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Stabil News е официален 
фирмен бюлетин, който цели 
да представи служителите, 
проектите, новите продукти 
и събитията във всяка фирма 
под шапката на холдинга 
Stabil Group. Stabil News се 
разпространява два пъти 
в годината – през Юни и 
Декември, на хартиен носител 
и в онлайн вариант до всички 
служители на групата.

Преди 25 години инж. Митко Стоянов, заедно със своите 
две деца и своята съпруга, поставят основата на Стабил 
Инженеринг ЕООД. И така, благодарение на стабилния 
опит, нестихващия ентусиазъм и безрезервната 
подкрепа, те успяват, от 2 преходни стаи на ул. Булаир, да 
създадат Stabil Group - акционерно дружество с над 170 
служители.

Днес нашето семейство вече е голямо и сме сигурни, 
че с времето ще продължава да расте. Комуникацията 
между нас е важна предпоставка, за да продължаваме 
да бъдем силен, ефективен и сплотен екип. Освен това 
вярваме, че постиженията на фирмата са постижения на 
нашите служители и нямаме търпение да изкрещим на 
целия свят колко сме горди с тях.
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Визия
Иновативни заедно за стабилно 
бъдеще.

Мисия
Стабил Груп, в лицето на Борд на 
директорите, Административен 
отдел, Финансов отдел и Маркетинг 
отдел, има за цел да обедини и 
допринесе за бързото развитие 
и по-добрата комуникация между 
дъщерните фирми в рамките на 
холдинга.

Визия
Стабил инженеринг разработва 
и внедрява експертни решения, 
съобразени с изискванията и 
нуждите на всяко производство.

Мисия
Като официален представител 
на доказани имена в сферата 
на системите за продуктова 
идентификация и инспекция 
и етикетирането, Стабил 
инженеринг дава възможност на 
българските производители да 
получат не само високотехнологично 
оборудване, но и отлична сервизна 
програма и услуги. В стремежа си 
да бъдем полезни и коректни ние 
защитаваме доброто си име с 
отговорно отношение, прецизност 
и професионализъм. Стремим 
се ежедневно да подобряваме 
дейността си и да повишаваме 
квалификацията на своите 
служители, а това гарантира 
успеха на компанията.

Визия
Стабилинженеринг - Алфа може 
да разработи от най-простото 
до най-сложното оборудване от 
неръждаема стомана на добра 
цена, с гарантирано качество и 
безупречен монтаж.

Мисия
Стабилинженеринг - Алфа цели да 
бъде предпочитан партньор при 
изграждането на ново производство 
или при неговото реконструиране 
и модернизация в съответствие 
с изискванията на европейските 
норми и стандарти.

Визия
Стабил Агро Трейд е водещият 
онлайн и офлайн портал за аграрна 
техника в България и видещ 
дистрибутор на пълна гама PVC 
маркучи, произведени в България.

Мисия
Стабил Агро Трейд 
допринася за развитието 
на агро производителите и 
индустриалните производители в 
България, като предлага качествена 
техника на достъпни цени.

Визия
Хидростаб се стреми да допринесе 
за успешното внедряване на 
иновативни технологични решения 
в България, като предлага ноу-
хау и качествени системи и 
компоненти за водопровод и 
напояване, произведени от нашите 
международни партньори. 

Мисия
Хидростаб осъществява връзка 
между международни производители  
на качествени системи и 
компоненти за водопровод и 
напояване и българските търговци 
и инсталатори. Хидростаб 
допринася за развитието и 
растежа, както на своите клиенти, 
така и на служителите си. Ние 
вярваме, че всеки член на нашия 
екип има принос към успеха ни и 
затова се стремим да се чувства 
съпричастен и оценен. Хидростаб 
поддържа политика на социално 
активна компания.

Визия
Успяваме да бъдем предпочитан 
доставчик за нашите международни 
клиенти, като предлагаме пълен 
асортимент от висококачествени 
продукти, първокласно обслужване 
и висок професионализъм във 
всички аспекти на нашия бизнес. 
Този подход ни дава възможност 
да заемем челна позиция на 
нашите пазари и да предложим 
приемственост и успех на нашите 
клиенти, служители и акционери. 

