
през различни звена в предприятието – от работата в магазини 
на компанията, през счетоводството и пласмента на стоки, до 
търговията на едро. От 2005 г. се занимава изцяло с продажби-
те на фирмата. Днес е търговски директор и оглавява отдел. 

„Родителите ми са технолози със специалности, свързани 
с мляко- и месопреработката. Те съблюдават и ръководят 
процеса на двете ни производства. От своя страна аз съм 
изцяло фокусирана към продажбите на вътрешния и външния 
пазар. В моя ресор е маркетинговата визия на компанията 
– предлагането на новите продукти, промоционалните 
активности, корпоративната визия, медия планирането и 
реализацията, участието в изложения и т.н.“, пояснява тя. 
Станислава насочва усилия-та си към предлагането в чужбина 
предимно на млечните продукти, както и към пласирането на 
по-нишови продукти на родния и на международния пазар като 
продукти от овче, козе и биволско мляко.

Според нея българските млечни продукти имат място 
на европейския, на руския и на арабските пазари, докато 
традиционните ни колбаси не се разпознават като типично 
български продукти на международните пазари. За тяхна 
изненада силните подправки, които отличават сурово-
сушените меса като луканки и суджуци, които се консумират 
в България, не се възприемат добре в европейските страни 
например. В същото време арабският пазар поставя много 
културни и религиозни ограничения към месните продукти, 
като задължителната сертификация Hallal например.

Всички млечни продукти на „Маджаров“ се произвеждат от свежо мляко по традиционни български рецепти
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Димитър Маджаров в пет думи:  
качество, лоялност, традиция, чисти суровини, уважение 

„Успяваме да съхраним семейните 
ценности, обвързвайки ги  
с качеството на продуктите ни”
За Маджарови постижение е и това, че създават и поддържат 
силен и мотивиран екип, който вярва в мисията на компанията. 
„Стараем се нашите служители да разбират и следват ценно-
стите на фирма „Димитър Маджаров“. За нас е важно всеки да 
се чувства удовлетворен и сигурен, да вярва и да се стреми в 
дългосрочен план към постигането на общи успехи. Гордеем се, 
също така, че успяваме да съхраним семейните ценности и до 
днес, обвързвайки ги с качеството на продуктите ни“, казва 
Станислава. За нея един от важните уроци, който е научила 
от родителите си, е, че сам, без екипна работа и лоялни парт-
ньори, трудно се постига успех. „Трудно е да поддържаш на съ-
щото ниво постигнатото с години, още по-трудно е да успееш 
да го надграждаш. Важно е да не променяш своите ценности и 
стратегия, защото клиент трудно се печели, но е много лесно 
да го изгубиш“, завършва тя.

„Консумираме много национални проду-
кти, но българинът е готов да опитва 
от всичко”
„Силното налагане на качествен продукт изисква сериозна 
инвестиция. Например малко се знае, че у нас се произвеждат 
бели сирена. Хората в чужбина не правят разлика между българ-
ски и гръцки сирена, а и те се използват в малки количества“, 
отбелязва Станислава.

Въпреки че на международните пазари се търсят предимно 
продукти от по-масовото производство, тя е оптимист, че 
ще успеят да се наложат с по-скъпите, но качествени специа-
литети и в чужбина, макар и да е трудно. Затова семейството 
инвестира в участия в различни изложения, на които да пред-
стави своите типични и качествени месни и млечни специа-
литети.

„Храната, която слагаме на 
трапезата си, трябва да бъде 
качествена”
За Маджарови ценността на чистите и качествени суровини, 
лоялността на екипа към доставчиците и клиентите са воде-
щи при производството. „Вярваме, че храната, която предла-
гаме и слагаме на трапезата си, трябва да бъде качествена 
– направена от истинско свежо мляко и месо по класически тех-
нологии. Спазваме традиционните рецепти, но и насърчаваме 
технолозите ни да разработват нови здравословни рецепти 
– с намалено съдържание на сол и мазнини, без консерванти“, 
казва Димитър. Той вярва, че марката „Маджаров“ ще остане 
на българския пазар и ще се наложи и на международния, както 
заради чистите суровини. Семейството вярва в това, което 
прави, и залага името си зад всяка хапка от продуктите си. 
Така поддържат традицията да предлагат качествена храна, 
с която да се гордеят. Сушените колбаси са любимите на българите месни продукти
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Приемствеността 
и натрупаната 
мъдрост са най-
големите предимства 
на семейния бизнес. 

