„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ - ИНВЕСТИТОРСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
1. Информация за компанията
Главболгарстрой (ГБС) е една от най-големите строителни компании в България и в региона на Балканския
полуостров. ГБС е и сред 30-те водещи холдингови структури в страната, разполагаща със значителен пазарен дял
на българския строителен пазар. Дружеството притежава сериозен опит и традиции в сектора, като в рамките на
повече от 50 годишната си история, е реализирало успешно редица емблематични проекти в Югоизточна и Източна
Европа, Централна Азия и Близкия изток. Корпоративната група е специализирана основно в изграждането на
инфраструктурни обекти (транспортни, водни, енергийни и др.), както и в реализирането на жилищни, търговски и
промишлени строителни проекти. *Допълнителна информация за изпълнените и текущи проекти може да бъде
намерена в брошурата на компанията (https://gbs-bg.com/en/about-us/glavbolgarstroy-presentation), на
корпоративната интернет страница на групата (https://gbs-bg.com/en/) и на YouTube канала на компанията.
Главболгарстрой е създадена през 1969 г., когато започва строителство на територията на СССР по
Междуправителствената спогодба „Нефт – желязо“. В периода 1971-1996 г. е осъществена значителна дейност на
руския пазар, включваща изграждане на газова инфраструктура (газопроводи, компресорни станции, подземни
хранилища за газ и нефт и др.), както и изпълнение на строителство „до ключ“ на жилищни градчета. През 1997 г.
ГБС е приватизирана и през 2005 г. е създаден „Главболгарстрой Холдинг“ АД. В рамките на 2005-2021 г.,
Главболгарстрой трайно се установява на строителния пазар в България, превръщайки се в национален и
регионален лидер.
Стабилното позициониране на компанията създаде възможност за диверсификация на съществуващото портфолио
и за ангажирането на ГБС в други сектори и икономически дейности. Към момента, освен в сектор „Строителство“,
Главболгарстрой работи успешно и в други сектори на икономиката, сред които туризъм, недвижими имоти,
производство и др. Групата притежава производствени бази, производствени предприятия, висок клас хотели в
морски, зимни и балнеоложки курорти, спортни центрове, магазини, и др.
С учредяването на „Главболгарстрой Холдинг” АД (през 2005 г.), групата работи като холдинг със свързани
дружества. В организационната структура на групата попадат компании с различен опит, някои от които са
представени на Графиката по-долу.
Днес, Главболгарстрой притежава над 10 дъщерни дружества в България
и в чужбина, както и представителства в гр. Москва.
От 2019 г. - като ориентирана към бъдещето компания, фокусирана върху
устойчиви проекти и силни партньорства - корпоративната група откри
Представителен офис в Брюксел с цел да осигури допълнителен канал за
комуникация с по-широка група от заинтересовани страни на ниво ЕС и
да осигури достъп до нови идеи, устойчиви решения, съвременни подходи
и индустриални технологии.

Като пазарен лидер и пионер в разработването на ключови стандарти за индустрията, в която основно оперира,
ГБС е инициатор и член-съосновател на Камарата на строителите в България (КСБ), създадена през 2006 г. В
момента Главболгарстрой е активен член и на други влиятелни международни и национални асоциации, сред които:
БТПП, КРИБ, Американската търговска камара (AmCham), Българо-руска търговско-промишлена палата,
Европейска платформа за прозрачност в строителството (ECTP), IPLOCA, Германо-българската индустриалнотърговска камара, и др. Главболгарстрой си сътрудничи с водещи финансови институции, сред които: UniCredit,
Банка ДСК (OTP Group), Raiffeisen Bank и ОББ (KBC Group).

2. Инвеститорски проекти на Главболгарстрой
През 2005 г. е създадена дъщерната компания на Главболгарстрой - „ГБС Инвест”, с основна цел да извършва
инвестиционни дейности на територията на България. В периода 2005-2021 г., групата е изпълнила голям брой
инвестиционни проекти, които бяха успешно реализирани и създадоха висок корпоративен имидж.
През годините Главболгарстрой инвестира в изграждането на висок клас комплекси в морски, зимни и балнеоложки
курорти, сред които ваканционните комплекси „Св. Тома”, „Белчински извор”, „Флора”, „Боровец гардънс” и др. Найголямата инвестиция, направена от компанията до момента, е 20 млн. евро, която е вложена в изграждането на
селището „Свети Тома” край морския бряг в Аркутино (България). Комплексът е разположен на 30 950 кв.м. и
включва 8 групи жилищни сгради, 5-звезден хотел, 5 открити басейна, зона за пазаруване и др. Ваканционното
селище разполага със собствена пречиствателна станция за отпадъчни води и със за първи път изградено
дълбоководно заустване на пречистените води. В допълнение към предходното, през последните години
дружеството инвестира и в балнеологичния комплекс - „Белчински извор“, както и в жилищните сгради „G-Tower“ и
„G-Home“ в гр. София.
3. Бъдещи инвестиционни намерения на Главболгарстрой
Главболгарстрой планира допълнително диверсифициране на портфолиото на компанията, чрез ангажиране с нови
инвеститорски проекти в различни сектори на икономиката – производство, услуги, търговия, индустрия и др.
Дружества от групата ГБС притежават имоти, които предоставят възможност за реализиране на различни
инвестиционни намерения. Представените по-долу терени с добра локация, свързаност и в регулация, са едва част
от имотите, които Главболгарстрой Холдинг АД притежава. Подборът им е направен на база достъпност, площ,
териториално разположение, комуникации и др., като компанията е в готовност да води разговори с потенциални
заинтересовани страни / инвеститори за изпълнение на подходящи инвестиционни проекти.
3.1.

Поземлен имот – гр. Варна

Поземленият имот с идентификатор 10135.3514.310 се намира в район Младост, в Западната промишлена зона на
гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. Имотът е в непосредствена близост до главен път – ул. „Девня“ и е с площ от
34356 кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Подходящ за складова база, логистичен
център, производство и др.

3.2.

Поземлен имот – гр. Девня

Поземленият имот с идентификатор 20483.505.27 се намира в Промишлена зона-юг на гр. Девня, общ. Девня, обл.
Варна. Имотът е с лице към главен път и с площ от 27186 кв.м. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Подходящ за складова база, логистичен център, производство и др.

3.3.

Поземлен имот – гр. Бургас

Поземленият имот с идентификатор 07079.663.25 се намира в Южната промишлена зона на гр. Бургас, общ. Бургас,
обл. Бургас. Имотът е с площ от 13392 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Подходящ е за
складова база, логистичен център, производство и др.

3.4.

Поземлен имот – гр. Кресна

Поземленият имот с идентификатор 14492.5.148 се намира в гр. Кресна, общ. Кресна, обл. Благоевград. Имотът е
с лице към главен път и е с площ от 76534 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Подходящ е
за складова база, логистичен център, производство тип „лека промишленост“.

3.5.

Поземлен имот – гр. Силистра

Поземленият имот с идентификатор 88425.514.51 се намира в Промишлена зона „Запад“ на гр. Силистра, общ.
Силистра, обл. Силистра. Имотът е с лице към главен път и с площ от 22663 кв. м. Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана. Подходящ е за складова база, логистичен център, производство и др.

3.6.

Поземлен имот – община Дупница

Поземленият имот с идентификатор 65245.4.596 се намира в с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил. Имотът
е с лице към главен път и с площ от 18200 кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Подходящ
е за складова база, логистичен център, производство и др.