Мисия
Помагаме на нашите клиенти да 
развият и уголемят пазара на PVC 
маркучи в тяхната страна.
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25 години 
иновативни заедно 
за едно стабилно бъдеще

2019-та година беше истински специална за 
семейството на Стабил Груп. Казваме семейство, 
защото нашите над 180 служители са именно 
такива – близки до сърцата ни, трудолюбиви и 
отдадени на това, което правят.

Тази година беше изпълнена с емоции и силни 
преживявания за всеки от нас и главната причина за 
това беше 25-годишнината на холдинга. Щастие е, че 
юбилеят ни съвпадна с годината, когато Пловдив за 
първи път стана Европейска столица на културата, 
защото заедно с нас празнуваше и целият град. 
Освен че Пловдив е древен и вечен, той е също 
градът на културата, градът на семейните бизнеси, 
градът на зеленината. Градът, в който живеем и се 
развиваме вече 25 години. Ето защо тръпнем от 
нетърпение да ви разкажем какво се случи през 
последната една година, защото то е вълнуващо, 
емоционално и ни изумява дори сега, месеци след 
като го преживяхме.

Кампанията „Общуваме заедно“ помогна на над 100 български 
семейства с деца с аутизъм да комуникират по-лесно помежду си.

„Общуваме заедно“ е инициатива, която стартирахме още през 
лятото на 2018 г. Месеци наред работихме съвместно с Фондация 
„Елия“ и накрая успяхме заедно да изработим над 100 специални 
комуникационни папки за деца със специални потребности. На 2 
април, Световния ден на аутизма, 30 от тези папки бяха връчени 
лично на 30 семейства по време на конференцията „Визуални 
помощни средства за общуване и мобилни приложения“, на която 
присъстваха специалисти от цялата страна и чиято цел беше 
да покажем на семействата как могат да използват визуалните 
материали, за да подобрят комуникацията с децата си. Останалите 
70 комуникационни папки бяха раздадени по време на гостувания 
на фондация „Елия“ в различни градове в страната през цялата 2019-
та година.

Много от служителите на 
Стабил Груп се включиха 
доброволно в изготвянето 
на помощните средства за 
комуникация, в организацията 
и провеждането на събитието. 
Благодарим сърдечно за 
тяхната съпричастност, 
инициативност и подкрепа.
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През май преживяхме незабравимата гала вечер, на която 
посрещнахме повече от 200 партньори от над 20 държави.

Празничният 18 май започна с туристическа разходка в стил 
„стабил“, на която присъстваха нашите чуждестранни гости. За 
никой наш партньор не е тайна, че всички ние – хората в Стабил – 
се гордеем с града си и винаги го представяме по блестящ начин 
пред нашите партньори. И този път подарихме едно неочаквано 
преживяване на гостите си, като ги поканихме на дълга разходка в 
Градската градина, пешеходен тур в центъра на Пловдив, дегустация 
на вино, посещение на Античния театър и Стария град. Преминахме 
през различните епохи като се насладихме, не само на страхотни 
гледки, но и на незабравими вкусове. На всяко емблематично място 
се спирахме, за да споделим част от историята на най-стария жив 
град в Европа. 

Последната и най-вълнуваща спирка неминуемо беше 
галавечерята под надслов „Празник под звездите“ - стилна, 
елегантна, изискана, изпипана по конец, подобаваща на компания 
с четвъртвековна история и много доверени партньори зад 
гърба си.

Галавечерята се проведе на 18 май, на открито под звездите в 
красивата градина на х-л „Империал“. На нея присъстваха над 200 
гости и няма да крием, че организацията ú не беше лека. Щастливи 
сме, че всички присъстващи останаха очаровани от интригуващата 
програма и индивидуалното отношение.

Благодарни сме на всички наши 
дългогодишни партньори и 
приятели, които ни удостоиха 
с присъствието си. Вярваме, 
че именно тези хора са най-
сияещите звезди в нашия 
небосклон. С тях вървим и 
се развиваме вече четвърт 
век, рамо до рамо и градим 
стабилно бъдеще.