Здравко Минчев 
изпълнителен директор  

на „Неделя“ ООД

И 
сторията на Сладкарници  
„Неделя“ започва през 1993 г., 
когато Радослава и Георги  
Минчеви отварят малка 

сладкарница на площад „Баба Неделя“ в София. 
26 години по-късно в България и Румъния 
работят общо 45 сладкарници, „Неделя“ има 
добре развит франчайз модел, а основателите 
проучват големите столици на Европа за 
международното развитие на бизнеса.  
„Нито един голям бизнес не се създава в 
рамките на едно поколение“, убедени са 
семейство Минчеви и са решени да работят  
за успеха на компанията през поколенията.

Сладкарници „Неделя“

Собственици 
Георги и Радослава 
Минчеви

Име на компанията 
„Неделя“ ООД

Заети в компанията (2018) 
650
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От ляво надясно: Георги Минчев  |  Здравко Минчев  |  Атанаска Минчева  |  Радослава Минчева



Първата сладкарница „Неделя“ на столичния площад „Баба 
Неделя“ в София отваря врати като на шега на 1 април 1993 
г. Георги Минчев предлага на съпругата си Радослава да се 
възползват от нейния кулинарен нюх и да опитат късмета 
си в бизнес, в който конкуренцията едва се заражда – в онзи 
момент на пазара на сладкарски изделия и кафе сладкарници в 
България има две големи фирми и около 200 малки. „Вие с майка 
ти разбирате от сладкиши, защо не опитаме?“, пита тогава 
Георги.

„По това време всички се занимаваха с внос и търговия на 
дрехи. А и в семействата на двама ни има по няколко поколения 
кръчмари – имахме такава жилка. Обсъждахме идеята за 
ресторант, но решихме, че със сладкарницата ще има по-малко 
натоварване. Е, излъгахме се!“, разказва Георги и поглежда към 
съпругата си Радослава, която все още лично отваря цеха за 
торти всяка сутрин в 6:30.

„Плувам и после мисля за акулите!”
Преди да отворят първата сладкарница, Радослава започва да 
прави торти в семейната кухня, а Георги обикаля цяла София, 
за да предлага и продава готовата продукция. В началото слад-
карницата предлага и чужда продукция, но с времето, за да бъде 
бизнесът независим и за да градят име, решават да заложат 
единствено на торти, които главното небце на компанията – 
Радослава – предлага и преценява. Тя си спомня как една вечер 
се наложило да направи повече от 10 торти, разполагайки само 
с една фурна и печка. Тогава решават да създадат собствен 
цех за торти, като първоначално в него започват работа и два-
ма души извън семейството. 

„В началото нямаше пари и банките трудно отпускаха креди-
ти. Ипотекирахме апартамента си. Но бяхме малки и не ми-
слехме за конкуренцията. Бях сигурен, че ще се получи. Плувам и 
после мисля за акулите!“, обяснява с усмивка Георги.

Четириначалието на успеха - Атанаска, Здравко, Радослава и Георги Минчеви
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„Четириначалието” на успеха
26 години по-късно, не на шега, веригата „Неделя“ се разраства 
до 35 търговски обекта в България и до 10 в Румъния. Семей-
ство Минчеви – Георги и Радослава, и децата им Здравко и Ата-
наска формират екипа на „четириначалието“: всички участват 
в управлението на семейната компания според това, в което 
всеки е най-добър.

„На някого извън компанията това може да звучи като хаос, но е 
продуктивен хаос. Ние сме едно цяло“, разказва Здравко Минчев. 
„Зад всяка торта в сладкарницата стои много работа, но има и 
много бумащина. Майка ми и баща ми са свикнали с всичко, знаят 
цената и молекулата на всяка торта. Аз съм във фирмата от 
6-7 години, но понякога се чувствам като изследовател, който 
открива нови неща всеки ден. В момента тече процес на тех-
нологично подреждане на бизнеса – това, което те са изградили 
органично през годините, ние да поемем, за да можем да вземаме 
решения по по-модерен и достъпен за нас начин. А и за да може 
бизнесът да расте устойчиво. Нашата цел като второ поколе-
ние е да развием бизнеса от семейна фирма в семейна корпора-
ция по примера на BMW, Volkswagen“, допълва Здравко.

