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Р
аз по ло жен на Бъл га рс ко то Чер но мо рс ко

крайб ре жие, Злат ни пясъ ци е най из ве ст ни -

ят морс ки ку рорт и един от най-го ле ми те в

Бъл га рия. Отс тои са мо на око ло 18 км се вер но от

вто рия по го ле ми на град в Бъл га рия – Вар на. Ку рор -

та раз по ла га с над 70 хо те ла от раз лич на ка те го -

рия и 3 вил ни се ли ща с общ брой на лег ла та око ло

30000 – всич ки про фе си о нал но ор га ни зи ра ни пред ла -

гат ту рис ти чес ки ус лу ги от ви со ко ка че ст во. Ос -

êÂÁ˛ÏÂ 
Ë ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ‰‡ÌÌË

S
ituated on the Bulgarian Black Sea Coast , Golden

sands is the most famous seaside resort and one

of the biggest in Bulgaria. It is only 18 km north of

the second largest city in Bulgaria – Varna. There are 70

hotels of different categories  in the  resort, 3 holiday vil-

lages and 30000 beds – all professionally organised to

offer tourist services of high level. Traditionally the main

clientele  are tourists from Western and Central Europe,

as well as tourists from CIS and the Near East.

Summary

üïíÖçé èêàëíÄçàôÖ; èÄçéêÄåÄ çÄ äéåèãÖäë áãÄíçà èüëöñà

PANORAMIC PICTURE OF GOLDEN SANDS RESORT

}

}
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HOTEL ADMIRAL

ïéíÖã ADMIRAL
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нов на та кли ен те ла на Злат ни пясъ ци тра ди ци он но

са ту рис ти от За пад на и Цент рал на Ев ро па, как то

и стра ни те от бив шия Съ ве тс ки съ юз и Близ кия

Из ток.

Ку рор та е окон ча тел но при ва ти зи ран през 2000

г. При ва ти за ци я та за поч ва през 1993 г. и се извъ -

ршва на ня кол ко ета па. В ку рор та има действащ

заст ро и тел но ре гу ла ци о нен план оп ре де лящ при ле -

жа щи те те ри то рии на все ки комп лекс и пред наз на -

че ни е то на все ки от де лен пар цел. “Злат ни пясъ ци”

АД при те жа ва хо те ли те Ад ми рал – 5 звез ди, Морс -

ко око Гардън – 4 звез ди, 1 вил но се ли ще, ця ла та

инф ра ст рук ту ра на ку рор та /на зем на и под зем на/,

ях те но то прис та ни ще и поч ти ця ла та зе мя на

комп лек са въз ли за ща на 171 хек та ра. Извън хо те ли -

те ком па ни я та при те жа ва 85 ма га зи на, 11 рес то -

ран та, 29 снек-ба ра, 2 дис ко те ки, 5 слад кар ни ци, 1

но щен бар и 5 ба сей на. Всич ки при те жа ва ни от дру -

же ст во то хо те ли са раз по ло же ни на пър ва ли ния в

не пос ре д стве на бли зост до пла жа.

Пър ви те хо те ли в КК “Злат ни пясъ ци” са отк ри -

ти през 1956 г. ка то през го ди ни те след то ва ку -

рор та неп рекъс на то се е раз ши ря вал за да дос тиг -

не се гаш ния си ка па ци тет. Уни кал на та при род на

да де ност на мо ре с го ра в не пос ре д стве на бли зост

и ме ки ят морс ки кли мат пра вят ку рор та ат рак -

тив но мяс то за по чив ка от Май до Ок то мв ри. Ку -

рортът е под хо дящ за конг ре сен ту ризъм и биз нес

сре щи и през зим ни те ме се ци на го ди на та. 

êÂÁ˛ÏÂ 
Ë ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ‰‡ÌÌË

The resort has been completely privatized in 2000. The

privatization started in 1993 and was carried out in several

stages. A designation plan approved by the city authori-

ties has been implemented in the resort for the first time

in a Bulgarian resort – the plan  defines the adjacent terri-

tories of every hotel and the designation of each plot of

land in the resort. “Zlatni Piasaci” AD owns the hotels

Admiral – 5 stars, Morsko oko Garden – 4 stars, 1 holiday

village, the whole infrastructure of the resort/overground

and underground/, the marina /see picture/, and most of

the land of the resort /171 hectares/. Outside the hotels,

the company owns 85 shops, 11 restaurants, 29 snack

bars, 3 discotheques, 5 confectioneries, 1 nightclub, and 6

swimming pools, tennis-court complex and minigolf 3500

sq.m.. All the hotels of the company are situated on the

first line close to the beach.

The first hotels in the Golden sands resort are built in

1956 and later it significantly enlarged to reach its capaci-

ty today. The unique combination of sea and forest and

the mild sea climate makes the resort an attractive place

for recreation from May till October. The resort offers

excellent possibilities for congresses and business meet-

ings during the winter period of the year.