Тържествената ни програма 
беше много богата и 
включваше фокусници, 
впечатляващи танцьори, 
които умело си играеха със 
светлината, имаше ефекти с 
огън и величествена торта.
Основателят на „Стабил 
Инженеринг“, инж. Митко 
Стоянов, изнесе реч по случай 
25-я ни юбилей. След него 
на сцената излязоха Биляна 
Куцева и Станислав Стоянов, 
които споделиха вълнението 
си, че са част от успеха 
на компанията от самото 
ú зараждане. Валентина 
Куцева и Миряна Куцева – 
най-новите попълнения в 
семейния бизнес - омаяха 
публиката, акцентирайки 
върху отговорността, която 
холдингът има върху общността 
в Пловдив и цяла България.
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Галавечерята посветихме на верните си колеги и партньори, а 
„Семейният ден“ - на всичките ни служители и техните семейства.

На 8 юни проведохме едно събитие, с което доказахме, че „Стабил 
Груп“ наистина е огромно семейство. Това беше „Семейния ден“ на 
холдинга, на който дойдоха над 300 възрастни и близо 100 деца. В 
прекрасната градина на Бирария Hills в Перущица се насладихме 
заедно на безброй забавления: близо 10 надуваеми атракциони, 
екипни състезания и щура лаборатория. Хапнахме вкусни бургери 
и скара, пийнахме освежаващи напитки (да, включително и крафт 
бира). 

Най-бързите, смелите и сръчните получиха дори медали, а тримата 
най-големи късметлии – големи награди от празничната ни томбола. 

Няма съмнение, че всички ще пазим спомена от този ден в 
сърцата си.

Но събитията по повод 
25-годишнината на Стабил Груп 
не спират до тук. Имахме и 
вътрешни състезания между 
фирмите в холдинга.

Организирахме кампания 
за интериорен дизайн, в 
която се включиха 5 от 
компаниите. Колегите ни 
вложиха креативност и усет 
към дизайна, за да създадат 
интериорни и екстериорни 
шедьоври. „Стабил инженеринг 
ПИИ“ заложиха на градски 
шик и вложиха средствата 
си в прекрасна кухня и 
тераса за отдих. „Плексистаб 
България“ рециклираха 
мебелите от последното 
си изложение и освежиха 
фоайето си. „Хидростаб“ се 
сдоби с подновен кът за своите 
търговци. Магазинът на „Стабил 
Агро Трейд“ обнови фасадата 
си, за да се забелязва отдалече. 
„Стабилинженеринг-Алфа“ 
изгради цяла нова стая, в която 
служителите да обядват.
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Като социално отговорна компания, нямаше как да не подарим 
частичка от нашата радост и на всички пловдивчани. Затова 
организирахме инициативата „Гората на Стабил“ и поставихме 
един истински зелен финал на поредицата от събития.

Още в началото на годината във всички фирми от холдинга 
поставихме специални кошчета, в които да се събира 
употребяваната хартия, а със събраните средства от рециклирането 
ú на есен да се засадят дръвчета.

Така на 03.11. със задружните усилия на най-ангажираните 
ни колеги и тази инициатива се реализира. Засадихме точно 
25 дръвчета в любимия ни град, Пловдив - по едно за всяка 
година, в която Стабил Груп съществува. Дръвчетата са от вида 
червенолистна слива и се намират в ж.к. Тракия, пред параклис Св. 
Георги Победоносец. Стискаме палци нашата малка гора да пусне 
СТАБИЛни корени.

Всичко това обаче нямаше да 
е възможно без подкрепата 
и съдействието на толкова 
много хора.

Благодарим и на отговорниците 
по фирми, че бяха неуморни, 
че цяла година превръщаха 
идеите ни в реалност, че 
предаваха своя ентусиазъм на 
всички колеги. Благодарим на 
маркетинг екипа си, без който 
нищо от това нямаше да се 
случи. Благодарим и на всички 
наши партньори - те си знаят 
кои са. 

25-годишният ни юбилей 
премина и качихме летвата 
наистина високо. Какво ли 
предстои да се случи на 30-
тата ни годишнина? Предстои 
да разберем след 5 години. 
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Истории за успеха: 
От работник в склада до 
управител на Хидростаб

Преди 11 години той за първи път стъпва в 
Хидростаб. Представят го като „новото момче, 
което ще работи в склада“. Момче, което в CV-то си 
слага снимка от абитуриентската вечер. Името му е 
Георги… като това на още 3-ма души в компанията. 
Как би могъл да се открои?