Мама, татко и „Неделя”
За децата първите години на „Неделя“ са свързани с липсата на 
мама и татко от вкъщи. Семейството прекарва заедно малко 
време, но пази скъпи и забавни спомени. В нощта на победата 
на България над Франция на Световното първенство по фут-
бол през 1994 г. Георги и Радослава взели децата си в сладкарни-
цата в центъра на София, за да прекарат там заедно вечерта 
и вероятно нощта. Поради напрегнатата ситуация и големи 
спортни вълнения предприемачите се опасявали едва ли не от 
ексцесии по улиците на града и затова решили да пазят кафето 
с жива охрана. Децата не разбрали добре защо е всичкото това 
вълнение, но и до днес добре помнят вечерта в сладкарницата. 

„В Индия един човек ми каза: „Почти нито един голям бизнес 
не се създава в едно поколение.“ Тогава разбрах, че за мен ще е 
по-добре да продължа това, което родителите ми са започнали, 
отколкото да се заема с нещо от нулата. Приемствеността и 
натрупаната мъдрост са най-големите предимства на семей-
ния бизнес“, казва Здравко. 

Той и сестра му Атанаска помагат в цеха още като деца. За 
разлика от сестра си, Здравко по-скоро пречи на сладкарите, 

Сладкарският цех на „Неделя“, в който се произвеждат тортите за всички търговски обекти в България и Румъния
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затова му намират други занимания. По-късно заминава да учи 
бизнес управление в Лондон и още през втората година в уни-
верситета поисква достъп до фирмените дела. „Мамо, ти зна-
еш ли колко голям бизнес управлявате! Тогава разбрах, че вече 
мисли как да развие и да надгради бизнеса“, казва с гордост 
майка му.

Атанаска влиза в една от сладкарниците инкогнито като сер-
витьор през лятната ваканция, когато е на 16 години. Никой 
от персонала не подозира коя е и тя вижда реално какви са от-
ношенията, как върви работата в обекта. Още на втория ден 
прави градивни предложения, а от първата година като сту-
дент тръгва отдолу нагоре да изкачва йерархията в компания-
та. Днес се занимава с административни въпроси, управление 
на хора, помага и за рецепти за нови продукти.

„Нашият подход е: прави най-доброто, 
което можеш!”
Веригата кафе сладкарници „Неделя“ е изцяло семейна компа-
ния, в която основателите са и съдружници. Те развиват и на-

лагат ценности, в които фокусът е човекът: дават възмож-
ност и изискват от служителите си да са лично отговорни за 
работата си и да правят това, в което са най-добри.

„Опитваме се да прилагаме този принцип както в семейство-
то, така и във фирмата – например, насърчаваме сладкарката 
да направи най-вкусната торта, на която е способна. Качест-
вото на крайния продукт трябва да е изключително високо, 
дори това да е за сметка на големи разходи. Да, можем да дос-
тигнем по-голяма печалба, но това ще бъде в ущърб на клиента. 
За нас е важно клиентът да е щастлив да ни е дал парите си. 
Това е наша ценност. Хората осъзнават всичко това и ценят 
естествените и чисти продукти, ценят, че тортите са пряс-
но приготвени, че сервитьорите са мили, че сладкарниците са 
чисти и уютни,“ казва Радослава. 

Тя и съпругът й Георги вече са по-уверени в силите на децата 
си да управляват бизнеса и планират да се оттеглят до 5-6 
години. Дотогава ще ги оставят да научат и по трудния начин 
как да се справят с предизвикателствата, които се появяват. 
„Веднъж баща ми ме изненада, когато в едно интервю ме пред-

Бяла Неделя - една от най-обичаните торти в България В сладкарският цех, където всеки дава най-доброто от себе си.
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Сладкарници “Неделя” в пет думи:  
гъвкавост, отговорност, коректност, уважение, качество

Според него развитието и задържането на ново поколение 
мениджъри, които да знаят и да държат на най-важното и 
най-ценното при изграждането на семейния бизнес, е ключово 
за бъдещето на компанията. „В стремежа си за още бонуси ме-
ниджърите непрекъснато свиват перспективата за развитие. 
В семейна фирма няма как това да се случи, защото мислиш за 
следващото поколение, и ако някой ден се мисли за продажба, 
това също е в тази насока. И аз не знам какви биха били плано-
вете на моите деца. Бизнесът е труден за прахосване, и зато-
ва е важно да се съхрани,“ казва Здравко Минчев.

