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ИНФОРМАЦИЯ  

 
за текущото състояние на „ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД,  

гр. Сливен, неговата стратегия и цели 
 
 

„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен е търговско дружество с 

предмет на дейност отдаване под наем на оборудване, търговски площи и съоръжения 

за осъществяване на нормална търговска дейност в страната и за износ от 

производители, търговци, посредници, извършване на услуги със съоръжения за 

сортировка, дообработка и пакетиране на селскостопанска продукция и цветя, 

транспортни услуги, осигуряване на технически условия за отдаването им под наем за 

осъществяване на инфраструктурна дейност, пощенски услуги, банкови офис и рекламно 

маркетингови услуги, организиране на стоково тържище. 

Капиталът му е в размер на 15 326 480 лв., разпределен в 1 532 648 броя 

поименни акции с номинал от 10 лв.  

Държавното участие в капитала на дружеството възлиза на 14 461 950 

лв.(94,36%). 

Мисията на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД – гр. Сливен е активно да 

стимулира свободната търговия,  да гарантира прозрачността на пазара и да насърчава 

реализацията на аграрна продукция в региона. 

Целите на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД – гр. Сливен са: 

-  подобряване на маркетинга и търговията на плодове и зеленчуци в региона;  

- осигурявяне на редовно снабдяване с качествени стоки и услуги на разумни 

цени, които да се доставят по посочен от клиентите начин и да са 

съпроводени с необходимата реклама и потребителски услуги; 

- приобщаване на едри и дребни производители чрез създаването на 

организации на производителите и тяхното подпомагане и стимулиране при 

производството и реализацията на продукцията; 

- превръщане на родното селскостопанско производство в  

конкурентноспособно. 

 

ППЗЦ АД е създадено през 2000 г. с цел подобряване на маркетинга и търговията 

с плодове и зеленчуци в района на гр. Сливен. Дружеството е регистрирано като 

организатор на Стоково тържище и Пазар на производители по Закона за стоковите 

борси и тържищата и притежава всички необходими сертификати и лицензи за 

осъществяване на търговската си дейност. 

ППЗЦ АД е разположен върху 228 дка. Изградени са хладилни камери за 

съхранение на плодове и зеленчуци. Халетата са снабдени с локално отопление, 

вентилация, санитарни възли и битови пристройки за осъществяване на търговска 

дейност и съхранение на земеделска продукция. На територията на пазара са 

разположени и хладилни камери с положителни температури за съхранение на плодове 

и зеленчуци, с размери 120 и 200 кв. м. Дружеството разполага със собствен трафопост, 

помпена станция, административна сграда, пътна инфраструктура, 50-тонен електронен 

кантар и обособени паркинги за производители, търговци и клиенти. В халето на пазара 

на търговците на едро - стоковото тържище - са предоставени 4000 кв. м. с 40 обособени 



търговски клетки, с размери: 36, 72 и 144 кв. м. Дружеството разполага с двуетажната 

административна сграда, която е застроена върху 600 кв. м. 

"Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД - Сливен успешно организира стоковото 

тържище на региона, като отдава под наем оборудване, търговски площи и съоръжения 

на производители, търговци и посредници, които работят за вътрешния пазар и за износ. 

От пролетта до есента в дружеството се организира пазар за продажба на 

открито, на който производителите свободно продават прясната си продукция направо 

от превозните си средства. 

„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД предлага хладилна база и открити 

площи на земеделски производители и сдружения. 

Дружеството отдава и офиси под наем в административната си сграда. 

„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД не притежава клонове в страната. 

Към 30.09.2022 г. активите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД възлизат 

на 7 751 хил. лв., а текущите му задължения са в размер на 29 хил. лв. Дружеството 

реализира загуба в размер на 59 хил. лв. 

Дружеството реализира общо приходи от дейността към 30.09.2022 г. в размер на 

594 хил. лв., като реализираните разходи за дейността за същия период са в размер на 

653 хил. лв. 

Приетите годишни финансови отчети на Дружеството са публикувани в Търговския 

регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, а тримесечните финансови 

отчети, анализи и доклади за дейността са публично достъпни чрез електронно-

информационна система за публичните предприятия 

(https://reports.appk.government.bg/), поддържана от АППК, откъдето може да се черпи 

подробна информация за текущото състояние на предприятието. 

Подробна информация за предприятието може да се намери и на следния 

интернет адрес: https://ppzc.sliven.net/. 
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