
Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 1 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

 
GEA GASINSTAL SRL (ГЕА ГАЗИНСТАЛ) 
36726129 

Категория   X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция 

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

 
 
ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 
ТЕРМИЧНА ЕНЕРГИЯ, ГАЗ, ТОПЛА ВОДА И 
КЛИМАТИЦИ 
 

Адрес  ул. Воевозилор № 5, Констанца  
И-мейл адрес office@gaze-constanta.ro 
Телефон/факс 0728.070.242 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

- 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

Фирма, оторизирана от природен газ, топлинни и 
санитарни инсталации ANRE - ISCIR - проектиране и 
изпълнение на RSL 
Компания, акредитирана при проектирането и 
изпълнението на свързващите работи към 
разпределителната система за природен газ, 
SC Gea Gasinstal S.R.L .. е компания с пълен 
румънски капитал, оторизирана от Националния 
орган за енергийно регулиране (A.N.R.E.) и одобрена 
от S.C. ЮЖЕН ДИСТРИГАЗ S.R.L. 
НАШАТА МИСИЯ ... 
Успехът на нашата компания зависи от 
непрекъснатото подобряване на услугите, които 
предлагаме, и поради тази причина ние постоянно 
развиваме нашите технико-икономически процеси за 
предоставяне на първокласни услуги, в тясна връзка 
с вас. 
По отношение на техническото оборудване S.C. Gea 
Gasinstal S.R.L. постоянно се занимава с 
закупуването на замърсяващо оборудване, уреди и 
материали, с превъзходни технически качества по 
отношение на безопасността при експлоатация и 
надеждност и поради професионализма, който 



доказваме, заедно с нашите оторизирани инженери 
предлагаме на всеки потенциален клиент най-
добрите решения, произтичащи от висококачествено 
внимание и отговорност. 
Сключването на общо споразумение с нашата 
компания представлява преди всичко изпълнението 
на всички наложени нужди, след което нашите 
услуги гарантират качество, бързина, сериозност и 
не на последно място цените, достъпни за всеки 
бенефициент. 
Независимо от разрешения дизайн на газови, 
топлинни или санитарни инсталации при нас можете 
да направите първата крачка към по-спокоен живот, 
като ни се обадите! 
Поради неопровержима подготовка и натрупания 
през годините опит S.C. Gea Gasinstal S.R.L. предлага 
проектиране и изпълнение на широки категории 
произведения, както следва: 
• Топлинни инсталации; 
• Подово отопление; 
• Отоплителни лъчисти тръби; 
• Комплексни вентилационни и климатични 
инсталации; 
• Санитарни инсталации; 
• Водопроводни инсталации. 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договор за работа на пълен работен ден 
Договаря работа на непълно работно време 
Осигурява транспорт 
Като цяло търси дизайнери, инженери, инсталатори 
Интересува се от лично наемане от други страни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 2 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC FOKUSTRAD SRL  
24839558 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция 

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ Ж - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ 
НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И 
МОТОЦИКЛЕТИ 
 
4673 Търговия на едро с дървесина и строителни 
материали и санитарно оборудване 
 

Адрес  улица Миксунелелор (Micsunelelor) № 2, блок 22, вх. 
F eт. 3, aп. 77, Констанца  

И-мейл адрес office@zoiss.ro 
Телефон/факс 0723.390.196 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

7 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

Ние сме млад, амбициозен екип, който следи 
тенденциите на вътрешното и външното 
обзавеждане и внася избрани продукти (плочки, 
фаянс, мозайка, паркет, възстановен камък, врати, 
санитарен фаянс, вани, душове, батерии, тапети, 
осветление, качулки, мебели, радиатори, профили, 
улуци, цялостни решения за кухнята, линолеум, 
ламинат), за да ви посрещнем, за да създадете 
среда, в която ще се чувствате прекрасно. 

Нашите ценности: 

Страст, дисциплина, уважение, почтеност, 
професионализъм, "може да направи" манталитет и 
дългосрочна ангажираност са корпоративните 
ценности, които служат като принципи за дизайна 
на дома на ZOISS в концепцията, че икономическите 
постижения могат да бъдат постигнати за 
постоянно, ако действията на компанията са 
последователни. Етични принципи, които се 
приемат и възприемат като справедливи. Затова се 
стремим да провеждаме бизнес дейности правилно, 



с други думи, с най-добри резултати, прилично, 
етично. 

Тези ценности създават задължителна рамка за 
ориентация, която мотивира и развива 
сътрудничеството, както с нашите служители, така 
и с нашите клиенти и партньори. 

Нашият екип, воден от Яни Припой с над 13 години 
опит в индустрията, концентрира своите ресурси, 
за да бъде в крак с естетическите и технологичните 
тенденции, за да може да отговори компетентно на 
предизвикателствата, инициирани от клиента по 
отношение на интериорния и екстериорния дизайн. 

На 3-то място сме по топ печалба в Румъния с 
микропредприятия в окръг Констанца, домейн 4673: 
Търговия на едро с дървесина и строителни 
материали и санитарно оборудване. 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договор за работа на пълен работен ден 
Предлагаме ваучери за хранене 
Осигуряваме транспорт 
Като цяло, търсим архитекти, дизайнери, шофьори, 
товаропреносители, търговски агенти 
Интересуваме се от лично наемане от други страни 

Оборот за 2016 5 077 513 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 3 

Име на компанията / 
Образователна единица 
/ Публичен орган или 
институция 

SC BLU CONSTRUCT SRL (БЛУ КОНСТРУКТ) 
19793373 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция 

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и складове и 
т.н.) / Тип институция 
(гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ P - ОБРАЗОВАНИЕ 
8510 Предучилищно образование 
 
РАЗДЕЛ R - ШОУ, КУЛТУРНИ И РЕКРЕКЦИОННИ 
ДЕЙНОСТИ 

Адрес   Улица Пескарус (Pescarus) № 55, Констанца 

И-мейл адрес belusorin@yahoo.com 
Телефон/факс 0722.880.578 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

30 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

Детска градина „Зелена земя“ е частно предучилищно 
училище, което насърчава качествено образование при 
високи стандарти. 

Разположена в района на Северна Фалеза, в тих район, 
близо до морето, детската градина Зелена земя 
разполага с обширно пространство от над 650 м2 двор с 
вечнозелена градина, оборудван с пясък, пързалка, 
къщичка, кула, люлки и др.  

Детската градина, работи постоянно от понеделник до 
петък, с изключение на националните празници, 
коледните празници и няколко дни за общо почистване в 
края на август. 