Summary

}

}

üïíÖçé èêàëíÄçàôÖ

üïíÖçé èêàëíÄçàôÖ; ÄåîàíÖÄí öê

YACHT PORT

YACHT PORT
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П
рез пос лед ни те осем го ди ни дру жес т во то

ре а ли зи ра ус пеш но ма щаб на ин вес ти ци он на

прог ра ма. Це ли ят ин вес ти ци о нен про цес

включ ващ фи нан си ра не, про ек ти ра не по всич ки ви -

до ве спе ци ал нос ти, съ ба ря не, уза ко ня ва не на стро и -

тел ния про цес и ця лос т но то из г раж да не по всич ки

ви до ве спе ци ал нос ти се осъ щес т вя ва ди рек т но с

фир ми и спе ци а лис ти на дру жес т во то. Стро е жът

об х ва ща АС част, ОВ част, елек т ро /сил но то ко ва и

èÓÙËÎ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËflÚ‡

I
n the past eight years the company has successfully

been implementing a large-scale investment pro-

gramme. The whole course of the investment, includ-

ing financing, planning in all areas, demolishing, legalizing

the construction process, and the overall construction in

all areas is realized directly with the company's own firms

and specialists. The building process encompasses the

architectural and construction parts, heating and ventilla-

tion, water supply and sewage, electric installation ( high-

Company Profile

APARTMENT COMPLEX ADMIRAL  APARTMENTS;  APARTMENT COMPLEX ZLATNA KOTVA

äéåèãÖäë Ä ÑåàêÄã ÄèÄêíåÖçíë èéëíêéÖç èêÖá 2007 É. ;  
ÄèÄêíÄåÖçíÖç äéåèãÖäë áãÄíçÄ äéíÇÄ èéëíêéÖç èêÖá 2008 É.

}

}
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сла бо то ко ва ин с та ла ция/, ВиК, из г раж да не на про -

ти во по жар на ВиК ин с та ла ция и вер ти кал на пла ни -

ров ка, из г раж да не на ба сей ни и шад ра ва ни и на за -

ве де ния за хра не не и раз в ле че ния.

Ин вес ти ци он на та прог ра ма включ ва из г раж да не -

то на нов че ти риз вез ден хо тел “Мор с ко око Гар -

дън” в се вер на та част на ком п лек са, кой то е пос т -

ро ен за 8 ме се ца с 217 двой ни стаи и 8 апар та мен -

та и РЗП 16 160 кв. м. през 2001-2002 г., из г раж да не -

то на пър вия в Бъл га рия во ден уве се ли те лен парк

“Ак ва по лис” за 8 ме се ца 2002-2003 г. на площ от око -

ло 40 дка и РЗП 5990 кв. м., из г раж да не то на пет з -

вез д ния хо тел “Ад ми рал”/сним ка/ на мяс то то на

бив шия хо тел Ро ди на за 7 ме се ца през 2003-2004 г. с

284 двой ни стаи, 12 сту дия, 5 апар та мен та, вън шен

и вът ре шен ба сейн, спа цен тър, ви ен с ка слад кар ни -

ца, за се да тел ни за ли и РЗП 23 510 кв. м., пос т ро я ва -

не то на апар та мен тен ком п лекс “Иг ли ка” /сним ка/

с 263 апар та мен та през 2004-2006 с РЗП 33 991 кв.

м., апар та мен тен ком п лекс Си ре на със 155 апар та -

and low-voltage wiring), fire prevention system and land-

scaping, building of swimming-pools and fountains, as

well as restaurants and entertainment spots.

The investment programme includes the construction

of a new 4-star hotel “Morsko oko-Garden” in the northern

part of the complex which was built in 8 months in 2001-

2002, and has 217 double rooms, 8 suites and a built-up

area of 16 160 sq. m. ; the first amusement water park in

Bulgaria “Aquapolis” – built in 8 months in 2002-2003 on

an area of about 4 hectares and a built-up area of 5990

sq. m. ; the construction of the 5-star “Admiral” hotel,

replacing the former hotel “Rodina”, built in 7 months in

2003-2004 with 284 double rooms, 12 Junior suites, 5

suites, outside- and inside-swimming pools, a spa centre,

Viennese confectionery, conference halls, and a built-up

area of 23 510 sq. m. ; the apartment complex “Iglika”

with 263 apartments and a built-up area of 33 991 sq. m.,

built in 2004-2006; apartment complex “Sirena” with 155

èÓÙËÎ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËflÚ‡

Company Profile

}

}

}

}COPY OF THE AIFFEL TOWER

äéèàÖ çÄ ÄâîÖãéÇÄíÄ äìãÄ

ÑàëäéíÖäÄ PRIVILEGE

DISCO CLUB PRIVILEGE



apartments, built in 8 months in 2006-2007, built-up area

of 18 531 sq. m. ; apartment complex “Zlatna Kotva” with

153 apartments – construction took 7 months in 2007-

2008, and a built-up area of 17 720 sq. m. The invest-

ments in the apartment complexes – besides planning,

construction and sale of the apartments, also include

their further management. 

Considerable investments have been realized in the

resort's infrastructure, in modernizing and building of new

мен та за 8 ме се ца през 2006-2007 и РЗП 18 531 кв.

м., и апар та мен тен ком п лекс Злат на кот ва със 153

апар та мен та за 7 ме се ца през 2007-2008 г. и РЗП 17

720 кв. м.. Ин вес ти ци и те в апар та мен т ни те ком п -

лек си ос вен про ек ти ра не то, из г раж да не то и про -

даж ба та на апар та мен ти те, включ ват и по-на та -

тъш но то им ме на жи ра не.