Баща му Георги потвърждава, че е получавал предложения за 
продажба на компанията, но според него „има още много какво 
да направим и да се развиваме“. 

Но за семейството на сладкарници „Неделя“ по-важен е пътят 
и дългосрочната перспектива, където целите са две – още 
сладкарници на нови международни дестинации и успешно пре-
даване на бизнеса в ръцете на следващото поколение. 

стави като „изпълнителния директор“ на „Неделя“. След това 
някой ме попита: „А баща ти какъв е?“ Той е шефът!“ - отго-
варя Здравко.

„Имаме още много какво да направим  
и да се развиваме!”
„Неделя“ стъпва на румънския пазар през 2015 г. Интересното 
е, че на румънски името на фирмата не означава ден от сед-
мицата, а е не много популярно традиционно женско име. След 
Букурещ, скоро и в Констанца румънците ще свикват с необи-
чайното име за сладкарница.

„В Румъния се опитваме да развием и наложим същите фир-
мени ценности, както и в България. В момента и тук, и там 
най-големият дефицит е на квалифициран персонал. Интервю-
тата стават все по-трудни. Понякога е въпрос на късмет, за-
щото хората в Румъния добре знаят как да се представят – и 
най-обикновеният, и най-опитните,“ обяснява Здравко.

Сладкарница „Неделя“ в квартал Изток в София
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Всеки наш  
партньор знае,  
че когато поемем 
ангажимент, ще го 
изпълним. Доверието се 
изгражда с коректност  
и лоялност. 

Милко Младенов 
основател и управител на „СуиКо“ 

Ф 
ирма „СуиКо“ произвежда над 
900 артикула зърнени храни, 
варива и хранителни стоки 
от първа необходимост под 

различни търговски марки. Основният им 
бранд „Крина“ е един от най-разпознава-
емите в България за ориз, боб и леща.

„СуиКо“ внася суровини от над 30 държави 
и изнася за над 12 държави в Европа, Близ-
кия Изток, света. Към днешна дата е един 
от най-големите производители на ориз 
в България с 8000 дка оризови насаждения. 
През 2017 година krina.eu печели награда за 
сайт на годината на .eu Web Awards.

СуиКо

Собственик 
Милко Младенов

Име на компанията 
„СуиКо“ 

Заети в компанията (2018) 
130*

Годишен оборот (2018) 
51,8 млн. лв.*

*Данните са за групата от фирми
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От ляво надясно: Мариана Младенова  |  Милко Младенов



Когато в началото на 90-те години на XX век, в тежките дни на 
кризата за основни хранителни стоки в България, студентът 
по право Милко Младенов започва да купува и препродава стоки 
от първа необходимост, едва ли е мислил, че 23 години по-късно 
ще управлява семейна компания. Ще произвежда ориз, ще тър-
гува с 30 държави, ще има 6 производствени и складови бази в 
България, Гърция, Киргистан и търговско представителство в 
Румъния. 

Търговски усет или бизнес от първа 
необходимост?

„Спомням си, че когато започнахме, по всички пазари имаше 
опашки за захар, ориз, олио и брашно. Баща ми беше съкратен 
и се наложи аз да започна да работя, докато следвах редовно в 
СУ. Работех в нощно заведение, а сутрин с приятели пазарува-
хме продукти от зеленчуковата борса, за да ги продаваме на 
пазара. Със спестяванията си наех павилион на Женския пазар 
в София и така създадох „Суидън комерс“, която впоследствие 
нарекохме за по-кратко „СуиКо“, разказва той.

Няколко години по-късно, макар и с диплома на юрист, Милко 
решава да развие бизнеса – през 1998 г. наема склад и купува 
машина за опаковане на насипни продукти. Баща му го подкрепя 
и се включва в начинанието. По-късно към тях се присъединява 
и майка му, която е счетоводител.

Оризовите полета край Пазарджик Милко и Мариана с голямото семейство Младенови: сестрата 
на Милко - Радостина, баща му Методи и майка му Йорданка
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„Бизнесът стартира, когато 
започнахме да пакетираме”
„Машината за пакетиране струваше повече от целия ни капи-
тал. Беше рисково, но бизнесът стартира, когато започнахме 
да пакетираме. Търсихме начин да се намали себестойността 
на всяка една от стоките. Истината е, че винаги продаваш 
повече, когато предлагаш по-ниска цена и добро качество. Впо-
следствие започнахме да търсим варианти да произвеждаме 
тези стоки“, казва Милко.