Персоналът на детската градина е внимателно подбран в 
зависимост от обучението, съответстващо на сферата на 

mailto:belusorin@yahoo.com


дейност и професионалните умения на всеки отделен 
член. Екипът от топ мениджмънт“ заедно с дамата 
директор, възпитателите, психологът, педиатричният 
лекар, готвачът, медицинската служба и не на последно 
място полагащите грижи педагози формират хомогенна 
работна среда, която има за основна цел образованието, 
грижите, защитата и оценката, индивидуалното развитие 
на децата в предучилищна възраст. Работим в климат, 
изпълнен с привързаност, спокойствие, 
професионализъм и всеотдайност, според стандартите, 
наложени от M.E.N. 

Генералният мениджър, с натрупан 15-годишен 
безценен професионален опит, организира, ръководи и 
координира дейността според предписаната програма. 

Медицинската служба проверява всяка сутрин здравето 
и епидемиологичното състояние при влизане в детската 
градина. В злополучния случай се установява, че детето 
има здравословен проблем и се получава и изолира, 
докато родителят не успее да дойде след него. Също 
така медицинската служба осигурява спазването на 
правилата за хигиена и здраве в детската градина. 

Подробности за нашата собствена кухня: 

Кухнята е напълно оборудвана с плотове за чинии и 
неръждаема стомана, комбинации от хладилници, 
специално проектирани за всеки вид храна, автоматична 
миялна машина и модерна конвекторна фурна, с 
помощта на която се готви много здравословно, без 
масло, позволява на зеленчуци и други храни да запазят 
всичките си хранителни свойства. Храната се приготвя 
ежедневно, така че всички хранителни продукти винаги 
са пресни. Имаме специални доставчици за 
селскостопански продукти, месо и месни продукти. 
Назначеният готвач е ангажиран изключително с 
приготвянето на детски менюта, съгласно внимателно 
контролиран график от диетолог, който спазва нуждите 



от калории, витамини, протеини, въглехидрати и 
липиди. 

Детска градина „Зелена земя“ ползва няколко 
просторни класни стаи по 28-30 м2, оборудвани по 
висококачествен стандарт, проектирани и организирани 
така, че да задоволят нуждите на малките, в учебния 
процес, провеждан в нашата предучилищна 
образователна институция. Също така в нашите 
съоръжения искаме да споменем, че се възползваме от 
специално подредено пространство за медицински 
кабинет, изолатор, за трапезарията, пространство за 
игра със сцената на театъра за представления вътре в 
сградата, пространство за съблекалня, оборудвано с 
съблекални за всяко дете и разбира се 4 броя комплекта 
санитарни възли. Сградата, в която работи детска 
градина „Зелена земя“, е изградена от тухла и е 
топлоизолирана. Тя е снабдена с вътрешни и външни 
алармени системи, вътрешни и външни камери за 
наблюдение. 

Beach Bikini Beach - намира се в курорта Мамая, бар на 
плажа и плаж с подредени шезлонги 

Условия на работа В Детска градина Зелена земя 
Постоянна дейност 
Договор за работа на пълен работен ден 
Единствено търсим възпитател 
В Плаж Бикини Бийч 
Сезонна активност 
Договор за работа на пълен работен ден 
Търсим барман и спасител на плажа 

Оборот за 2016 594 585 леи 
 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 4 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC AVE TEBIA SRL (АВЕ ТЕБИЯ) 
13269001 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ F – СТРОИТЕЛСТВО 
  
4120 Строителни работи за жилищни и нежилищни 
сгради 

Адрес   Улица Пескарилор № 16С-16Д, блок С1, търговско 
помещение 1, Констанца 

И-мейл адрес avetebia@yahoo.com 
Телефон/факс 0753.222.000 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

48 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

AVE TEBIA SRL е компания с изцяло румънски частен 
капитал, създадена през 2000 г., с основна дейност 
4120 - Строителни работи за жилищни и нежилищни 
сгради. Нашата компания започна дейност с малък 
екип, през годините чрез приетата кадрова 
политика броят на квалифицираните служители се 
увеличи значително. 
Изпълняваме граждански строежи, строителни 
конструкции със съответните инсталации, 
хидротехнически конструкции, промишлени 
конструкции, исторически цели за реставрация, 
работи по капитални ремонти. 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договор за работа на пълен работен ден 
Частични трудови договори 
Предлагаме ваучери за хранене 
Осигуряваме транспорт 
Като цяло търсим дърводелци, керемидари, 
зидария, монтажници, електротехници. 
Интересуваме се от лично наемане от други страни 

Оборот за 2016 2 943 479 леи 
 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 5 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC FERERO STAR SRL (ФЕРЕРО СТАР) 
14418438 

 X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ Д - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВОДАТА; 
САНИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ, 
ДЕКОНТАМИНАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
3700 Събиране и пречистване на отпадни води 

Адрес   Улица Извор Izvor vis-à-vis Sc gen №.1, Констанца 
И-мейл адрес intersal90@gmail 
Телефон/факс 0721 90 11 27 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

7 

 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 

Компания с опит, ние предоставяме услуги за 
източване и разкачване на тръби и машини под 
наем. 

Условия на работа Постоянна дейност 
Постоянни трудови договори 
Частични трудови договори 
Осигуряваме транспорт 
Търсене на шофьори за тежкотоварни автомобили и 
автомеханици. 
Интересува се от лично наемане от други страни 

Оборот за 2016 392 921 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 6 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC A.B.V. INTERTRADE SRL (ИНТЕРТРЕЙД) 
16370832 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ F - СТРОИТЕЛСТВО 
 
4120 Строителни работи за жилищни и нежилищни 
сгради 

Адрес   Бул. Toмис № 340B, блок C2, вх. A, eт 6, ап. 28, 
Констанца 

И-мейл адрес abv_intertrade@yahoo.com 
Телефон/факс 0754704792 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

30 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

A.B.V. ИНТЕРТРЕЙД SRL е компания, създадена през 
2004 г., с дейност в строителни работи на жилищни 
и нежилищни сгради. Нашата компания се развива 
през годините и сега има важен пазарен дял. 
Изпълняваме строителни конструкции, строителни 
конструкции със свързани инсталации, капитални 
ремонтни дейности. 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 
Осигуряване транспорт 
Търсим зидари, дърводелци, ковачи. 
Интересуваме се от лично наемане от други страни 

Оборот за 2016 1 132 189 леи 
 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 7 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC COPOLA STAR SRL SRL (КОПОЛА СТАР) 
18903788 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ F - СТРОИТЕЛСТВО 
 

Адрес   Град Валу луй Траян, улица Константин Париано № 
45A, окръг Констанца 

И-мейл адрес alpetrid@yahoo.ro 
Телефон/факс 0722.445.583 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