Зна чи тел ни ин вес ти ции са ре а ли зи ра ни в ин ф рас -

т рук ту ра та на ком п лек са и в мо дер ни зи ра не то и

пос т ро я ва не то на но ви ат рак ци о ни и за ве де ния за

8

èÓÙËÎ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËflÚ‡

Company Profile

}

}

}

}

äéåèãÖäë ◊ áãÄíçÄ äéíÇÄ“

APARTMENT COMPLEX ZLATNA KOTVA



entertainment complexes, restaurants and bars – the

“Koraba” restaurant, the “Privilege”disco; the renovation of

two of the main swimming-pools; the construction and

installing of a Ferris wheel; the construction of a copy of

the Eiffel tower in the centre of the complex.

Along with that the company continued its successful

tourist activities, realizing better and better bed occupan-

cy. The 5-star “Admiral” hotel has been working all the

year round.

The company contract policy at various markets takes

into consideration the latest trends in tourist demand and

supply. Contracts are being signed chiefly with tour oper-

ators of world renown, such as TUI, ITS, Neckermann Ger-

many, BG Tours (Germany), Scandinavian Leisure Group,

Apollo, Finnair Travel Services, Lomamatkat (Scandi-

navia), Balkan Holidays and Balkan Tours (Great Britain),

Neckermann Benelux, Holland International Hotelplan,

Arke (Benelux), Neva< Balkan Express, Solvex ( Russia)

etc. As a result of the changing demand of late, some

bed capacities have been diverted to other markets, and

at present the prime market for the company is the CIS

market, followed by Germany, the Scandinavian countries,

Great Britain etc.

9

хра не не и раз в ле че ния – рес то рант “Ко ра ба”, дис ко -

те ка “При ви лидж”, ре но ва ци я та на два от ос нов ни -

те ба сей ни, пос т ро я ва не то и мон ти ра не то на Ви -

ен с ко ко ле ло, из г раж да не то на ко пие на Ай фе ло ва

ку ла в цен тъ ра на ком п лек са.

Па ра лел но с то ва ком па ни я та про дъл жи да раз ви -

ва ус пеш но ту рис ти чес ка та си дей ност ка то през

го ди ни те ре а ли зи ра ше все по-ви со ка за е тост на

лег ло ва та ба за. Пет з вез д ни ят хо тел “Ад ми рал” ра -

бо ти це ло го диш но.

По ли ти ка та при до го ва ря не на лег ло ва та ба за на

дру жес т во то на раз лич ни те па за ри за пе ри о да бе

да се от чи тат тен ден ци и те на ту рис ти чес ко то

пред ла га не и тър се не. До го ва ря не то се из вър ш ва

ос нов но със све тов но из вес т ни ту ро пе ра то ри ка -

то TUI, ITS, Neckermann Germany, BG Tours (Germany),

Scandinavian Leisure Group, Apollo, Finnair Travel servic-

es, Lomamatkat (Scandinavia), Balkan Holidays и Balkan-

tours (Great Britain), Neckermann Benelux, Holland Inter-

national, Hotelplan, Arke, (Benelux), Neva, Balkan

Express, Solvex (Russia) и др.

В ре зул тат на про ме ня що то се тър се не през

пос лед ни те го ди ни ня кои лег ло ви ка па ци те ти са

пре на со че ни към дру ги па за ри и към нас то я щия мо -

мент ос но вен па зар за дру жес т во то е па за ра на

ОНД, след ва но от Гер ма ния, Скан ди нав с ки стра ни,

Ве ли коб ри та ния и др. 

èÓÙËÎ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËflÚ‡

Company Profile

}

}

FERRIS WHEEL

ÇàÖçëäé äéãÖãé

RESTAURANT GOLDEN DREAMS

êÖëíéêÄçí GOLDEN DREAMS
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ÄèÄêíÄåÖçíÖç äéåèãÖäë ◊ àÉãàäÄ“

COMPLEX IGLIKA
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ïéíÖã ◊ òàêéäÄ ãöäÄ“

HOTEL  SHIROKA LUKA

www.shi rokalaka.bg

http://www.shirokalaka.bg/
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И
н те ри о рът на Rich House съ че та ва не -

пов то ри мия дух на Ста ра Со фия от чер -

но-бе ли те фо то си по сте ни те, с еле ган -

т ност та си и топ лия до ма шен уют. Все ки де -

тайл тук е под б ран с мно го вкус и ес те ти ка и

це ли да га ран ти ра пъл ния ви ком форт.

Рес то ран тът пред ла га ши рок асор ти мент от

яс тия с га ран ти ра но ка чес т во. Са мо при нас мо -

же те да се нас ла ди те на про дук ти - внос от

Фран ция, Ав с т рия, Хо лан дия, при гот ве ни ве ли ко -

леп но от екип про фе си о на лис ти, при то ва на на -

пъл но дос тъп ни це ни.