Чрез амбиция и мотивация!

За по-малко от 2 години се издига до позицията на Началник склад, 
а от 1 януари 2019 година е новият управител на Хидростаб. Ето 
какво разказва той за пътя, който е изминал, за да стигне дотук.

Здравей, Георги, представи себе си с няколко думи. 

Здравейте, аз съм Георги Христов. На 32 години съм и родом от 
Пловдив. По образование съм магистър, специалност „Финанси“. 
Част съм от семейството на Стабил Груп съм от 2008 г.

Това са повече от 10 години. Като един млад човек какво те 
мотивира толкова време да останеш в Стабил Груп? 

За мен на първо място винаги е било отношението. Не само 
отношението на колегите ми, но и това на Биляна Куцева като 
управител. Тя е човекът, който повярва в мен още от самото начало 
и без да е имала причини за това. Просто го направи. За мен това 
беше много показателно и важно.

На каква позиция започна 
работа в Стабил Груп?

През 2008 година, тогава бях 
на 20 години, ме назначиха за 
складов работник в Плексистаб 
България. Началник ми 
беше Янко Янев - първият 
човек, който ме приветства в 
семейството на Стабил Груп. 
На него дължа много, защото 
макар да не ми го е казвал, 
знам, че винаги се е застъпвал 
за мен. Той е човекът, който ми 
отвори път за развитие. Винаги 
ще съм му благодарен за това и 
няма да го забравя.

През 2009 година, в разгара 
на финансовата криза и 
поради естеството на работа, 
в Плексистаб им се наложи 
да оптимизират разходите си. 
Това се оказа ключов момент 
за мен, защото тогава Биляна 
ми предложи или да остана 
там, или да се прехвърля в 
Хидростаб, където търсеха 
нови хора. Бързо приех 
предложението ú. 

С какво Хидростаб като фирма 
привлече интереса ти тогава?

Влиянието на Янко ми оказа 
силно въздействие. Не само че 
ми обясни естеството на работа, 
но и ме подтикна, казвайки 
че там ще мога да разгърна 
потенциала си.

В Плексистаб, макар че 
работата е по-физически 
активна, не откривах много 
предизвикателства. Хидростаб 
беше фирмата, в която видях 
по-ясен път за професионално 
развитие. 
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Хидростаб има и много по-голяма номенклатура от продукти. 
Колко време ти отне, за да ги опознаеш?

В началото се притеснявах дали ще се справя. В интерес на 
истината все още продължавам да уча нови неща за продуктите ни. 
Организацията на работа в Хидростаб обаче е така устроена, че ти 
позволява безпроблемно да работиш дори да не познаваш стоката 
добре. Отнема ти между 7 до 14 дни, за да се ориентираш.

След като започна работа в Хидростаб, през какви позиции мина, 
за да стигнеш до тази на управител?

Както казах, започнах като складов работник или по-точно 
пакетировач. В един момент станах неформален приемчик на 
стоката. Не повече от 2 години по-късно, бях едва на 22 години, 
станах Началник на склада. 

Есента на 2012 година ме назначиха за оперативен мениджър, 
какъвто бях до 1-ви януари 2019, откогато съм управител на 
фирмата. 

През последните 10 години си бил на няколко ръководни позиции 
и си се сблъскал с различни проблеми. Кои са 3-те най-големи 
трудности, пред които се изправи?

Какъвто и мениджър да си, най-голямата ти отговорност са хората. 
Те са задвижващите колела на успеха, но всеки човек трябва да е на 
правилното място и да върши това, в което е най-добър. Ето защо 
аз се старая да откривам силните страни на всеки от колегите ми и 
да ги развивам, доколкото е възможно в работната ни среда. 90% от 
работата ми (както и на всеки мениджър) е да създава атмосфера, в 
която служителите да се чувстват добре и мотивирани, но и фирмата 
да постига желаните резултати.