9 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

Фирма с дейност в строителството на жилищни и 
нежилищни сгради. Изпълняваме устойчиви 
конструкции, основи, зидария, мазилка, 
електрически инсталации, ВиК и довършителни 
работи. 2-ро място в Топ Бизнес Румъния, VALU LUI 
TRAIAN, домейн 43: Специални строителни работи 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 
Осигуряване транспорт 
Търсим майстори за зидария, дърводелство, 
ковачество, керамика. 
Интересуваме се от лично наемане от други страни 

Оборот за 2016 501 433 леи 
 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 8 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC OVAL CONCEPT SRL (ОВАЛ КОНЦЕПТ) 
36427348 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ F - СТРОИТЕЛСТВО 
 
4120 Строителни работи за жилищни и нежилищни 
сгради 

Адрес   Констанца, улица Совея №97, Блок DR23, aп 86 
И-мейл адрес ovalconcept@gmail.com 
Телефон/факс 0722.311.211 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

12 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

SC OVAL CONCEPT SRL е компания с опит в областта 
на строителството, която предлага специализирани 
услуги по механизирани разкопки, механизирано 
измазване и щампован бетон. 
Създадена през 2016 г., компанията е в постоянен 
процес на усъвършенстване, като обръща 
специално внимание на нуждите на пазара. 
Основната ни цел е да предоставим 
висококачествени услуги, с най-новото оборудване 
и обзавеждане. 
Отдаваме голямо значение на избора на човешки 
ресурси. Затова нашите служители трябва да 
спазват професионалното поведение, стандартите, 
наложени от областта, в която работят, и да се 
адаптират към начина на работа в екипа. 
Присъединете се към нашия екип от механични 
копачи и мазилки! 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 
Осигуряване транспорт 
Търсим мазачи, механизирани работници, хора за 
изкопни работи 
Интересуваме се от лично наемане от други страни 

Оборот за 2016 233 933 леи 
 

mailto:ovalconcept@gmail.com


Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 9 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC LIVORNO VISION SRL (ЛИВОРНО ВИЖЪН) 
28090984 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ Ж - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ 
НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И 
МОТОЦИКЛЕТИ 

Адрес   Констанца, улица Лучиян Блага №.20B 
И-мейл адрес livorno1vision@gmail.com 
Телефон/факс 0725.586.875 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

5 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

Livorno Vision е компания с богат опит в IT & C 
индустрията, област, която е ограничена до 
основната цел на дейността, а именно да 
предоставя висококачествени услуги и най-
съвременни продукти. 

Нашите специалисти са готови по всяко време да 
предложат решения, отговарящи на изискванията 
на всеки клиент, както и да му осигурят кредитор. 

Livorno Vision е сертифициран в системата за 
управление на качеството в съответствие с SR EN ISO 
9001: 2008 

По линия на работната сила компанията SC Livorno 
Vision SRL следва оразмеряването на работната сила 
с параметрите на ефективност, разпознаваемост и 
мотивация на персонала, която постига високи 
резултати. Намерението на мениджъра е да запази 
същия персонал, да го преквалифицира на 
длъжността, тъй като е наясно, че колебанието на 
персонала води до допълнителна работа от 
ръководството. Дори ако служителите са проявили 
професионализъм в своята дейност, мениджърът на 

mailto:livorno1vision@gmail.com


SC Livorno Vision SRL счита, че чрез бъдещите 
обучителни курсове персоналът чрез натрупаните 
знания ще успее да постигне много по-добра 
комуникация и обслужване на клиентите. 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 
По принцип търсим търговски агенти 

Оборот за 2016 1 378 630 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 10 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

SC ANARGO INDUSTRIAL ELECTRIC SRL  
(АНАРГО ИНДУСТРИАЛ ЕЛЕКТРИК) 
31384793 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ Ж - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ 
НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И 
МОТОЦИКЛЕТИ 
 
4643 Търговия на едро с домакински електрически 
уреди, радио и телевизори 

Адрес   Констанца, Aлея Пажурей №2A-2B, етаж 3 aп. 18 
И-мейл адрес office@anargo-electric.ro 
Телефон/факс 0733.967.704 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

5 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

Основната дейност, осъществявана от S.C. ANARGO 
INDUSTRIAL ELECTRIC S.R.L е дистрибуцията на едро 
и дребно на електрическо оборудване, устройства и 
аксесоари. 

Нашите клиенти имат възможност да избират от 
разнообразна гама от индустриални продукти и 
оборудване: 

 • Оборудване (обзавеждане): контакти, ключове, 
предпазители, табла, рамки, модулации, автомати, 
опори, дози, бутони, релета, защитни капачки; 

• Осветление: продукти за професионално 
осветление, декоративни осветителни тела, 
източници (електрически крушки, светодиоди), 
уреди, спешни случаи; 

• Кабели и проводници: меден кабел, алуминиев 
кабел, меден проводник, алуминиев проводник, 
слаби токове; 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 

mailto:livorno1vision@gmail.com


Даваме ваучери за хранене 
Уреждаме транспорт 
Даваме стимули 
По принцип търсим търговски агенти 

Оборот за 2016 2 837 198 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 11 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC EXPERT TOOLS SRL (ЕКСПЕРТ ТУЛС) 
23406548 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ Ж - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ 
НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И 
МОТОЦИКЛЕТИ 
 
4643 Търговия на едро с домакински електрически 
уреди, радио и телевизори 
, 

Адрес   Констанца, Aлея Пеликанулуй № 7, блок Av32, вход 
D, aп.41 

И-мейл адрес office@expert-tools.ro 
Телефон/факс 0241.610.470 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

40 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

Основната дейност, осъществявана от S.C. 
ЕКСПЕРТНИ ИНСТРУМЕНТИ S.R.L е дистрибуция на 
внос и продажба на едро на професионално 
оборудване, устройства и аксесоари за промишлена 
употреба. Продуктите се закупуват както от 
фабриките, така и от складовете в страната и / или 
Европейския съюз. Въз основа на възможностите за 
съхранение и логистика на външни доставчици, с 
които сме подписали договори за дистрибуция и / 
или еднолични вносители, но също така и на 
собствения си растящ запас, можем да кажем, че 
сме в състояние да отговорим на нуждите на нашите 
партньори в оптимален срок. 