През 2002 г. той среща съпругата си Мариана, с която заедно 
поставят началото на външнотърговския отдел на фирмата.  

Мариана е завършила „Международни икономически отноше-
ния“, говори английски и руски, и заедно със съпруга си, започ-
ват да търсят производители на варива, ориз и захар по света. 
Мариана разказва, че в началото най-голямото предизвикател-
ство е било да спечелят доверието на партньорите в конку-
ренция на утвърдени компании с над 50-годишна история.

Милко допълва: „Беше много трудно, защото това, което пише 
в учебниците, и това, което реално се случва, е много различно. 
Но успяхме – с малко търговски опит, теоретичните позна-
ния на Мариана и много ентусиазъм. Беше рисково, защото е 
нормално чужди и утвърдени в бранша фирми да не се доверя-
ват на малки търговци като нас. За нас предизвикателството 
беше много по-голямо, защото трябваше да предплащаме го-
ляма част от стоките, за да внушим доверие. Доверието се 
изгради с годините, през които доказвахме коректността си и 
спазвахме поетите ангажименти по сделките.“ 

Той разказва за голяма сделка на зелено с 400 тона американски 
фасул. Когато след 4-5 месеца стоката пристигнала, уговорена-
та цена била с 20-30% по-висока от цената на международните 
борси. „Въпреки това, ние изпълнихме ангажимента си, макар 
че понесохме не малка загуба, а други много по-големи междуна-
родни търговски фирми отказаха договорите си. За мен форму-
лата е именно в това – да си лоялен и честен“, завършва Милко.

„До 2000 г. беше време на оцеляване”
Милко казва, че ранният етап на развитието на пазарната ико-
номика през 90-те години и недостигът на стоки по-скоро са 
благоприятствали старта на „СуиКо“.  

„Имаше дефицит на стоки от първа необходимост и решихме 
да се възползваме от тази пазарна ниша. Бизнесът беше на 
много ранен етап. През 90-те години ни помогна това, че беше 
трудно за всички и малцина успяваха. Тогава бяха времена на 
оцеляване, но въпреки това, ако днес моите деца се опитат да 
направят същото, ще е доста по-трудно, тъй като пазарът е 
много по-развит“, казва той. 

До 2002 г. фирмата разчита изцяло на собствено финансиране. 
С постепенното изчистване на пазара от нерегламентирана 
конкуренция и с възприемането на общоевропейски правила и 
изисквания за качество, фирмата успява да постигне успех и да 
се наложи на международните пазари. 

„Нерегламентираният начин на работа затрудняваше целия 
бизнес. Когато не работиш за печалба за деня или за месеца, 
а разчиташ, че бизнесът ще продължи и след теб, търсиш ва-
рианти и адмирираш правилата, когато има такива“, допълва 
той. „СуиКо“ е сертифицирана по един от най-високите стан-
дарти за безопасност на храните IFS и по регламент 837 за 
търговия и преработка на биологични продукти. „Сертифика-
тите създават ред и дисциплина в компанията, както и сигур-
ност за потребителя, че се храни с безопасна храна“, допълва 
Мариана.

Началото на „Крина”
През 2003 г. компанията регистрира бранда „Крина“ – думата 
означава стара българска мярка за зърнени култури (около 15 
кг). Милко и Мариана се спират на „нещо тематично“, свързано 
с основния им фокус на работа. „Името „Крина“ олицетворява 
бизнеса, който правим“, допълва Милко. 

Оризът, наш насъщни
„СуиКо“ е сред първите български частни компании, които 
възраждат производството на ориз у нас. През 2006 г. Милко 
Младенов заедно със свой приятел и бизнес партньор купува 
малка оризарна край село Ковачево, Пазарджик. Семейството 
се насочва към оризопроизводството, за да осигури по-добри 
продукти на по-ниска себестойност за крайния клиент. Фирма-
та избира база в центъра на оризищата, за да намали транс-
портните разходи. С времето инвестицията в оризища и в 
земеделска земя се увеличава и от 500 декара достига до 8000 
декара, а малката оризарна се превръща в модерно оризопрера-
ботвателно предприятие със съвременна технология, щадяща 
околната среда.
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„Първи продавахме бланширан, черен, червен, басмати ориз. Ви-
наги сме търсили нов продукт, който го няма на нашия пазар. 
Създадохме и нови за пазара ни стоки – ориз „Баланс“ и белен 
фасул. Търсим да предложим на клиентите нещо ново и различ-
но, за което конкуренцията не се е сетила“, разказва Милко. 

