
 

 

ОСНОВНИ РАБОТОДАТЕЛИ В ОБЩИНА РУСЕ 

№ 
Име на фирма, 

адрес на 
управление 

Предмет на дейност 
Брой 
заети 
лица 

Контакти, 
телефон, имейл 

1. „БАЛКАНЦИНК“ АД 
 
ЕИК 201776418 
Адрес: гр. РУСЕ, ул. 
„Иван Ведър“ №5 

Повърхностна обработка на желязо, стомана и 
чугун, нанасяне на защитни антикорозионни 
покрития върху желязо и сплави от желязо, 
научно-производствена и проектантска дейност, 
разработка и производство на оборудване за 
антикорозионни покрития. 
 

18  

2. „МОНТЮПЕ“ ЕООД 
 
ЕИК 131429080 
Адрес: гр. РУСЕ ж.к. 
„Източна промишлена 
зона – Индустриален 
парк“ 

Производство на части и принадлежности за 
автомобили и за техните двигатели, търговия с 
автомобилни части и оборудване, 
изобретателска и конструкторска дейност, вкл. 
създаване и въвеждане в производство на нови 
продукти и технологии в областта на 
автомобилната промишленост и всяка друга 
дейност, свързана с горепосочените, която не е 
забранена от законите на България. 
 

862 office@montupet.bg 

3. „ВИТТЕ АУТОМОТИВ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

Разработване и разпространение на механични, 
мехатронни и електронни заключващи, 

489  

http://www.balkanzinc.com/
http://www.montupet.bg/
apis://dbIndex=2&ltxtsrc=131429080/
https://www.witte-automotive.bg/
https://www.witte-automotive.bg/


 
ЕИК 200292065 
Адрес: гр. РУСЕ, ж.к.  
„Слатина – Индустриален 
парк“ №19 

кинематични и задвижващи елементи и системи, 
покупка на стоки с цел препродажба, търговско 
представителство на български и чуждестранни 
лица, посредничество, както и всякакви други 
дейности, незабранени от закона, включително 
след получаване на съответните разрешения и 
лицензи, ако такива са необходими. 
 

4. „КЕРОС БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД 
 
ЕИК 131404117 
Адрес: гр. РУСЕ ул. „Баба 
Тонка“ №21 

Строителни материали, стъкло, керамика, 
порцелан, фаянс и др. 

214 Тел.: 082 878 555 

5. „ДЕЛТА ТЕКСТИЛ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
 
Адрес: гр.РУСЕ 
бул.“Тутракан“ № 44 

Производство и продажба на чорапени изделия, 
търговско представителство, посредничество и 
агентство, вътрешна и външна търговия, 
маркетингови проучвания. 
 

700 Тел.: 082 845 888 

6. „БОРИМЕС“ ООД 
 
Адрес: гр.РУСЕ, ж.к. 
местност Слатина, ул. 
„Индустриален парк“ 
№16 

Месопроизводство и месопреработка, търговия с 
хранителни стоки на едро и дребно, търговия, 
производство и пакетиране на промишлени стоки 
и битови стоки, покупка на стоки и други вещи с 
цел продажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, изкупуване, производство, 
преработка и реализация на селскостопанска 

141 
Тел.:  

0898 412 869;  
0888 221 376 

apis://dbIndex=2&ltxtsrc=200292065/
https://borimes.com/


продукция от растителен и животински произход, 
ВИК и ел. услуги, търговия, сделки с недвижими 
имоти, търговско представителство и 
посредничество, комисионни, спедиционни 
услуги, складова дейност, външна и вътрешна 
търговия на едро и дребно, реекспорт, 
консултантска дейност, маркетингова дейност, 
сервизна дейност и извършване на сервизни 
услуги, всякакви други дейности, незабранени от 
закона. 
 

7. „БОЗМОВ“ ЕООД 
 
Адрес: гр. РУСЕ ул. 
„Свети Димитър 
Басарбовски“ №13 

 

Покупка от страната и чужбина на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, включително и 
такива от животински произход, експорт и 
реекспорт на стоки, продажба на стоки от 
собствено производство, вкл. от животински 
произход, търговско представителство и 
посредничество.   
 

126 
Тел.: 0878 717 577 
doichinovi@abv.bg 

 

https://bozmov.com/