За да подкрепят клиентите, S.C. ЕКСПЕРТНИ 
ИНСТРУМЕНТИ S.R.L. Констанца има сервиз, чийто 
екип действа незабавно по всяко искане, независимо 
от претърпените щети, като има опит, необходим за 
да отговори на най-трудните проблеми, възникващи 
при работата на електроинструменти или машини. 

mailto:office@expert-tools.ro


За повече подробности www.expert-tools.ro 
Условия на работа Постоянна дейност 

Договори за работа на пълен работен ден 
Даваме ваучери за хранене 
Уреждаме транспорт 
Даваме стимули 
Основното е, че търсим търговски агенти 

Оборот за 2016 21 085 426 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 12 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC HYDRO FLUID EXPERT SRL (ХИДРО ФЛУИД 
ЕКСПЕРТ) 
27980275 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ В – ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО 

Адрес   Констанца, ул. Aркасулуй № 8, Блок FA7, вх. B, ап. 
35 

И-мейл адрес office@fluidexpert.ro 
Телефон/факс 0241.610.470 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

9 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

Основната дейност, осъществявана от HYDRO FLUID 
EXPERT SRL, е Хидравлика (проектиране, 
изпълнение, маркетинг и интегриране на 
хидравлични системи и компоненти). текстил, до 
желаната дължина и обвити с желаните връзки. 
HYDRO FLUID EXPERT SRL е създадена през 2011 г. въз 
основа на повече от 7 години опит в областта на 
вътрешната и международната индустриална 
търговия на екип мениджъри, натрупвайки важен 
опит, довел до диверсификация на своята сфера на 
дейност, наложена от изискванията на вътрешния и 
на външния пазар. Нашите клиенти имат възможност 
да избират от разнообразна гама от индустриални 
продукти и оборудване: 

 • Промишлени маркучи: каучук (N.B.R., S.I., C.R., 
X.L.P.E., E.P.D.M., S.B.R., N.R., P.U.R.) метален (AISI 
316); Тефлон (P.T.F.E.); Поливинилхлорид 

mailto:office@fluidexpert.ro


 • Съединители и промишлени инсталации: клапани, 
съединители, нипели, колиета, пистолети за сгъстен 
въздух и др. 

За повече подробности www.fluidexpert.ro 
Условия на работа Постоянна дейност 

Договори за работа на пълен работен ден 
Даваме ваучери за хранене 
Уреждаме транспорт 
Даваме стимули 
Като цяло търсим търговски агенти 

Оборот за 2016 3 821 220 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 13 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC EXPERT CHIM CONSUM SRL (ЕКСПЕРТ ХИМ 
КОНСУМ) 
26563911 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ Ж - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ 
НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И 
МОТОЦИКЛЕТИ 
4719 Продажба на дребно в неспециализирани 
магазини с преобладаваща продажба на продукти 

Адрес   Кумпана, Прелунгиря Мачулуй (Prelungirea Macului) 
№ 7 

И-мейл адрес office@expertchim.ro 
Телефон/факс 0241.610.470 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

16 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

Основната дейност е дистрибуция на едро и дребно 
на хигиенно-санитарни, професионални и 
промишлени почистващи препарати, продукти за 
еднократна употреба, бързо хранене, както и 
оборудване и аксесоари за хотелска употреба и др. 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 
Даваме ваучери за хранене 
Уреждаме транспорт 
Даваме стимули 
Най-общо казано, търсим търговски агенти 

Оборот за 2016 8 093 040 леи 
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Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 14 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC ROM PREST SERV 97 SRL (РОМ ПРЕСТ СЪРВ 97) 
9968338 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ F - СТРОИТЕЛСТВО 

Адрес   Констанца, улица Антим Ивиряну № 3 
И-мейл адрес romprest_serv@yahoo.com 
Телефон/факс 0722.456.101 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

8 

Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

Фирмата е създадена през 1997 г. Основната дейност 
е интериорен дизайн, лека метална конструкция и 
алуминиева и PVC дограма. 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 
Като цяло търсим дърводелци, заварчици, шофьори 

Оборот за 2016 323 556 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 15 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC HABITAT PREST SRL (ХАБИТАТ ПРЕСТ) 
37907263 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ F - СТРОИТЕЛСТВО 
 
4120 Строителни работи за жилищни и нежилищни 
сгради 

Адрес   Констанца, улица Интериоара 3, №1  
И-мейл адрес habitatprest@gmail.com 
Телефон/факс 0723.681.035 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

4 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или институцията 
 

Ние сме нова компания, създадена в областта на 
строителството, предоставяме специализирани 
услуги по механизирани разкопки, механизирано 
измазване и щампован бетон. 
Отдаваме голямо значение на избора на човешки 
ресурси. Търсим работници в областта на 
машинните изкопи и измазването! 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 
Осигуряваме транспорт 
Общо взето търсим мазачи, механизирани 
работници и такива за изкопни работи 
Интересуваме се от лично наемане от други страни 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:habitatprest@gmail.com


Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 16 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

Окръжна агенция по заетостта – Констанца  

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

Общинска агенция по заетостта 

Адрес  Улица Лакулуй № 14 Констанца 
И-мейл адрес ci@ct.anofm.ro 
Телефон/факс  0241.481.531 Nr. fax: 0241.673.840 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Окръжната агенция по заетостта в Констанца е 
адресирана, както към икономически агенти, така и 
към лица, които търсят работа. Седмично ви 
предлагаме списъка на свободните работни места, 
както в окръг Констанца, така и в цяла Румъния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 17 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC Bn Sind Balneo Turism SRL (Балнеотуризъм) 
25238238 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция 
(гимназия, 
университет, 
кметство и т.н.) 

РАЗДЕЛ I - ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ 

Адрес  Ефория Норд, улица Андрей Муресану, № 2, окръг 
Констанца 

И-мейл адрес litoral@bnsind.ro 
Телефон/факс  0241 – 741.631, 0241 – 742805 

fax: 0241 – 742.601 
0751.266.639 

Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

50 

 
 
 
Кратко представяне 
на дейността или 
институцията 
 

BN SIND Balneo Turism е търговска компания, създадена 
от Националния синдикален блок като едноличен 
партньор.От 2010 г. BN SIND Balneo Turism е поел 5 
хотела, а именно: хотел Petrolul - Eforie Nord, хотел 
Oltenia - Govora, хотел Craiasca - Ocna Sugatag, хотел 
Lotru - Voineasa и хотел Delfin Navodari. 

ХОТЕЛ ПЕТРОЛ 3 * 

Капацитет на хотела: 316 места, класирани в категория 
3 звезди (158 стаи) и 22 места, класирани в категория 
2 звезди (11 стаи). 

Ресторанти / Барове: Ресторантът PETROLUL *** с 
капацитет 338 места (напълно модернизиран през 2010 
г.). 

Описание на лечебната основа 

mailto:litoral@bnsind.ro


Лечебната база в хотел PETROLUL е пусната в 
експлоатация през 2011 г. и има разрешение за 
експлоатация №. 334 от 19.02.2016г. 

Това включва шкафове и помещения, специално 
проектирани за извършване на следните лечебни 
процедури: електротерапия, магнитотерапия, 
ултразвук, къси вълни, лимфен дренаж, лазер, 
кинезотерапия, аерозоли, масаж, галванични вани, 
билкови вани, кални вани, утайки или парафинова 
утайка, хидрокинезотерапия във водния басейн на 
Текиргьол. 