Мариана допълва, че идеите за нови продуктови серии и отдел-
ни продукти се раждат „вкъщи, тоест в офиса“, където семей-
ството прекарва по-голямата част от времето си.  

„Най-ценното предимство на това,  
че работим заедно, е, че безрезервно 
си вярваме”
Допреди 10 години зад „СуиКо“ стои само фамилията Младе-
нови – Милко и Мариана, родителите и сестрата на Милко. Те 
стоят на 90%–100% зад реализацията на всеки продукт под 
тяхна марка. През годините към семейството ни се присъеди-
ниха и наши приятели, които до днес са част от екипа ни и се 
гордеем, че успяхме да съхраним отношенията си с тях.

Бащата на Милко – Методи Младенов – допреди две години се 
е занимавал с контрола при получаване на суровините и издава-

не на поръчките. Майка му Йорданка Младенова все още помага 
в счетоводството. Мариана се занимава с маркетинга. Тя съз-
дава международния отдел. Сестрата на Милко – Радостина 
Младенова – ръководи вноса и износа на варивата.

„Ние сме много малък екип. Внимателно обсъждаме предвари-
телно преди да представим някой нов продукт. Не взимаме 
емоционални решения“, казва Мариана. 

Двамата съпрузи разчитат синовете им да поемат постепен-
но бизнеса, но само ако наистина искат това и след като се 
докажат. „Най-ценното предимство на съвместната работа 
е, че имаме обща цел и всички полагаме усилия за нейното осъ-
ществяване. Синовете ми трябва да познават всички проду-
кти, тяхната специфика, отношенията с партньори, колеги и 
служители и да поемат отговорност при взимане на решение. 
Знанието и опитът, които съм натрупал през тези 23 години 
са безценни и бих могъл да ги предам на синовете си“, казва 
Милко. 

„Вече имам повече време за 
развитието на компанията”
От три години компанията има изпълнителен директор, който 
е външен човек за семейството. Милко постепенно започва да 
наема експерти за мениджмънта на компанията, за да успява 
да работи повече по стратегическото развитие на бизнеса. 
„СуиКо“ обаче изпитва трудности да открие доказани хора 
професионалисти, на които да се довери, така както се дове-
рява на семейството.

„Имаме много добри идеи, но за да се случат, са необходими 
професионалисти. Допреди пет години прекарвахме по 10-12 
часа в офиса, сега успяваме да отделим повече време на семей-
ството, въпреки че работата и проектите се увеличиха, тъй 
като успяхме да изградим добър екип“, казва Милко. 

„Познаваме добре пазара на ориз  
и варива”
Освен лоялността и коректността, движещите фактори за 
бизнеса на „СуиКо“ са непримиримостта и търсенето на нови 
хоризонти що се отнася до продукти, пазари, идеи.

„Ние познаваме добре пазара на ориз и варива, разбираме нави-
ците на българския потребител, знаем в кой регион какво се 

Мариана и Милко в зърнопреработвателното предприятие  
в София

70  | Книга на фамилния бизнес в България



СуиКо в пет думи:  
доверие, коректност, иновация, устойчивост, мащаб

Тази година фирмата е спечелила търг за два продукта в цен-
тралата на  „Метро“, Германия и ще доставя стоки на няколко 
централноевропейски държави. „Когато бяхме малка фирма, си 
поставихме цел да работим приоритетно с големите вериги. 
Първата международна верига, която ни гласува доверие, беше 
„Метро“ и това определяме като ключов момент в нашето 
развитие“, казва Милко.

С тази стъпка „Суико“ се приближава до голямата си цел – да 
разшири пазарния си дял в Източна и Централна Европа. Но пре-
ди това се стреми да извоюва сериозен пазарен дял в Румъния, 
Гърция, Сърбия. И така да провери колко „събира“ една крина 
български семеен бизнес.

търси. Създаваме продуктовата гама на този принцип“, пояс-
нява Милко. Компанията работи с български производители и 
има цялостна серия  за продукти с роден произход – ориз, фасул 
и леща – „Имало едно време“. 

