
ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

   „ШУГАР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ООД  

     Разполага с три заведения за хранене на територията на гр.  Велико Търново, 

известни като верига заведения „Бианко“.  Пицария Бианко е първото заведение от 

Веригата Бианко, наложила се като образец за разнообразно и качествено обслужване. 

Отговаряйки изцяло на изискванията на всички, комплексът включва пицария, кафе, 

лятна градина и два големи детски къта (вътрешен и външен). "Бианко" в центъра на 

Велико Търново е заведение от веригата, наложила се като образец за разнообразно и 

качествено обслужване. В самото сърце на старата столица заведението предлага на 

своите клиенти богато меню, съдържащо както част от специалитетите на пицария 

"Бианко" така и много нови предложения.  

Заведението разполага с голяма лятна тераса с капацитет 120 човека и основна зала с 70 

места. Това е единственото заведение от този род в старата столица, което предлага 

качествено обслужване и добра кухня 24 часа в денонощието. Най-новият ресторант 

във Велико Търново е „Бианко Family”, част от верига заведения „Бианко”. 

Посетителите могат да се насладят на характерния за веригата уют, качествена храна и 

приятелска атмосфера. В заведениепо се предлагат  “SUSHI” и други специално 

разработени рецепти от азиатската кухня, съчетаващи традиционни продукти и източни 

технологии. Винената листа е с над 120 предложения, представящи изби от България, 

Франция, Чили, Нова Зенландия, Австралия, Испания, Аржентина, Италия и САЩ. 

    С цел комфорта на клиентите си Пицария "Бианко" предлага и доставки до офиса и 

дома, чрез интернет, телефон или на място. 

 

„ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС”  ЕООД 

    Четиризвездният  „ГРАНД  ХОТЕЛ  ЯНТРА” във Велико Търново  е част от 

българската верига „Шарлопов хотелс”,  която през 2019  година навършва 20 години 

от създаването си. 

   Сградата на хотела е паметник на културата и е с уникално разположение  – в 

сърцето на стария Търновград, под Самоводска чаршия, с панорамна гледка към 

Великотърновския университет, архитектурния резерват Арбанаси, крепостта Царевец 

и историческия хълм Трапезица, опасани от живописните извивки на река Янтра. 



Гранд хотел „Янтра” работи целогодишно и предлага отлични възможности за 

отдих, познавателни и културно-исторически турове, бизнес срещи, семинари и 

тиймбилдинги, фирмени и семейни тържества. Капацитет: 33 стаи с по 2 легла, 22 стаи 

със спални, 6 чисто единични стаи, 4 малки апартамента, 5 ВИП апартамента и 1 

Президентски апартамент. 

„МЕРИДИАН БОЛЯРСКИ” ЕООД 

  

     „МЕРИДИАН ХОТЕЛ БОЛЯРСКИ” e разположен в старата част на Велико Търново, 

в непосредствена близост до историческите забележителности на старата столица – 

улицата на занаятите Самоводска чаршия, хълма – крепост Царевец, Градската Галерия 

и Стамболовия мост. 

    С уникалната си архитектура върху 15 нива, спускащи се от Централната улица до 

живописната възрожденска "Гурко", хотелът осигурява бърз достъп до търговските и 

обществени центрове. Шестдесет и девет стаи и апартаменти за гости, класически 

ресторант, панорамен ресторант барбекю, панорамен лоби-бар, пиано – бар, 

съвременен спортновъзстановителен център и 3 конферентни зали са на разположение 

на гостите на хотела за почивка, бизнес престой, организирана работна среща или 

празнична вечеря. 

  

"ВИМАР" ООД 

Търговецът разполага с верига ресторанти, като два са във Велико Търново, а 

другите в София,  Стара Загора и Габрово. Освен двата ресторанта, в града  

стопанисва и "Бирарията" - на главната улица, на три нива. Ресторантите 

притежават свидеселство за словна марка, стандартизирани са по европейските 

норми за качество със ситема НАССР. В обектите във Велико Търново работят 

общо 52 човека, разпределени в кухня, търговска зала и  административно 

управленския персонал. 

Ресторант "Щастливеца 1" , е разположено в началото на старата част на града, на 

главната улица. Ресторант "Щастливеца 2" е на две нива - първия етаж е за 70 

посетители, а залата на втория етаж е за 50души, а откритият двор-градина е за 

35души.  

 



   "РАЧЕВ И САБЕКС" ООД  

    „Рачев Хотел Резиденс”  е разположен в село Арбанаси, четири километра източно от 

Велико Търново. Със своите 35 двойни стаи, 6 тройни стаи, 6 студиа  и 2 апартаментa, 

разпределени в четири взаимосвързани сгради и вътрешен двор със специално 

проектирано озеленяване, хотелът предлага всички удобства за почивка или бизнес 

срещи. Изграден в стила на 16 век, комплексът създава атмосфера на уют, дискретност, 

сигурност и спокойствие. Конферентната зала  със своите 180 места, естествена 

светлина и мултимедийно оборудване, е най-голямата в Арбанси и региона. 