Климатични фактори на лечение и природните 
ресурси, използвани за СПА лечение 

- Натриева хлорирана минерална вода от езерото 
Текиргиол. 

- сапропелова утайка от Техиргиолското езеро. 

- солена вода 

- климат: степ, подсладен от морския климат, 
вълнуващ биоклимат, изискващ морския бряг. 
Препоръчват се скали на скалата за естествена 
аерозолна терапия и естествена таласотерапия. 

Условия на работа Сервитьори, готвачи, камериери, технически 
персонал, рецепционисти 

Оборот за 2016 10 964 201 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 18 

Име на компанията 
/ Образователна 
единица / Публичен 
орган или 
институция 

Технологичен лицей Джордже Мирон Костин (Gheorghe 
Miron Costin) Констанца 

Категория  
 

□ Работодател 
X   Образователна единица 
□ Държавен орган или институция 

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или 
код на CAEN - 
Селско стопанство, 
добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и 
Складове и т.н.) / 
Тип институция 
(гимназия, 
университет, 
кметство и т.н.) 

Образование - Технологичен лицей 

Адрес  Булевард „Аурел Влаику“ № 86, Констанца 
И-мейл адрес tehnologic@yahoo.com 

web site 
instituție: http://lictehngheorghemironcostin.blogspot.ro 

Телефон/факс 0341427402 
Fax: 0241588759  

Брой служители (не 
е задължително за 
попълване при 
работодател) 

20 

Кратко представяне 
на дейността или 
институцията 

Технологичен лицей „Джордже Мирон Костин“ - 
Констанца е образователна институция, която осигурява 
на младите хора от град Констанца и региона 
европейски обучения в техническата област, ниво 3 и 
ниво 3 напреднали. 
Технологичен лицей „Джордже Мирон Костин“ 
Констанца преследва формирането на автономната и 
креативна личност на учениците, осигурявайки 
висококачествено обучение, основаващо се на общите 
знания за културата и формирането на професионални 
компетенции, които позволяват на учениците да 
упражняват професия в своята област на подготовка, 
т.е. продължаване на обучението във висшето 
образование или реализиране на собствен бизнес.  

Условия на работа Постоянна дейност- 

http://lictehngheorghemironcostin.blogspot.ro/


Длъжности - учители, агенти по сигурността, 
неквалифициран персонал 

Образователна 
оферта - рубрика за 
образователни звена 

Сектор: Технологичен 
Профил: Природни ресурси и опазване на околната 
среда 
Основно обучение: Хранителна промишленост 
квалификация: 
Хранителна промишленост ТЕХНИК 1 категория 
 
Сектор: Технологичен 
Профил: Услуги 
Основна зона за обучение: Туризъм и хранене 
Квалификация: БАНКЕТЕН ОРГАНИЗАТОР 1 категория 
Квалификация: ТЕХНИК В ГАСТРОНОМИЯ 1 категория 
 
Сектор: Технологичен 
Основна зона за обучение: Туризъм и хранене 
Квалификация: COFFEE - PATISER - 1 категория 
Квалификация: КУХНЯ - 1 категория 
 
Сектор: Технологичен 
Основно обучение: Хранителна промишленост 
квалификация: 
ТЕХНИЧЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА АГРО-
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 1 категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 19 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC  Media Zoom SRL  (МЕДИЯ ЗУМ) 
24929162 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ М - ПРОФЕСИОНАЛНИ, НАУЧНИ И 
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

Адрес  ул. Василе Лупу № 6, Констанца 
И-мейл адрес www.mediazoom.ro / hello@mediazoom.ro  
Телефон/факс 0726.444.644 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

5 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Пълно рекламно обслужване на рекламни агенции и 
рекламни услуги 

Условия на работа Търговски агенти, типографи 
Оборот за 2016 475 007 леи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediazoom.ro/
mailto:hello@mediazoom.ro


Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 20 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

Adecco Румъния  
SC ADECCO RESURSE UMANE SRL 
(АДЕСО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ) 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ N - Предоставяне административни услуги и 
услуги по поддръжката 

Адрес  Бул. Томис № 227, Блок TS Констанца 
И-мейл адрес doina.cristea@adecco.com 
Телефон/факс 004 – 0241 64 49 85 

004 – 0733 103 218 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

60 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Adecco Group е световен лидер в предоставянето на 
човешки ресурси. С над 31 000 служители на пълен 
работен ден и мрежа от над 5000 клона, в над 60 
страни в световен мащаб, ние предлагаме широка 
гама от услуги и по този начин отговаряме на нуждите 
на над 100 000 клиенти всеки ден. 
Услугите, които предоставяме, попадат в широката 
категория за набиране и управление на временен или 
постоянен персонал, улесняващи кариерни преходи и 
развитие на таланти, както и консултации и 
аутсорсинг. 
Adecco Group е базирана в Цюрих-Glattbrugg, 
Швейцария и е регистрирана на Fortune Global 500. В 
същото време Adecco Group има акции, търгувани на 
SIX Swiss Exchange. 
В един постоянно променящ се свят фирмата Adecco е 
една от основните сили, формиращи този процес. Ето 
защо имаме два подхода на пазара в отговор на 
увеличеното търсене както на гъвкава, така и на 
специализирана работна сила, както следва: 
За тези позиции, които изискват общи умения, ние 
предлагаме на нашите клиенти персонализирани 



услуги, като се фокусираме върху отрасловия опит и 
икономическата ефективност. Това означава също 
осигуряване приемственост и развитие на 
дългосрочни взаимоотношения със служителите. 
За да отговорим на нуждите от професионално 
квалифициран персонал, имаме експерти, които 
могат да подберат най-подходящите кандидати. 
Нашата цел е да осигурим приемственост на 
работното място, като по този начин гарантираме 
усвояването на таланти и развитието на допълнителна 
квалификация за нашите служители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 21 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

FORMARE PROFESIONALA DAL SRL  
(ФОРМАРЕ ПРОФЕСИОНАЛА ДАЛ) 
32977136 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция 

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция 
(гимназия, 
университет, 
кметство и т.н.) 

Център за професионално обучение 
РАЗДЕЛ P - ОБРАЗОВАНИЕ 

Адрес  Бул. Александру Лапушняну № 1, Констанца 
И-мейл адрес fpdal@yahoo.com  
Телефон/факс 0722582736 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

5 

Кратко представяне 
на дейността или 
институцията 

Учебен център, акредитиран от Министерството на 
труда, семейството и социалната закрила, както и от 
Министерството на образованието, младежта и спорта 
за следните професии: агент по сигурността, 
сервитьор, барман, рецепционист, готвач, 
счетоводител, шивач, фризьор. 