Делегирането на задачи и отговорности също е огромно 
предизвикателство. Ръководителите имат склонност да се 

нагърбват с прекалено много 
неща, защото вярват най-много 
на себе си и имат собствена 
визия за нещата. Истината 
е обаче, че колкото повече 
се издигаш в каквато и да 
е йерархия, толкова повече 
ти е нужно да се научиш да 
делегираш задачи. Времето ти 
става все по-ограничено и по-
ценно.

Внедряването на ERP система 
във фирмите в Стабил Груп 
също е тежък проект, по 
който вече имам по-скоро 
консултантски задължения.

А кое според теб е най-
голямото предизвикателство, 
пред което ще се изправиш 
през 2019-та като новия 
управител на Хидростаб?

На първо място, надявам се, 
че ще бъда достоен заместник 
на Биляна. Ще разчитам на 
нейната подкрепа и безценни 
съвети. Вярвам, че в нейно лице 
ще открия толкова силна опора, 
каквато се надявам останалите 
колеги да виждат в мое лице.

Какви промени плануваш 
да направиш тази година в 
Хидростаб?

На първо място възнамерявам 
да въведем политика на 
атестиране на персонала ни. Ще 
започнем също да изготвяме 
тримесечни планове. Това е 
нещо, което съм коментирал 
с Биляна и именно тя ме 
посъветва да направя.  

Тази година към екипа 
ни се присъедини и нов 
търговски директор, с 
когото същозапочнахме 
организационни промени. 
Плануваме също нова 
класификация на продуктите си 
и тяхното брандираме. 

Тази година ще започне 
също строежа на новата ни 
административна сграда. 
Проект, който движим 
съвместно с мениджърския 
екип на Стабил Груп.
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Диляна Иванова също е с нов статут в Хидростаб. Кое е по-
различното в нейната позиция?

Диляна е прокурист в Хидростаб, което ú дава възможност да взима 
самостоятелни решения в своите дейности и да се подписва със 
статут на управител. Тъй като тя е нашият Финансов мениджър, 
ръководи взаимоотношенията с всички банкови и финансови 
институции.

КАЖИ НИ ПОСЛЕДНО НА 
КАКВО ОТДАВАШ УСПЕХА 
СИ? 

ТРУДНО МИ Е ДА 
ОПРЕДЕЛЯ, НО МИСЛЯ, ЧЕ 
ПРИТЕЖАВАМ НЯКОЛКО 
КЛЮЧОВИ КАЧЕСТВА, КОИТО 
СА МИ ПОМАГАЛИ ПРЕЗ 
ГОДИНИТЕ: АНГАЖИРАНОСТ, 
ПРОАКТИВНОСТ, ВНИМАНИЕ 
КЪМ ДЕТАЙЛА И 
РЕАЛИСТИЧНА ПРЕЦЕНКА.

В края на март 2019 г. 
най-дългогодишният партньор 
на Хидростаб отпразнува 
своята 40-годишнина. Elysee, 
кипърският производител 
на полиетиленови фитинги 
с доказано високо качество, 
събра в Лимасол приятели 
и колеги от 65 страни 
и 5 континента. Всички 
имаха възможност да 
видят производствения 
процес на фирмата, да 
разгледат складовата 
им база и да се срещнат 
с техни представители. 
Четиридневното приключение 
завърши с гала вечер и 
голямо празненство. 
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Запознайте се с Милко 
Тодоров, новия търговски 
директор на Хидростаб

От началото на 2019 г. Хидростаб има ново 
попълнение в мениджърския си състав. Той заема 
позицията търговски директор. Изпълнен е с идеи и 
мотивация. И ето какво споделя за себе си.

Здравей, Милко, представи се с 
няколко думи. Какво е важна да 
знаем за теб?

Здравейте, казвам се Милко 
Тодоров. От 2002 г се занимавам 
с търговия, като през 2004-
та за първи път ми беше 
поверено управлението на 
отдел Продажби. Развивам 
уменията си именно в насока 
управление и мотивация на 
търговски екипи. Заемал съм 
мениджърски позиции в няколко 
международни компании и 
основно в В2В продажбите. 
Имам бакалавърска степен по 
Икономика и следдипломна 
квалификация по Глобален 
мениджмънт и лидерство. 