Комплексът разполага с ГУРМЕ РЕСТОРАНТЪТ с 140 места, ЛЕТЕН БАРБЕКЮ 

РЕСТОРАНТ със 160 места, ЗАЛА ЗА ДЕГУСТАЦИИ /ВИНАРНА/ със собствена  

колекцията  от селектирани вина и ЛОБИ - БАР със 50 места и тераса с 80 места, със 

собствено производство торти, сладолед,  кафе и коктейли.  

   Комбинацията от закрит ресторант с камина, външно барбекю с пещи, чеверме, 

предлага  на гостите различни стари традиционни и европейски рецепти,    кулинарни 

изкушения на пещ, чеверме, скара и традиционната италианска пица. 

 

 “ВАНИКОЛ „ EООД 

     Хотел и ресторант „Алегро” е един от хотелите на фирмата. Той се намира в 

идеалния център на старопрестолния град Велико Търново, в централна България. Тук 

се съчетават колоритът и атмосферата на съвременния български град и съхраненият 

през вековете възрожденски дух. Първокласен бутиков комплекс.    

   Ресторант-градина с 80 места и тераса с 40 места са свързани с хотелската част. 

 

 

„КАЛОЯН  ВТ” ООД 

       Ресторант „Асеневци“ -    Фирмата разполага с две заведения за хранене: ресторант 

„Калоянова крепост“ и ресторант „Асеневци“.  Училището ежегодно сключва договори 

за провеждане на учебна и производствена практика на ученици, обучавани по 

професии и специалности от направление „Хотелиерство, ресторантьорство и 

кетъринг“ в ресторант „Асеневци“.  Екипът на ресторанта подпомага училището и  при 

подготовката за участия в състезания по професии, в организирането и провеждането 

на държавните изпити за придобиване на СПК. Представители на фирмата 



консултираха учителите по професионална подготовка при изготвяне на техническото 

задание по настоящата програма. 

 

„КОКСЪН-КОЛЬО ДАЧЕВ”  ООД 

      Ресторант - бирария  „При Коксъна” се намира в непосредствена близост до 

Стадион „Ивайло” в  старопресторния град Велико Търново. Ресторантът разполага с 

основен ресторант с 100 места и  прекрасна тераса, която особено през лятото 

създава приятна атмосфера и прохлада на гостите на ресторанта. Менюто е 

разнообразно, включва традиционна българска кухня, както и вкусни съвременни 

ястия. Подходящо място за среща с приятели и ценителите на истинската бира и 

вкусната кухня. 

 

 

  „ПОЛИКОМЕРС-СГ” ЕООД 

  Четиризвездният хотел „Премиер” се намира в сърцето на  старопрестолния 

Търновград . Сграда  е красива, с уникална архитектура и интериор.  Хотелът разполага 

с 23 двойни стаи, 11 спални и 9 апартамента. 

   Като част от Бест Уестърн, хотел „Премиер” предлага редица удобства и услуги, 

характерни за веригата: ADSL интернет достъп, 24 часа факс и копирни услуги; 

безплатни кафе, чай и минерална вода и др. Хотелът разполага с паркинг-гараж на две 

нива за около 20 автомобила и 10 паркоместа в непосредствена близост. Ресторантът е 

елитно заведение с 60 места. Интериорът е създаден с добър вкус и предразполага към 

приятно кулинарно изживяване, организиране на коктейли, бизнес-срещи, работни 

обяди и семейни тържества с богато разнообразие от ястия  от  националната, 

европейска и световна кухня, както и отбрани напитки. 

   Освен за отдих и развлечения, хотел Премиер предлага перфектни условия за бизнес. 

Разполага с бизнес център, конферентна зала с 100 места и заседателна зала с 20 места, 

технически оборудвани и озвучени за пресконференции, фирмени събития и 

презентации. 

   С качеството на обслужване, стандарта и атмосферата си, хотелът е подходящо място 

за бизнес мероприятия, почивка оздравителни и разкрасяващи процедури. 

 



   „ ГОУ ФОР ШОУ”  ЕООД  

   Фирмата съществува от 2013 г., като се занимава с аниматорска дейност. Дейността и 

е свързана с  озвучаване и сценично осветление на тържествата, сватби, концерти и др.; 

проектиране, консултация, доставка и монтаж на озвучителна техника. Рекламна и 

туристическа дейност,  организиране на  - частни и фирмени партита, шоу програми,  

детски партита, анимации. 
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