Условия на работа Целогодишна дейност 
Търсени позиции - обучители, агенти продажби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fpdal@yahoo.com


Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 22  

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

  SC  Euro Trade Control SRL  (ЮРО ТРЕЙД КОНТРОЛ) 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

Център за професионална квалификация 
РАЗДЕЛ М - ПРОФЕСИОНАЛНИ, НАУЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

Адрес  Бул. Лапушняну № 111, Констанца 
И-мейл адрес office@eurotradecontrol.ro 

http://www.eurotradecontrol.ro 
Телефон/факс 0241 544 780; 0726 119 117; 0722 444 194 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

6 

Кратко представяне 
на дейността или 
институцията 
 

Euro Trade Control Constanta е професионален 
доставчик на обучение чрез организиране на 
квалификационни курсове. Гарантира оптимални 
решения за всички търсещи работа чрез нашата 
професионално преквалификация и квалификация в 
сферата на заетостта. Euro Trade Control Констанца ви 
предлага нови възможности за намиране на работа, 
като организира квалификационни курсове за 
различни професии. Тези квалификационни курсове, 
разрешени от Министерството на труда, семейството 
и социалната закрила и Министерството на 
образованието, научните изследвания, младежта и 
спорта, ви предлагат шанса да направите 
положителна промяна в живота си. Независимо дали 
сте безработни или искате по-добра работа, 
участвайки в квалификационни курсове, получавате 
реални шансове да станете активни в сферата на 
съвременния бизнес. 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Свободни места - обучители, маникюристи, фризьори, 
козметици 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 23 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC Mastro Geppetto SRL (Мастро Джепето) 
33802574  

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ В - ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Адрес  Улица Тулчанска (Tulcei) № 1, хангар № 3, град 
Овидиу 

И-мейл адрес a.olariu@mastrogeppetto.ro 
Телефон/факс 0785203031 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

5 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Производство на дървени стърготини, кръгли и 
сглобяеми пръчици 
 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Дърводелци, работници и шофьор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.olariu@mastrogeppetto.ro


Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 24 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC UBAEL ALENOI SRL (УБАЕЛ АЛЕНОИ) 
37831963 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

Инженерни и технически консултации 
РАЗДЕЛ М - ПРОФЕСИОНАЛНИ, НАУЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

Адрес  Бул. Й.К.Братияну № 104, Констанца 
И-мейл адрес leabuconstantin@yahoo.com 
Телефон/факс 0722477977 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

7 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

Компанията предлага на своите клиенти сертификат 
за енергийна ефективност (CPE), който идва в 
подкрепа на потребителите, като им позволява да 
оценят енергийната ефективност на сградата, която 
искат да закупят / наемат / продадат. 
 В сертификата за енергийни характеристики са 
описани подробно характеристиките на конструкцията 
и на свързаните с нея инсталации (отопление, топла 
вода, климатизация, вентилация и осветление), 
резултати от енергийния и топлинния анализ, валидни 
10 (десет) години от датата на издаване на този 
документ. 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Търсим търговски агенти 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 25 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC MONDAY MORNING SRL (МЪНДЕЙ МОРНИНГ) 
(EVA DIMA) (ЕВА ДИМА) 
 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РЕГИОНАЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

Адрес  Ул. Василе Лупу № 6, Констанца 
И-мейл адрес mm@evadima.com 
Телефон/факс 0726444644 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

5 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Производство на дрехи за момичета 4-14 години и 
изработка на декоративни предмети 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Нуждаем се от шивачки и търговски агенти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 26 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

Liceul Carol I Constanţa Лицей Карол I, Констанца 

Категория  
 

□ Работодател 
X   Образователна единица 
□ Държавен орган или институция 

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция 
(гимназия, 
университет, 
кметство и т.н.) 

Образование - Търговски колеж 

Адрес  Ул. Дечебал, № 15, 900665 Констанца 
И-мейл адрес secretariat@colegiulcarol.ro  
Телефон/факс 0241617119, 0341405802, 0341405803 Fax: 0241611800 
Кратко представяне 
на дейност / 
институция 

Търговският колеж „Карол I“ в Констанца предлага на 
студентите качествено образование в областта на 
търговията, икономиката, туризма и хрането, като 
предоставя научни и професионални знания, които ще 
им позволят да се интегрират в румънското и 
европейското общество, да се включат в пазара на 
труда и да получат достъп до висше образование. 

Образователна 
оферта - рубрика за 
образователни звена 

Образователното предложение на Търговския колеж 
„Карол Първи“ - Констанца включва две 
образователни нива, технологична гимназия, профил 
на обслужване и тригодишно професионално 
образование. В рамките на двете образователни нива 
областите на обучение / професионална 
квалификация са: 
• Средно образование: технологичен сектор - профил 
на услугата: 
форма на ежедневно обучение: 
 по-ниско ниво - профил услуги от областите: 
икономика, търговия, туризъм и хранене; 
 по-високо ниво - професионална квалификация, ниво 
4: 
    - техник икономически дейности; 
    - техник администрация; 
    - двуезичен техник по туризъм; 
    - техник по туризъм; 

mailto:secretariat@colegiulcarol.ro


    - техник търговска дейност; 
    - гастрономичен техник. 
• 3-годишно професионално образование: 
o Туризъм и хранене - ниво на професионална 
квалификация 3 категория: 
 готвачи; 
сервитьор – продавач на хранителни изделия; 
 сладкар за кафетерия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 27 

Име на компанията / 
Образователна единица / 
Публичен орган или 
институция 

 
SC BLU PAN PATI SRL (БЛЮ ПАН ПАТИ) 
30814647 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност (раздел 
CAEN или код на CAEN - 
Селско стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; Транспорт и 
Складове и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство и 
т.н.) 

РАЗДЕЛ В – ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО 

Адрес   Констанца, улица Пескарус № 55 
И-мейл адрес lacribelu@yahoo.com 
Телефон/факс 0723.317.031 
Брой служители (не е 
задължително за попълване 
при работодател) 

2 

Кратко представяне на 
дейността или институцията 

Фирмата е създадена през 2012 г. Основната дейност 
е сладкарството. 

Условия на работа – за 
попълване от работодателя 

Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 
Търси сладкари. 

Оборот за 2016 149 660 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 28 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC TIMONA SRL (ТИМОНА) 
6116331 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ Н - ТРАНСПОРТИРАНЕ И СКЛАДИРАНЕ 

Адрес  Сосяуа Мангалией № 1, блок J9, партер, Констанца 
И-мейл адрес office@timonact.ro 
Телефон/факс 0241.589.434 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

34 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

Компания Timona SRL е основана през 1994 г. с частен 
интегриран капитал, като основен предмет на 
дейност е пътническият превоз на пътници от 1998 г. 
Продължавайки по същия изкачващ маршрут и в 
процес на пълно развитие, той достига до това, 
започвайки от много голям брой малки автомобили, 
понастоящем разполагат с голям паркинг, за да 
можем да предлагаме широк спектър от транспортни 
услуги и дейности, свързани с тях. Така успяхме да 
привлечем и поддържаме разнообразна клиентела - 
от класа на бизнесмени, туристи, чрез добро 
сътрудничество с румънски и чуждестранни 
компании, туристически агенции и хотели. Нашата 
компания се опитва да осигури високо ниво на 
услуги, като поддържа адекватен паркинг, така че 
безопасността на нашите клиенти не трябва да страда 
във връзка с техническото състояние на 
автомобилите, предлагани под наем, а комфортът е в 
съответствие с очакванията. 
  