„Непрекъснато откриваме пазарни 
ниши”
„Непрекъснато откриваме в нашия бизнес някаква пазарна 
ниша. През годините сме разработили и предложили много 
нови артикули на пазара“, казва Милко. Съпругата му Мариана 
стои зад проекта за здравословни храни La Garone и бранда за 
натурална захар и сол Passiflora и ги разширява и географски, 
и като асортимент. Според нея е важно да се развиват тра-
диции, в които има перспектива и да се следят световните 
тенденции в здравословното хранене. 

Фирмата обмисля и как да направи производството и прера-
ботката на продуктите по-щадящи за природата. „В прера-
ботвателното предприятие за ориз инсталирахме четири 
нови сушилни, които използват отпадния продукт от прера-
ботката на ориз за гориво вместо дизел или газ. Люспата на 
ориза не може да се изхвърля, защото замърсява околната сре-
да. Ние я използваме за гориво“, разказва Мариана.

Крината на „СуиКо” „загребва”  
от света
През последните години компанията е изградила преработва-
телни и складови бази в ключови дестинации за внос на сурови-
ни като Гърция и Киргизстан; поддържа и търговско предста-
вителство в Румъния. Това е начинът да затвърдят пазарни 
позиции и да „загребат“ с крината си от света. 

„СуиКо“ си партнира и с основните вериги за хранителни сто-
ки в България и в Европа. Освен собствените брандове, произ-
веждаме и голяма част от частните марки на ключовите ни 
клиенти. Двете момчета на Милко и Мариана
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ЕY Bulgaria
Помагаме за изграждането  
на един по-добър бизнес свят

EY присъства на българския пазар от 1992 г. 
Екипът на компанията наброява повече от 300 
професионалисти, които предоставят съвети 
и консултации в рамките на няколко основни 
бизнес направления - одит, данъци, финансови 
консултации, сделки и право. EY Bulgaria  
заема водеща позиция на българския пазар,  
а също ръководи практиката на компанията  
в Северна Македония, Албания и Косово. 

EY е световен лидер в сферата на одита, данъчните 
и финансовите консултации и сделки. Задълбочените 
познания и качествените услуги, които предоставяме, 
спомагат за укрепването на доверието и сигурността в 
капиталовите пазари и в икономиките по целия свят. Ние 
изграждаме изключителни лидери, които работят  заедно, 
за да отговорят на очакванията на нашите клиенти и 
всички заинтересовани страни. По този начин ние играем 
важна роля в изграждането на един по-добър корпоративен 
свят за нашите служители, клиенти и по-широки общности.
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ЕY Bulgaria
Помагаме за изграждането  
на един по-добър бизнес свят
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Услуги за фамилния бизнес

EY и фамилния бизнес 
• Наши клиенти са 75% от 500-те най-големи фамилни  

бизнеси по света (familybusinessindex.com).

• Благодарение на работата ни с поколения от най-
предприемчивите и иновативни компании, ние добре 
разбираме сложността на предизвикателствата, пред 
които те са изправени.

• Виждаме колко труден е балансът между грижата за 
семейството и комплексността на бизнеса.

• Знаем какво означава да адресираш едновременно 
дългосрочния успех и рисковете на растежа.

• Широкият спектър от професионални бизнес услуги  
на EY са специално адаптирани към специфичните 
изисквания на фамилния бизнес.

Нашият подход
Повече от 80% от бизнесите по света са собственост 
на фамилии – фамилните бизнеси наистина са двигател на 
световната икономика. В същото време обаче едва 30% от 
фамилните бизнеси биват предадени на второто поколение и 
едва 13% от тях оцеляват до трето поколение. В EY знаем, че 
всеки фамилен бизнес е уникален, но след повече от 90 години 
опит и професионална мрежа, която се разпростира до 140 
страни по света, ние виждаме, че както силните страни на 
фамилните бизнеси, така и трудностите пред тях в различни 
географии много си приличат.

Growth DNA 
Нашият уникален подход към фамилния бизнес – Growth 
DNA, адресира всеки аспект от Вашата лична и бизнес 
програма като подрежда една широка гама от услуги, 
свързани с управлението на капитала, устойчивия растеж, 
ефективното управление на риска, а също и с фирмената 
култура и корпоративната отговорност и по този начин 
създава основа за планиране на приемствеността в 
управлението.

