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СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 

 

Съюз “Произведено в България” връчи за 27-ма поредна година наградите “Златна мартеница”  
за принос към бизнеса у нас 

 

 За 27-ми пореден път сдружението „Произведено в България – съюз на малкия и среден 
бизнес” връчи годишните награди “Златна мартеница” на 4 март 2021 г. Победителите бяха 
обявени на церемония в зала „Джеймс Баучер“ в присъствието на Президента на България 
Румен Радев и представители на родния държавен, политически и бизнес елит. 

 Наградата “Златна мартеница” е учредена от Съюз “Произведено в България”, за да 
подпомогне съживяването на българските производства и услуги, и повишаването на тяхната 
конкурентоспособност у нас и на международния пазар. Ежегодният приз е вдъхновен от 
уникалния български обичай „Закичване с мартеница“ като пожелание за благополучие и 
здраве.  

Тазгодишните награди се връчиха в 4 категории: за успешен български производител, с 
постигнати успехи на българския и международните пазари; за утвърдило се на пазара 
предприятие, завоювало доверието на своите клиенти; за успешно стартирало предприятие; за 
успешно женско предприемачество. 

 Първата “Златна мартеница” тази година отиде при „Булчикън” АД за успешен български 
производител, с постигнати успехи на българския и международните пазари.  

 

“Булчикън” АД е българският производител на млада патица «Пенелопе». “Булчикън” АД 
е изцяло българска семейна фирма, основана преди повече от 20 години, посветила се на една 
основна цел – отглеждане на живи птици и производството на продукти от тях. В последните 
години компанията успешно затвърди позицията си на производител, предлагащ продукти 
собствена марка „Пенелопе“ от най-високо качество, както на българския пазар, така и в над 25 
страни в Европа. Като единствен производител на породата на Балканския полуостров, 
„Булчикън“ бързо печели безкомпромисната оценка на клиентите в България и Европа, 
налагайки марката „Пенелопе“ като символ за висококачествен, здравословен и вкусен продукт, 
произведен в България. 

 Със “Златна мартеница” за утвърдило се на пазара предприятие, завоювало доверието на 
своите клиенти бе наградена компанията „Котлостроене“ АД.  

 

„Котлостроене” АД разполага с производствена възможност за изработка на парни котли, 
съдове под налягане, метални конструкции, явяващи се самостоятелни елементи или съставна 
част от други изделия. Изработват се както по собствена документация, така и по документация 
на клиента. Наличното технологично оборудване дава възможност за разкрояване и огъване, 
заваряване на листова стомана, стоманени профили и тръби, като се извършва и съответния 



контрол според действащите норми и стандарти, както и такъв, договорен с клиента. По заявка, 
в дружеството могат да се изработят и резервни части /цели пламъчни тръби, гладки или 
оребрени части от пламъчни тръби, огневи камери, решетки, взривни клапи, рами, стълби, 
площадки и др./ за всички типове парни и водогрейни котли, произвеждани от „Котлостроене” 
АД, както  и за  други типове котли, които не са от производствената гама на завода. 

“Котлостроене” АД разполага с четири самостоятелни цеха. Предприятието е реализирало своя 
продукция в над 25 държави по целия свят в т.ч. Франция, Германия, Румъния, Израел, Китай, 
Полша, Гърция, Иран, Ирак и т.н. 

 Със “Златна мартеница” беше отличена и Пивоварна „Хилс” за успешно стартирало 
предприятие.  

Хилс e жива бира, която се вари по Немския Закон за чистота на бирата от 16-ти век 
и избира и предлага асортимент от класически баварски рецепти и иновации. Тя е продукт на 
независима микро-пивоварна, разположена в Перущица, с прекласна гледка към Родопската 
яка. Започва да произвежда жива бира през 2016 г., с помощта на майстор-пивовара от Бавария 
– Волфганг Траутнер – с 30 години опит в индустрията. 

Пивоварна HILLS е изградена спрямо най-високите европейски стандарти за качество. В 
България единствено тя работи с немската фирма Kaspar Schulz – лидер в доставката и монтажа 
на комплексно оборудване за пивоварни в света. А бирата Hills се прави от чиста планинска вода 
и висококачествени суровини от Германия. Целият процес се контролира от трима български 
технолози, които през 2020г. получиха приз за Изобретатели от Патентното ведомство в 
България за Уникален модел на бира от малц, хмел и бял гроздов сок – с което наистина можем 
да се гордеем. 

 Със “Златна мартеница” за успешно женско предприемачество бе удостоена и г-жа 
Габриела Баранска, собственик и управител на компанията „Арон” ЕООД. 

 

Фирма „Арон“ специализира в търговия, пакетаж и преработка на плодове и зеленчуци. 
Това е семейна фирма с почти трийсетгодишна традиция на пазара, която ежедневно се грижи 
до клиентите им да достигат пресни, здравословни и вкусни плодове и зеленчуци. В момента са 
доставчици на някои от най-големите вериги магазини в България. Също така имат и собствени 
магазини, с които искат да предложат на клиентите си продукти с най-високо качество. 
Обстоятелствата през последната година ги подтикват към създаването и на онлайн магазин, 
така че да осигурят доставки на пресни плодове и зеленчуци на техните клиенти дори когато те 
не могат да излязат от вкъщи. 

През 2018 г. основават група от производители, която отглежда български продукти по 
стандарт Global G.A.P. Всички техни партньори спазват стриктно изискванията на стандарта, 
гарантирайки на крайния потребител качество и безупречна история на производство. Групата е 
сертифицирана и по стандарта GRASP, чрез който те показват своята загриженост за социалния 
аспект в стопанствата им. 
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