Сертификатите ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, както и 
регистрацията в Държавната служба за изобретения и 
търговски марки (OSIM) се появиха като необходимост 



и като привеждане в съответствие с европейските 
стандарти и нормите, наложени от тях. 
  
Винаги сме в крак с изискванията на пазара и винаги 
търсим най-ефективното решение за задоволяване 
нарастващите нужди и търсения, винаги стигайки до 
подкрепата на клиентите. 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Търсени шофьори, скрепери, товаропреносители 

Оборот за 2016 2 482 794 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 29 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL (ТЕРМАЛНА 
ДИСТРИБУЦИЯ) 
27381730 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ F - СТРОИТЕЛСТВО 

Адрес  улица Добруджа PT5, град Наводари, окръг Констанца 
И-мейл адрес termicadistributie@yahoo.com 
Телефон/факс 0769.09.09.70 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

125 

 
 
 
Кратко представяне 
на дейността или 
институцията 
 

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL, е дружество с 
ограничена отговорност, изцяло с държавен капитал, 
регистрирано в Търговско-промишлената палата на 
окръг Констанца под № J13 / 1632/2010, създадено в 
съответствие с разпоредбите на член 5, параграф ( 2) 
от закона №. 31/1990 г. относно търговските 
дружества, взето с Решение на Местния съвет в 
Наводари №131 / 28.07.2010 г., имащо за основен 
предмет на дейност атрибуции с цел предоставяне на 
централизирани в град Наводари обществени услуги за 
доставка на топлинна енергия в производствената 
система - транспорт - дистрибуция за град Наводари. 

Фирмата извършва и дейности по: 
 - въвеждане в експлоатация на асфалтови смеси 
 транспорт на неопасни стоки 
 -ремонти на конструкции 
 -армиран бетон 
 
SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL се възползва от 
интегрирана система за управление: качество по 
стандарта - ISO 9001/2008, система за управление на 
здравето и безопасността на труда в съответствие със 



стандарта - ISO 18001/2008 и система за управление 
на околната среда според стандарта - ISO 14001/2005. 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Постоянни договори 
Ваучери за подаръци 
Търсим монтажници, резачи на асфалт, ключари, 
пътни инженери, комунални услуги, водачи 

Оборот за 2016 6 352 768 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 30 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

 
SC PROEX SYSTEMS SRL (ПРОЕКС СИСТЕМС) 
29850450 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ F - СТРОИТЕЛСТВО 
4322 - Работи с водопроводи, отопление и 
климатизация 

Адрес   Улица Воевозилор № 5, Констанца 
И-мейл адрес office@gaze-constanta.ro 
Телефон/факс 0341103873 
Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

Фирма, оторизирана за работа с природен газ, 
топлинни и санитарни инсталации ANRE - ISCIR - RSL 
проектиране и изпълнение: 
• Топлинни инсталации; 
• Подово отопление; 
• Отоплителни лъчисти тръби; 
• Комплексни вентилационни и климатични 
инсталации; 
• Санитарни инсталации; 
• Водопроводни инсталации. 

Условия на работа Постоянна дейност 
Договор за работа на пълен работен ден 
Договаря работа на непълно работно време 
Осигурява транспорт 
Търси дизайнери, инженери, инсталатори 
Интересува се от лично наемане от други страни 

Оборот за 2016 1 213 707 леи 
 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 31 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC ZEBRANO EVENTS SRL Ресторант Зебрано, Констанца 
34371887 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ I - ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ 
5610 Ресторанти 

Адрес  Констанца, бул. Томис № 12 
И-мейл адрес doru2ciu@yahoo.com 
Телефон/факс  0722.606.818 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

25 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Ресторант Зебрано е международен ресторант, открит 
през 2015 г. Разположен в историческия център на 
Констанца, имаме лятна тераса и музикални събития 
на живо всеки петък и събота и в извън сезона, ние 
непрекъснато се разширяваме и искаме да подобрим 
услугите, които предлагаме на клиентите. 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Постоянни трудови договори 
Частични трудови договори 
Има ежедневна храна за служителите 
Предлага транспорт извън работното време на 
средствата за обществен транспорт 
По принцип търси готвачи, сервитьори, бармани 

Оборот за 2016 1 044 303 леи 
 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 32 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC DEO DEZ D&G SRL  (ДЕО ДЕЗ) 
16528496 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ N - ДЕЙНОСТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ 
УСЛУГИ И УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКАТА 
8129 Други дейности по почистване 
 
 
РАЗДЕЛ I - ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ 
5610 Ресторанти 

Адрес  Град Мангалия, ул. Молдовей №14, окръг Констанца 
И-мейл адрес gabi.doiciu@yahoo.com 
Телефон/факс  0727.709.912 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

Средногодишна стойност – 12 души 
Сезонна заетост (през лятото) – 25 души 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

Компанията е основана през 2004 г. и предоставя 
отначало услуги за контрол на вредители, гризачи и 
насекоми и дезинфекция. 
От 2005 г. работим и в домейна HORECA с тераса 
Рустика в курорта Юпитер. 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност по борба с вредителите, 
дезинфекция, дератизация 
Постоянни трудови договори 
 
Сезонна дейност - Ресторанти 
Частични трудови договори 
Има ежедневна храна за служителите 
Търсим готвачи, сервитьори, бармани 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 33 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC PROIECT UNIQUE SRL (ПРОЕКТ УНИК) 
21996612 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

М. ПРОФЕСИОНАЛНИ, НАУЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ 
ДЕЙНОСТИ 
71 Архитектурни и инженерни дейности; тестови 
дейности и технически анализ 

Адрес  с. Фантанеле, ул. Басарабия № 29, окръг Констанца 
И-мейл адрес office@proiectunique.ro 
Телефон/факс  0729104016 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