Кое те привлече в Хидростаб 
като компания? Как реши да 
станеш част от екипа им?

Още от самото начало най-силно 
впечатление ми направиха 
ентусиазмът, желанието за 
развитие и екипността на 
мениджърите. Рядко съм срещал 
млади и амбициозни хора, 
които са готови ежедневно да 
излизат от зоната си на комфорт 
и да търсят усъвършенстване. 
Докато при повечето 
амбициозни хора проблемите 

идват от егото, тук не е така. Работи се в екип и с огромно уважение 
към работата на другите. 

Сподели 3 цели, които си си поставил и искаш да изпълниш до края 
на годината?

Аз имам много да наваксвам като знания относно продуктите 
и пазара. От тази гледна точка, това е първата ми голяма цел. 
Следващото, което искам да направя, е да използвам предимството 
на „новодошлия“ във фирмата. През първата си година ще се 
опитам максимално да използвам различния поглед, който имам, 
и да допринасям с креативност. Третото важно нещо за мен е 
изграждането на доверие. 

Кое смяташ, че ще е най-голямото ти предизвикателство като 
търговски директор в Хидростаб?

Пак ще се върна към доверието. Вярвам, че то е основата за правене 
на дългосрочен бизнес. Независимо какво имам в CV-то си, тук аз 
съм нов. Това важи както по отношение на колегите ми, така и по 
отношение на клиентите ни.

Какво правиш с най-голямо удоволствие в работата си?

Моята работа е свързана с много пътуване и с много срещи. Да 
пътуваш, да се срещаш с нови и различни хора – това е уникално 
богатство. Наслаждавам му се всеки ден.

Опиши колегите си с три думи.

Дори един човек би ми било трудно да опиша само с 3 думи, а какво 
да кажем за цялата фирма. Със сигурност мога да кажа, че всички са 
доста усмихнати и позитивни.

Опиши работата си с три думи?

Първото, което ми идва на ум, е, че работата ми е сериозно 
предизвикателство. И тъй като съм начело на търговския екип 
и изпълнявам ръководна роля, то трябва да съм лидер, така че 
лидерството е втората дума. А третата дума, която бих използвал, е 
срещи. 
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Истории за успеха: 
От офис асистент до 
Маркетинг Мениджър в 
Стабил инженеринг ПИИ

Може би не знаете колко голямо е наистина 
семейството на Стабил Груп. В рамките на холдинга 
работят над 180 души и сред тях има много 
вдъхновяващи примери. Хора, за чиито истории си 
заслужава да разберете. 

Защото са вдъхновяващи.
Защото са мотивиращи.
Защото сме щастливи, че именно тези хора са част 
от екипа ни.

Днес ви срещаме с Александра Божанова, която преди 9 години за 
първи път стъпва в Стабил Инженеринг ПИИ и започва работа като 
офис асистент. Днес е Мениджър Маркетинг и Продажби. Пътят, 
който е извървяла не е лек, но успехите ú са заслужени. Ето какво ни 
разказва тя…

Здравей, Алекс, разкажи ни за себе си. Как и кога стана част от 
Стабил Груп?

Здравейте, казвам се Александрина Божанова и съм от гр. Пловдив. 
Завършила съм магистърска програма по „Международна Търговия“ 
и съм учила също „Славянска филология“.

Със Стабил Груп се срещнах за първи път през 2000 г. Тогава 

бях току-що завършил млад 
специалист, който търси място 
за професионална реализация. 
Именно тогава ръководството 
на Стабил Инженеринг ПИИ ми 
даде възможност да се докажа 
и започнах работа на позиция 
офис асистент. Бях без стаж 
и опит зад гърба си, но много 
мотивирана за успех.

През последните 9 години 
поверените ми задачи и 
отговорности обхващаха 
различни сфери от 
администрацията, логистиката 
и търговската дейност на 
компанията.  За мен е голямо 
признание  и успех, че от 
началото на 2019-та година 
вече съм на позиция Мениджър 
Маркетинг и Продажби.

Това определено е голям 
успех. Каква равносметка би 
направила за извървения от 
теб път? 