За чу дес но то ви нас т ро е ние в Rich House

имат гри жа та не пов то ри ми те тан цьо ри от ба -

лет на фор ма ция "АКА ДА МУС" и тях на та раз но об -

раз на тан цо ва прог ра ма.

www.richhouserestaurant.com

êÂÒÚÓ‡ÌÚ Rich House 

T
he rich house restaurant is one of the most

famous restaurants in Sofia. Its interior is a combi-

nation of the unique atmosphere of Old Sofia from

the black and white photographs on the walls, and the

modern elegancy and warm colours of your coziness.

The specialities of the house are “baby chickens”

imported from France, tender lamb meat imported from

Austria and magnificent strudels from original Viennese

recipe.

Every evening dancers from the famous ballet group

“Akadamus” are entertaining the guests.

www.richhouserestaurant.com

Rich House Restaurant

http://www.richhouserestaurant.com/
http://www.richhouserestaurant.com/
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Б
из нес център Инт рей дингс е с кон цеп ция

на ат рак тив на и мо дер на, сгра да клас А,

пред наз на че на да оси гу ря ва от лич на ра -

бот на обс та нов ка.Сгра да та включ ва две ни ва

под зем ни га ра жи, пар те рен етаж с ре цеп ция,

кон фе ре нт на за ла, шо у рум, рес то рант и шест

офис ни ета жа.

l Офис - сгра да клас А в 4500 кв.м. заст ро е на

площ

l От лич на ло ка ция - са мо на 5 ми ну ти от

центъ ра на сто ли ца та

l Съв ре ме нен ди зайн, тех ни чес ки ре ше на

l Ефек тив но ор га ни зи ра но прост ра н ство на

ре цеп ци я та, ко рес пон ди ра с ма ща ба на сгра да -

та и оси гу ря ва удо бен достъп

l Рес то рант в рам ки те на сгра да та

l Удоб ства, оси гу ря ва щи от лич на ра бот на об -

ста нов ка

l Ви со ко ка че ст ве ни енер гос пес тя ва щи сис те -

ми с ми ни мал ни раз хо ди за под дръж ка

l Сгра да та е обо руд ва на със сис те ма за сгра -

ден ме ниджмънт

MЕСТOПOЛOЖЕНИЕ
Бизнес център Интрейдингс е модерен офис

център, разположен на 1080 кв.м площ на булевард

"Цар Борис III" 201, в престижен квартал с добре

развита инфраструктура и достъп до няколко линии

на градския транспорт.

Локация

Ситуирана стратегически на един от главните

булеварди за достъп до града; Отлична локация -

само на 5 минути от центъра на града и на 30

минути от летище София;

Лесен достъп до Централната, Източната и

Западната част на града; Удобен достъп за

превозни средства и обществен транспорт.

Видимост

Добре разположена с отлична видимост от

булеварда.

ÅËÁÌÂÒ ˆÂÌÚ˙ ◊àÌÚÂÈ‰ËÌ„Ò“
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I
ntradings Business Centre is a well-thought concept

of an attractive modern, newly built, class A office

building aiming to promote excellent working environ-

ment. The building consists of two basements, ground

floor with reception area, conference hall, show room and

a restaurant and six office floors.

l Class A office building 4 500 sq m build-up area

l Perfect location - only 5 minutes drive from down-

town of the capital

l Modern building design and technical solution

l Efficiently organized reception area appropriate to

the building size and providing convenient access to

the building

l Conference hall and a show room provided for the

needs of the clients

l Restaurant within the building

l Facilities designed to promote excellent working

environment

l Highly energy efficient structures with minimum main-

tenance costs

l The building is equipped with BMS system

LOCATION
Intradings Business Centre is a modern office centre,

located on 1080 sq m plot on 201 Tzar Boris III Blvd. in a

prestigious residential area with well-developed infrastruc-

ture, provided with various public transports.

Location

Strategically situated on one of the main entrance

boulevards of Sofia Proximity to Sofia's Ring Road, one of

the main entrance boulevards in the city Perfect location -

only 5 minutes drive from downtown of the capital and 30

minutes to the airport

Access

Primary access directly off the boulevard

Quick access to Sofia Downtown through 201 Tsar

Boris III Boulevard Easy access to the Central, East and

West part of the city Convenient vehicle and public trans-

port access

Visibility

Well located with perfect visibility from the boulevard

Intradings Business Centre
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Bar Chique

B
ar Chique е новооткрит луксозен бар в

центъра на гр.София. Намира се на ул. ,,Д-р

Стефан Сарафов’’ №15 (точно до бул.

,,Витоша’’).Заведението разполага с уютна и

,,шикозна’’ обстановка, ориентирана изцяло към

задоволяване на нуждата на клиентите от

забавление! 

За повече информация: www.barchique.com

www.barchique.com
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B
ar Chique is a newly opened luxury bar, situated

in the center of Sofia. It also has outdoor seatings

for the warmer months of the year. ‘’Bar Chique’’

offers a very rich selection of alcoholic drinks and deli-

cious high-quality dishes to satisfy the most sophisticated

customers. We organize parties with different genres of

music Friday and Saturday nights.