The EY Global Family Business Center  
of Excellence
Център за високи постижения във фамилния бизнес – под тази 
шапка EY обединява онлайн ресурси в полза на фамилните 
бизнеси. Този център Ви дава достъп до знания, опит и хора и 
Ви свързва с лидери на много други фамилни бизнеси по света.

EY Bulgaria и фамилните бизнеси
Чрез местните инициативи и с подкрепата на Global Family 
Business Center of Excellence ние представяме български 
бизнеси на глобалната предприемаческа сцена. Освен 
това, активно подкрепяме българските бизнеси в процеса 
на планиране на приемствеността от организационна, 
юридическа и данъчна гледна точка, а също им помагаме да 
обмислят и да се подготвят за различните измерения на 
международния растеж.
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1 Бъдеща структура  
на управлението 

• Управление на извънредни 
ситуации

• Семейна харта

• Управленски назначения извън 
семейството

• Организационен дизайн

• Сливания, сътрудничества  
 и придобивания

7 Планиране на 
следващото поколение 

• Планиране  
на приемствеността

• Управление на бъдещето

• Наследствени и имотни 
трансферни данъци

• Конфликти

2 Управление  
на капитала

• План за управление  на капитала  
и кеш мениджмънт

• Функции на фамилната банка

• Портфолио оптимизации

• Прогнозиране на паричните 
потоци

• Придобивания и продажба на 
активи

6 Балансиране   
на риска

• Балансиране  на рисковете  
и възможностите

• Проактивен подход към 
рисковете  

• Защита на активите

3 Управление  и задържане 
на талантите

• Привличане на специалисти извън 
семейния кръг

• Задържане на хора

• Мотивация посредством стимули

• Управление на мениджмънта

• Изграждане на работодателска 
марка

• Мобилизиране на работната сила

5 Култура  
и отговорност

• Устойчивост

• Корпоративна и социална 
отговорност

• Управление на 
заинтересованите страни  
и доклад за устойчивост

• Корпоративна култура

• Управление на фондация

4 Запазване на устойчив 
растеж и печалба

• Дългосрочни цели

• Оптимизация на пазарите

• Посрещане на изискванията  
на клиентите ефективно

8 Ефективно управление 
 на данъците

• Лични данъци

• Корпоративни данъци

• Данъчни спорове

• Международни въпроси  
и трансферни цени

• Управление на инвестиционното 
доверие на фамилния бизнес

EY Growth  
DNA
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AG Capital  
Снимки Ивайло Миланов, личен архив AG Capital

Агротайм 
Снимки Ивайло Миланов, личен архив Агротайм

Акватек 
Снимки Ивайло Миланов, личен архив Акватек

Диавена 
Снимки Ивайло Миланов, личен архив Диавена

Еньо Бончев 
Снимки Ивайло Миланов, личен архив Еньо Бончев Продакшън

Интрама 
Снимки Ивайло Миланов, личен архив Интрама

Кармела 2000 
Снимки Ивайло Миланов, личен архив Кармела 2000

Димитър Маджаров - 2 
Снимки Ивайло Миланов, личен архив Маджаров

Сладкарници Неделя 
Снимки Ивайло Миланов, личен архив Сладкарници Неделя

СуиКо 
Снимки Ивайло Миланов, личен архив СуиКo
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ey.com 
Find out what are the big questions 
across the working world right now



What transforms 
around the corner 
to around the 
world?







EY | Одит | Данъци | Сделки | Консултации

За EY
EY е световен лидер в сферата на одита, данъчните и 
финансовите консултации и сделки. Задълбочените познания 
и качествените услуги, които предоставяме, спомагат за 
укрепването на доверието и сигурността в капиталовите пазари 
и в икономиките по целия свят. Ние изграждаме изключителни 
лидери, които работят заедно, за да отговорят на очакванията 
на нашите клиенти и всички заинтересовани страни. По този 
начин ние играем важна роля в изграждането на един по-добър 
корпоративен свят за нашите служители, клиенти и по-широки 
области.

EY е част от глобалната организация и може да се отнася към 
една или повече компании-членове на Ърнст и Янг Глобал Лимитид, 
всяка от които е самостоятелно правно дружство. Ърнст и 
Янг Глобал Лимитид е дружество с ограничена отговорност, 
регистрирано във Великобритания, което не предоставя услуги 
на клиенти. 

За повече информация за нашата организация, моля посетете  
ey.com.

2020 Ърнст и Янг България ЕООД
Всички права запазени.