9 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

PROIECT UNIQUE SRL е компания, чиято основна цел е 
дейности по архитектура, урбанизъм, инженерни и 
технически консултантски услуги, свързани с тях. 
Създадена през 2007 г., нашата компания е натрупала 
важен опит в областта на конструкциите, както от 
гледна точка на дизайна, така и от гледна точка на 
тяхното изготвяне и изпълнение. Нашият екип 
включва: архитекти, градоустройства, строителни, 
промишлени и селскостопански строителни 
инженери, хидротехнически инженери и строителни 
инженери и инженери по монтаж. 
Портфолиото на нашия дизайнерски екип включва 
голямо разнообразие от проекти - от жилищни сгради 
до хотели, туристически вили, еднофамилни домове, 
индустриални зали и не само това, както строеж на 
нови сгради, така и ремонт на съществуващи сгради. 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Постоянни трудови договори 
Частични трудови договори 
Най-общо казано търсим дизайнери, конструктори, 
архитекти, инженери 

Оборот за 2016 676 424 леи 
 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 34 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC PROIECT UNIQUE INVEST SRL (ПРОЕКТ УНИК ИНВЕСТ) 
 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

М. ПРОФЕСИОНАЛНИ, НАУЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ 
ДЕЙНОСТИ 
71 Архитектурни и инженерни дейности; тестови 
дейности и технически анализ 

Адрес  с. Фантанеле, ул. Басарабия № 29, окръг Констанца 
И-мейл адрес dumitru_13@yahoo.com 
Телефон/факс  0729104016 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

6 

 
 
 
Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

PROIECT UNIQUE INVEST SRL е компания, чиято 
основна цел е в сферата архитектура, урбанизъм, 
инженерни и свързаните с тях технически 
консултантски услуги. 
Нашата компания, с повече от 5 години опит в тази 
област, набляга на реализирането и изпълнението на 
някои строителни проекти, като цяло с основната 
функция на живот и не само това. Времето, отделено 
на всеки проект, вниманието и качеството при 
конструкциите ни дават оценка на добри изпълнители 
и ни препоръчват за потенциалните бенефициенти. 
През годините сме реализирали проекти както за 
фазата на проучване на възможностите, така и за 
етапите на получаване разрешение за строеж и за 
фазата на техническия проект. 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Постоянни трудови договори 
Частични трудови договори 
Имаме нужда от дизайнери и архитекти. 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 35 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC M.B.A. PRODCOM SRL (ПРОДКОМ) 
 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ Ж - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ 
НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И 
МОТОЦИКЛЕТИ 

Адрес  Град Наводари, ул. Гарии № 2, окръг Констанца 
И-мейл адрес boascabogdan@yahoo.com 
Телефон/факс 0754888888 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

4 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

Възстановяване на сортирани рециклируеми 
материали, черни - цветни, хартии. Маркетинг на 
строителни материали. Обществена храна, микро 
предприятие ферма за кози. 
Оторизиран икономически оператор за събиране и 
оползотворяване на отпадъци от опаковки от метали 
(стомана, алуминий, скрап) и пластмаса (HDPE, PVC, 
LDPE, PP, PS) 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Постоянни трудови договори 
Търсят се заварчици, неквалифицирани работници, 
складови работници 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 36 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

ОБЩИНА ГРАД НАВОДАРИ 
 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

Местна публична власт 

Адрес  Град Наводари, ул. Добруджа № 1, окръг Констанца 
И-мейл адрес secretariat@primaria-navodari.ro 
Телефон/факс 0241 760 353 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

280 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Свободните работни места в нашата институция могат 
да бъдат намерени в PRIMARY раздел / Свободни 
места на сайта www.primaria-navodari.ro 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Постоянни трудови договори 
Трудови договори с определен срок 
Като цяло търся икономисти, юристи, инженери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 37 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC MODERN BEACH SRL (МОДЕРЕН ПЛАЖ) 
34477013 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

Р. ШОУ, КУЛТУРНИ И РЕКРЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

9329 Други забавни и развлекателни дейности 

Адрес  Констанца, бул. Ал. Лапушняну № 100 
И-мейл адрес modernhistory5@yahoo.com 
Телефон/факс 0720.016.998 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

12 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Плажът на община Констанца 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Сезонна активност 
Постоянни трудови договори 
Частични трудови договори 
Предлага транспорт и настаняване 
Търси единствено барман и спасител на плажа 

Оборот за 2016 216 980 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 38 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC MODERN HISTORY SRL (МОДЪРН ХИСТЪРИ) 
34410315 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ I - ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ 

Адрес  Констанца, бул. Ал. Лапушняну № 100 
И-мейл адрес modernhistory5@yahoo.com 
Телефон/факс 0720.016.998 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

30 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Ресторант с тераса, изграден на модерния плаж в 
община Констанца 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Сезонна активност 
Постоянни трудови договори 
Частични трудови договори 
Предлагаме транспорт и настаняване 
Търсим готвач, помощник готвач, сервитьор, жена за 
дежурства 

Оборот за 2016 466 032 леи 
 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 39 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC MODERN TASTE SRL (МОДЪРН ТЕЙСТ) 
34410315 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ В - ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ 
РАЗДЕЛ I - ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ 

Адрес  Констанца, ул. Барбу Лаутару 1A 
И-мейл адрес modernhistory5@yahoo.com 
Телефон/факс 0720.016.998 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

5 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 

Ресторант с тераса, изграден на модерния плаж в 
община Констанца 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Сезонна активност 
Постоянни трудови договори 
Частични трудови договори 
Предлагаме транспорт и настаняване 
Търсим готвач, помощник готвач, сервитьор, жена за 
дежурства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансгранична мрежа RO-BG Фирма № 40 

Име на компанията / 
Образователна 
единица / Публичен 
орган или институция 

SC IDEAL BUSINESS TOTAL SRL (ИДЕАЛ БИЗНЕС ТОТЪЛ) 
33066249 

Категория  
 

X Работодател 
□ Образователна единица 
□ Държавен орган или институция  

Сфера на дейност 
(раздел CAEN или код 
на CAEN - Селско 
стопанство, добивна 
промишленост; 
Строителство; 
Транспорт и Складове 
и т.н.) / Тип 
институция (гимназия, 
университет, кметство 
и т.н.) 

РАЗДЕЛ F - СТРОИТЕЛСТВО 

Адрес  Град Валу луй Траян, улица Констин Париано № 45, 
окръг Констанца 

И-мейл адрес alpetrimarian@yahoo.com 
Телефон/факс 0722.445.583 
Брой служители (не е 
задължително за 
попълване при 
работодател) 

6 

Кратко представяне на 
дейността или 
институцията 
 

Фирма с дейност в строителството на жилищни и 
нежилищни сгради. Изпълняваме съпротивителни 
конструкции, основи, зидария, мазилка, 
електрически инсталации, ВиК и довършителни 
работи. 

Условия на работа – за 
попълване от 
работодателя 

Постоянна дейност 
Договори за работа на пълен работен ден 
Осигуряваме транспорт 
Търсим зидари, дърводелци, ковачи, плочкаджии. 
Интересува се от лично наемане от други страни. 

 

 

 

 

 

 

 