For more detailed information, visit our website:

www.barchique.com

Bar Chique

www.barchique.com
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Хеви Уейт

H
EAVYWEIGHT и LIGHTWEIGHT  са  търговски

марки на фирма „Хеви Уейт“ ООД, основана в

началото на 2013 година. Основната дей-

ност на фирмата е производство на спортни и

спортно-ежедневни облекла. Нашата мисия е да

изградим дълготрайна връзка с клиентите си,

връзка, която е изградена върху лоялност и дове-

рие. Дългогодишният опит на екипа основал фирма-

та, в областта на спорта и фитнеса ни обогати с

много иновативни идеи при изработването на

съвременни спортни облекла. Ние усилено работим

да отговорим и надвишим очакванията на нашите

клиенти като им предлагаме стилни, елегантни и

атрактивни продукти, които отразяват техните

стремежи и предпочитания. Продуктите ни са на

световно ниво, гарантиращо както комфорт, така

и изключителна надеждност и здравина при практи-

куването на спорт и използването им в ежеднев-

ието. Екипът ни разработва продуктите с усет за

креативност и творчество,  намирайки перфект-

ния баланс между идея, атрактивни материали, без-

компромисно качество и достъпна цена.

За повече информация:www.heavyweight-bg.com

Heavyweight

H
EAVYWEIGHT and LIGHTWEIGHT  are trade-

marks of “Heavy weight” LTD, formed in the

beginning of 2013. The major activity of the com-

pany is manufacturing of sport and casual sport clothing.

Our mission is to build lasting relations with our cos-

tumers, based on loyalty and trust. The long term experi-

ence of the team who founded the company related to

the sport and fitness enriched us with many innovative

solutions in the manufacturing of modern sport clothing.

We are hard working to satisfy and exceed customer

expectations offering stylish, elegant and attractive prod-

ucts reflecting their aspirations and preferences. Our

products have world wide level, guaranteeing comfort,

reliability and ruggedness when practice sport and every-

day usage. Our team develops products with sense of

creativity, finding the perfect balance between idea,

attractive materials, uncompromising quality at an afford-

able price.   

For information: www.heavyweight-bg.com

http://www.heavyweight-bg.com
http://www.heavyweight-bg.com
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1. “Злат ни” АД – ра бот ни чес ко-ме ни джър с ко дру жес -

т во при те жа ва що 68, 36% от ак ци и те на “Злат ни пя съ -

ци” АД. Дру жес т во то раз ви ва ту рис ти чес ка аген т с ка

дей ност.

2. “Ак ва по лис” ООД – дру жес т во то сто па нис ва и уп -

рав ля ва пър ви ят в Бъл га рия во ден, уве се ли те лен парк

/ак ва парк/. Глав на та цел на то зи обект е да оси гу ри

за бав ле ния във вод на сре да на све тов но ни во сред ек -

зо тич на об с та нов ка, да пред ло жи дос та тъч но прив ле -

ка тел но за всич ки въз рас ти пре кар ва не на сво бод но то

Ñ˙˘ÂÌË Ë ÍÓÌÚÓÎË‡ÌË
‰ÛÊÂÒÚ‚‡

1. “Zlatni” AD – a management buy-out company, owner

of 68, 36% of the shares of “Zlatni Piassatsi” PLC. The com-

pany is engaged in tourist agent activity.

2. “Aquapolis” OOD –the company runs and manages the

first amusement water park in Bulgaria (aquapark). The main

purpose of this tourist site is providing entertainment in

aquatic environment at world standard, amid exotic surround-

ings, offering a wide range of attractions to all ages alike by

careful combination of the natural elements (sun, water, veg-

Subsidiaries and Controlled
Companies

ÄíêÄäñàéçÖç ÇéÑÖç èÄêä ◊ ÄäÇÄèéãàë“

WATER PARK AQUAPOL IS

}

}
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вре ме чрез вни ма тел но съ че та ва не на при род ни те еле -

мен ти /слън це, во да, рас ти тел ност, прос т ран с т во и

т. н. / с по ре ди ца от из кус т ве но съз да де ни еле мен ти

/ба сей ни, вод ни пър зал ки, въз ви ше ния и т. н. / по та къв

на чин, че ре зул та тът е ед но ес те тич но при ем ли во съ -

о ръ же ние, къ де то все ки по се ти тел би мо гъл да ос во бо -

ди фан та зи я та си при пъл на сво бо да и бе зо пас ност.

Сред нод нев ни ят ка па ци тет на съ о ръ же ни я та е 3000

ду ши, а пар кът е из г ра ден на те ри то рия от 40000 кв.

м. Пред ла га не то на Ак ва по лис има уни ка лен ха рак тер

не са мо за ре ги о на, но и за стра на та, а бро ят на по се -

ще ни я та му го диш но неп ре къс на то на рас т ват.

3. “Пар к с т рой – Злат ни пя съ ци” ООД – дру жес т во то

сто па нис ва и уп рав ля ва и под дър жа об щи те пло щи в

ком п лек са, але и те пъ ти ща та, тро то а ри те, гра ди ни те

и пар ко ве те.

4. ЕСП “Злат ни пя съ ци” АД - тър гов с ко дру жес т во с

ос но вен пред мет на дей ност об щес т ве но снаб дя ва не с

елек т ри чес ка енер гия на пот ре би те ли. Ос нов на та дей -

ност на дру жес т во то се уп раж ня ва на ос но ва ние из да -

де на от Дър жав на та ко ми сия за енер гий но и вод но ре -

гу ли ра не ли цен зия за об щес т ве но снаб дя ва не с елек т -

ри чес ка енер гия в ку рор тен ком п лекс “Злат ни пя съ ци”.