Пътят е движение, а 
движението за мен е живот. 
Дотук преминах през 
скоростни, прави отсечки, 
глухи улички, дълги завои, 
гладки и панорамни трасета. 
Не винаги е било лесно, но 
етапите дотук със сигурност 
ми донесоха удовлетворение. 
Надявам се бъдещата част 
от професионалното ми 
пътешествие да бъде също 
толкова интересна и богата 
откъм опит.

Какви са основните ти 
отговорности като Мениджър 
Маркетинг и Продажби?

Ръководя екип от мотивирани 
и много талантливи млади 
специалисти. Нашата основна 
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задача е да създаваме 
позитивна и положителна 
интеракция на настоящите и 
бъдещи клиенти с продуктите 
и услугите, които компанията 
предлага. Спомагаме 
също за изграждането на 
персонализирани клиентски 
пътешествия в света на 
продуктовата идентификация, 
инспекция и етикетирането. 

Стабил инженеринг е утвърдено 
име, синоним на качество, 
опит и професионализъм. 
За нас като екип е огромна 
отговорност и невероятна 
възможност да дадем своя 
принос.

Кои са най-големите 
предизвикателства, пред които 
се изправяш в работата си? 

Индустриалните технологии 
са предимно мъжка сфера. За 
мен, като жена, може би най-
голямото предизвикателство е 
да бъда активна, пълноценна 
и равноправна част от тази 
сфера.

Какво правиш с най-голямо 
удоволствие в работата си? 
Кое те мотивира?

Комуникацията – както с 
контрагенти на фирмата, така 
и с колегите ми. Честната, 
двупосочна комуникация и 
положителните резултати от 
добре свършената работа 
ми доставят най-голямо 

удоволствие и ме мотивират да не преставам да се стремя да 
правя всичко по възможно най-добрия начин. 

А кое те мотивира да останеш вече 9 години в семейството на 
холдинга?

Разнообразните и предизвикателни работни задачи са основният 
фактор, който ме мотивира. Те преминават границите на 
натрупания от мен опит и способности. За да се справям с всичко, 
трябва постоянно да се уча и никога да не спирам да се развивам. 

Какво още искаш да постигнеш в професионален план? За какво 
мечтаеш?

Независимо на каква позиция съм, винаги съм търсила, постоянно 
търся и ще търся възможности за развитие в и извън ролята, която 
изпълнявам.

Опиши колегите си в Стабил инженеринг ПИИ с три изречения.
Ние сме една добре сработена машина от индивидуалности. 

Отбор от единомишленици. Винаги готови за нови 
предизвикателства.

ОПИШИ РАБОТАТА СИ С ТРИ ДУМИ.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО. АМБИЦИЯ. ИЗРАСТВАНЕ.

И тази година колегите от Стабилинженеринг ПИИ 
участваха в „Стажове 2019“ в Техническия университет. 
Срещнаха се с много амбициозни и будни студенти, които 
са готови да разгърнат потенциала си, ако им се подаде 
ръка.
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Истории за успеха: 
Какво е да си 12 години 
инженер-технолог в 
Стабилинженеринг-Алфа

Колкото по-голямо става семейството на „Стабил 
Груп“, толкова повече истории има, които искаме 
да разкажем. Над 180 са служителите, с които 
се срещаме всеки ден, но с някои от тях сме 
заедно от 10 или повече години. Марина Митова 
е човек, който вече 12 години е част от екипа на 
Стабилинженеринг-Алфа. 

Какво разказва тя за работата и ежедневните си 
предизвикателства прочетете в интервюто.

Здравей, Марина, разкажи ни малко повече за сeбе и с какво 
точно се занимаваш.

Здравейте, аз съм Марина Митова. Вече 12 години съм част от 
Стабил Груп и по-конкретно от Стабилинженеринг-Алфа. Имам 
дипломи за две средни и три висши образования, които са в сферата 
на хранително-вкусовата промишленост, туризма и езиците, но те 
са едва основата, върху която стъпвам по пътя на изграждането ми 
като личност и специалист.