Дру жес т во то е пра воп ри ем ник на дей ност та по об -

щес т ве но снаб дя ва не с елек т ри чес ка енер гия на те ри -

то ри я та на к. к. “Злат ни пя съ ци” от ЕРП “Злат ни пя съ -

ци”. Ос нов ни те за дъл же ния на дру жес т во то включ ват:

- Снаб дя ва не с елек т ри чес ка енер гия на всич ки пот -

ре би те ли, при съ е ди не ни към елек т ро раз п ре де ли тел на -

та мре жа на те ри то ри я та на ли цен зи я та при ус ло ви я -

та на все об що пред ла га на ус лу га, ко и то ня мат ста -

тут на при ви ле ги ро ва ни пот ре би те ли и сключ ва не на

до го во ри за про даж ба на елек т ри чес ка енер ги я на пот -

ре би те ли те при ус ло ви я та на рав но пос та ве ност на

от дел ни те гру пи пот ре би те ли и при ре гу ли ра ни це ни,

Ñ˙˘ÂÌË Ë ÍÓÌÚÓÎË‡ÌË
‰ÛÊÂÒÚ‚‡

etation, space etc. ) and a succession of artificially created

elements ( pools, water slides, elevations etc. ). The result is

an aesthetically acceptable facility, where visitors could let

their fantasy run free with complete safety. The average daily

capacity of the facilities is 3000 people, and the park has an

area of 40 000 sq. m. The offering of Aquapolis is unique in

its character not just in the region but in the country, while

the number of its visitors keeps growing all the time.

3. “Parkstroy – Zlatni Piasaci” OOD – the company runs

and manages the common areas of the complex, the lanes,

roads, the pavements, parks and gardens.

4. ESP (Electric Supply Company)“Zlatni Piasaci” OOD – a

trading company with a main object of activity – the public

supply of electricity to consumers. The main activity of the

company is being exercised by virtue of a licence, issued by

the State Board for Energy and Water Regulation for the

public supply of Resort Complex “Zlatni Piasaci” with electric

energy. The company is a legal successor of the ERP (Elec-

tric Distribution Company) which used to supply the territory

of Resort Complex “Zlatni Piasaci” with electric energy. The

principal obligations of the company include:

- Provides electric energy to all consumers, incorporated

into the electric supply net on the territory of the licence,

conforming to the general stipulations about services offered,

and lacking the status of privileged consumers; concludes

contracts for the sale of electric energy to consumers, sub-

ject to conditions for groups of equal standing, at regulated

Subsidiaries and Controlled
Companies

◊ èÄêäëíêéâ – áãÄíçà èüëöñà“ ééÑ

PARKSTROY – ZLATNI PIASACI LTD.

}

}

}

}

PARKSTROY – ZLATNI PIASACI LTD.

◊ èÄêäëíêéâ – áãÄíçà èüëöñà“ ééÑ
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съг лас но одоб ре ни от Дър жав на та ко ми сия за енер гий -

но и вод но ре гу ли ра не об щи ус ло вия за про даж ба на

елек т ри чес ка енер гия.

- Снаб дя ва не с елек т ри чес ка енер гия на всич ки при -

ви ле ги ро ва ни пот ре би те ли, при съ е ди не ни към елек т ро -

раз п ре де ли тел на та мре жа на те ри то ри я та на ли цен зи -

я та, ко и то не са уп раж ни ли пра во то си да из бе рат

дос тав чик на елек т ри чес ка енер гия при сво бод но до го -

во ре ни це ни.

5. ЕРП “Злат ни пя съ ци” АД –елек т ро раз п ре де ли тел -

но пред п ри я тие раз п ре де ля що елек т ри чес ка та енер гия

меж ду раз лич ни те ту рис ти чес ки обек ти в ку рор та. То

е пър во то час т но елек т ро раз п ре де ли тел но пред п ри я -

тие в Бъл га рия. Дру жес т во то в мо мен та е мо но по -

лист на те ри то ри я та на к. к. “Злат ни пя съ ци”. В сред -

нос ро чен пе ри од дру жес т во то пла ни ра и ще раз ви ва

дей ност та си ка то се ба зи ра на съ щес т ву ва щи те и на

по тен ци ал ни те но ви пот ре би те ли на те ри то ри я та на

к. к. Злат ни пя съ ци. Дру жес т во то осъ щес т вя ва дей нос -

ти те свър за ни с под дър жа не на об ща та тех ни чес ка

ин ф рас т рук ту ра ка то из вър ш ва стро и тел ни и стро и -

тел но-ре мон т ни дей нос ти в раз лич ни хо тел с ки ком п -

лек си, из г раж да ел. съ о ръ же ния. Ре а ли зи ра ни са зна чи -

тел ни ин вес ти ци он ни прог ра ми по из г раж да не на но ви

съ о ръ же ния и мо дер ни зи ра не на съ щес т ву ва щи те.

6. “ВиК Злат ни пя съ ци” ООД – дру жес т во то е съз да -

де но през 2002 г. със 100% час т но учас тие в уп рав ле ни -

е то и сто па нис ва не то на про из вод с т ве ни те мощ нос -

ти и за па зе ни ос нов ни дей нос ти: ек с п ло а та ция, под дър -

жа не на во дос наб ди тел ни и ка на ли за ци он ни сис те ми в

к. к. Злат ни пя съ ци, пре дос та вя не на ин же не рин го ви ус -

лу ги. Обо со бе ни са тех ни чес ки, сче то вод но-ико но ми -

чес ки, ад ми нис т ра тив ни от де ли и АСУ, ко и то ра бо тят

в съ от вет ни те нап рав ле ния.

7. “С-Тра въл” АД – дру жес т во то при те жа ва 28, 3%

от ак ци и те на “Злат ни пя съ ци” АД

8. БКС “Ло зе нец” – стро и тел но-пред п ри е ма чес ка

фир ма при те жа ва ща стро и тел на тех ни ка и нед ви жи ма

соб с т ве ност.

9. “Со фия Злат ни” АД - фир ма та при те жа ва и уп рав ля ва

хо тел “Со фия” на те ри то ри я та на ку рор та Злат ни пя съ -

ци.

10. “СБХ имо ти” ЕО ОД при те жа ва и уп рав ля ва хо тел

“Ши ро ка лъ ка” в сър це то на пла ни на та Ро до пи.

11. “Ви та Фо кус” ООД - вно си тел и дис т ри бу тор на

хра ни тел ни до бав ки от Обе ди не но то крал с т во и САЩ.

12. “Гол ден турс” ООД - дру жес т во за уп рав ле ние на хо -

тел.

rates, in accordance with the general conditions for the sale

of electric energy, approved by the State Board for Energy

and Water Regulation.

-  Supplies with electric energy all privileged consumers,

incorporated into the distribution net on the territory, subject

to the licence, who haven't exercized their right to choose a

supplier of electric energy at freely contracted rates.

5. ERP (Electric Distribution Company) “Zlatni Piasaci”

OOD. distributes electric energy among the different tourist

facilities in the resort It is the first private energy distribution

company in Bulgaria. The company holds a monopoly posi-

tion on the territory of Resort Complex “Zlatni Piasaci”. In a

medium-term period the company plans, and will develop its

activity, based on existing and potential new customers on

the territory of Resort Complex “Zlatni Piasaci”. The company

realizes the activities, connected with maintaining the com-

mon technical infrastructure by completing construction and

refurbishing works in various hotel complexes, constructs the

electric equipment. Considerable investment programmes

have been realized, creating new equipment, and moderniz-

ing the existing one.

6. VIK (“Water Supply and Sewage”) “Zlatni Piasaci” OOD

– the company was founded in 2002 – with 100% private par-

ticipation in running and managing of the production capaci-

ties, and preserved main activities: operations, maintenance

of water supply and sewage systems in Resort Complex

“Zlatni Piasaci”, offering of engineering services. Various

departments have been differentiated – technical, account-

ant/economic, administrative, as well as administrative/eco-

nomic management, functioning in the corresponding areas.

7. “S-Travel” AD – the company is in possession of 28, 3%

of the shares of “Zlatni Piasaci” AD.

8. BKS “Lozenets” – a construction-contractor firm, owner

of construction equipment and real estate.

9. “Sofia Zlatni Piasaci” AD – the company owns and

manages hotel “Sofia” on the territory of the Golden sands

resort.

10. “SBH Properties” EOOD - owns and manages hotel

“Shiroka luka” in the heart of Rodopha mountain.

11. “Vita focus” OOD - imports and distributes nutrition

supplements from United Kingdom and USA.

12. “Golden tours” OOD - hotel management company.

Ñ˙˘ÂÌË Ë ÍÓÌÚÓÎË‡ÌË
‰ÛÊÂÒÚ‚‡
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13. “Ав тос т рой ком п лект” ООД - ком па ния за стро и -

тел с т во и нед ви жи ми имо ти.

14. “Ре га та Стро йин вест” ООД - стро и тел на ком па -

ния.

15. „Окол на сре да еко ло ги чен ин же не ринг” АД - из г раж -

да не и уп рав ле ние на пре чис т ва тел ни стан ции за от па -

дъч ни во ди.

16. “Пре чис т ва тел ни стан ции, ка на ли за ции и ин же не -

ринг” АД - из г раж да не и уп рав ле ние на пре чис т ва тел ни

стан ции за от па дъч ни во ди.

17. „Кор по ра тив ни съ вет ни ци“ ООД - е бъл гар с ка кон -

сул тан т с ка фир ма, спе ци а ли зи ра на в да нъч ни кон сул тан -

т с ки ус лу ги, меж ду на род но то да нъч но пла ни ра не, сче то -

вод с т во и за дъл жи тел ния одит. Кор по ра тив ни съ вет ни -

ци кон со ли ди рат сво и те ек с пер т ни поз на ния, за да

пред ло жи на сво и те кли ен ти фи но ин тег ри ран и дис к -

рет но об с луж ва не, приз на ти за ши ро чи на та на поз на ния

и дъл бо чи на на уме ния.

18. „Съ ни дей Тур“ АД - пре от да ва не на иму щес т во

19. „A - Спорт“ ООД - Из да тел с т во:

- Вес т ник „Се дем“ - сед мич ник за по ли ти ка, ико но ми ка,

кул ту ра, спорт и стил на жи вот, с ти раж от 18 000.

- „Сла ви Magazine“ - лук соз но из да ние за стил на жи вот,

кой то пред с та вя ис то ри я та на жи во та и ин фор ма ция за

из вес т ни бъл га ри.

20. „Голдън Секюрити” ЕООД е динамично развиваща

се компания в областта на охранителна дейност на тери-

торията на България. Предметът на дейност включва:

- Охрана на имущество на физически и юридически лица

и охрана на мероприятия; Продажба, монтаж, комплектов-

ка и сервиз на радиоелектронна, съобщителна и охрани-

телна техника.

На територията на к-с Златни пясъци „Голдън Секюри-

ти” ЕООД е изградила широка високотехнологична мрежа

за видеонаблюдение с  модерен мониторинг център. Пара-

лелно с видеонаблюдението „Голдън Секюрити” ЕООД, пре-

доставя и патрулна охрана с 24 часов режим на работа. 

13. “Avtostroycomplect” OOD - construction and real-

estate company.

14. “Regata stroyinvest” OOD - construction company.

15. “Environment ecological engineering” AD - construc-

tion and management of waste water treatment plants.

16. “Prechistvatelni stantzii, kanalizatzii i engineering” AD

- construction and management of waste water treatment

plants.

17. “Corporate advisors” OOD - Corporate Advisors is a

Bulgarian consultancy firm specialising in tax advisory servic-

es, international tax planning, accounting and statutory audit

services. A new name established by reputable and respect-

ed professionals, Corporate Advisors' consultants and

accountants consolidate their expertise to offer clients a fine-

ly integrated and discreet service recognised for its breadth

of knowledge and depth of skill.

18. “Sunny day tour” AD - Subletting of property

19. “A - Sport” OOD - Publishing house:

- Newspaper “Sedem” (SEVEN) - is a weekly newspaper

for politics, economics, culture, sport and life-style with a cir-

culation of 18 000.

- “Slavy Magazine” - luxury edition for life-style which pres-

ents the life story and details about prominent bulgarians.

20. “Golden Security” ЕООD is a fast developing compa-

ny in the field of protection activity on the territory of Bulgar-

ia. Its subject of activity includes:

Property protection of persons and companies as well as

protection of conference activities; Sale,installing, assembly

and service of radioelectronic, communication and security

equipment. 

On the territory of Golden sands resort “Golden security”

EOOD has developed a wide range of high technology moni-

toring network with a modern centre. Parallel with the moni-

toring “Golden security” EOOD  offers patrol security on 24

hours. 

Ñ˙˘ÂÌË Ë ÍÓÌÚÓÎË‡ÌË
‰ÛÊÂÒÚ‚‡

Subsidiaries
and Controlled Companies

SEDEM NEWSPAPER

ÇÖëíçàä ◊ ëÖÑÖå“

ëèàëÄçàÖ 
SLAVY MAGAZINE

SLAVY MAGAZINE

}

}



24

Дру жес т во то раз по ла га със се ри о зен по тен ци ал в об -

ласт та на стро и тел но пред п ри е ма чес ка та дей ност, ин -

вес ти ци он на та дей ност, ту рис ти чес кия ме ни дж мънт и

с го тов ност би се вклю чи ло в съв мес т на дей ност в ня -

кои от по со че ни те об лас ти.

В об ласт та на про ек ти ра не то и стро и тел с т во то

ком па ни я та раз по ла га със спе ци а лис ти по всич ки ви до ве

спе ци ал нос ти с бо гат про фе си о на лен опит.

В по со че ни те нап рав ле ния са из г ра де ни еки пи, ко и то

през го ди ни те са до ка за ли сво я та ефек тив ност и про фе -

си о на ли зъм и би ха мог ли да се вклю чат в съ от вет ни те

про це си вклю чи тел но зад гра ни ца.

Ръ ко вод с т во то на дру жес т во то про я вя ва ин те рес съ -

що към съв мес т но ин вес ти ра не със сме се но бъл га ро-аме -

ри кан с ко дру жес т во по ня кой от мно гоб рой ни те ин вес -

ти ци он ни про ек ти, ко и то пред с то ят да се ре а ли зи рат.

Ç˙ÁÏÓÊÌË Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚‡

Дру жес т во то е с двус те пен на фор ма на уп рав ле ние –

Над зо рен съ вет и Уп ра ви те лен съ вет.

Над зор ния съ вет на дру жес т во то се със тои от 4 чле -

на с пред се да тел Слав чо Бо я нов Хрис тов.

ëÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ

The company has two-level management - Supervisor Board

and a Management Body.

The Supervisor Board consists of 4 members.

The chairman of the supervisory board is Slavcho Boyanov

Hristov.

Management Structure

The company has serious potential in the area of building

and entrepreneur activity, investment process and tourist man-

agement and is ready to participate in joint-ventures in any of

the quoted areas.

In the area of projection and construction the company can

rely on specialists in all the areas with rich experience and pro-

fessionalism.

In these areas the company has at its disposal teams, which

during the years have proved their efficiency and can act in the

quoted areas even abroad.

The management of the company is interested also in joint

investment in the future investment plans.

Possible Partnerships
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