Започнах работа в Стабилинженеринг-Алфа на позицията, която 
заемам и днес – инженер-технолог ХВП. Вече имам и допълнителна 
квалификация към професията си – проектант с пълна проектантска 
правоспособност към КИИП. За мен това беше важна крачка, която 
нямаше да постигна без безусловната подкрепа на колегите ми и на 
фирмата. 

12 години не са никак малко 
време. Какво те мотивира 
да останеш толкова дълго в 
семейството на холдинга?

Мотивират ме хората във 
фирмата и клиентите ни. 

Колегиалните отношения, 
екипността и лоялността за 
мен са пример как трябва да 
се изгражда екип. Ние често 
работим по специфични задачи 
и ни се налага да преодоляваме 
различни трудности, но въпреки 
това сме съумели да изградим 
силен екип и да спечелим 
доверието на  дългогодишните 
партньори. Вярвам, че това е 
възможно само във фирма 
с ясни цели, политики и 
позитивно отношение към 
екипа и клиентите. Радвам се, 
че работя именно в такава. 

От друга страна, голяма част от 
клиентите ни са предприемачи, 
които развиват бизнес в по-
малките населени места на 
България. Чувствам, че с 
екипа ни даваме своя принос 
в развитието на икономиката 
и косвено подпомагаме 
създаването на работни места 
извън големите градове.

Разкажи ни малко повече 
за твоята работа. Кое е по-
специфичното и кое правиш с 
най-голямо удоволствие? 

Работата на инженер-технолога 
проектант е многопластова. 
Започваме с пресъздаване 
на идеи и технологични 
решения на хартия. 
Минаваме през проектиране 
на цели предприятия в 
ХВП, съобразени не само с 
желанията на клиента, а и 
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с всички законови рамки. 
Накрая работим съвместно 
с конструктори за създаване 
на работещо технологично 
оборудване според нуждите 
на производството. Въпреки 
че съм още в началото на 
професионалния си път, се 
старая да съм ефективна на 
всеки етап от работния процес. 

Любимите ми моменти 
определено са брейнсторминг 
екипните срещи преди нов 
проект. Тогава всеки предлага 
свое виждане за реализация, но 
в името на функционалността 
на бъдещото изделие или 
проект постигаме консенсус 
и взимаме възможно най-
правилното техническо 
решение. 

Кое е най-голямото 
предизвикателство, пред 
което се изправяш и 
преодоляваш в работата си?

Да вникна максимално точно 
в идеята на всеки клиент, 
за да разбера какво иска да 
проектираме и изработим. 
Трудно е, но и много важно, 
защото така успяваме да 
превърнем идеята на клиента 
в работещо технологично 
решение.

Кажи ни какво правиш с 
най-голямо удоволствие в 
работата си?

Пуска и пробите на изграден от 
нас обект. Изпитвам огромно 
удовлетворение, когато всички 
системи се напаснат и обектът 
заработи според заданието. 
Създаването на продукт само 
по себе си развива и обогатява 
човек, но когато съм част 
от производството на цяла 
линия или обект, се чувствам 
истински щастлива.

Какво още искаш да 
постигнеш в професионален 
план? За какво мечтаеш?

В професионален план искам 
да подобря комуникационните 
си умения и да премина на
по-високо ниво в приемането 

и предаването на информация. Осъзнах, че ефективната 
комуникация намира работа, печели партньори и създава продукти. 

А за какво мечтая ли? За повече хармония – в семейството, в 
работата, в отношенията между хората. 

Опиши колегите си с три изречения.

Колегите ми са наистина разнолики индивидуалности. Имам 
късмета да работя с хора, които са на различен етап от живота си и 
това ни предоставя възможност да се развиваме един друг. С тях 
можем да се смеем и забавляваме, да спорим емоционално, да се 
разпалим безконтролно и да върнем всичко на мястото му. И това... 
само в рамките на 15-минутна почивка. 

ОПИШИ РАБОТАТА СИ С ТРИ 
ДУМИ.

ДИНАМИЧНА, ТВОРЧЕСКА, 
УДОВЛЕТВОРЯВАЩА.

Стабилинженеринг-Алфа взе участие в едно най-големите 
селскостопански изложения в Югоизточна Европа - АГРА. То 
се проведе в Международен панаир-Пловдив в периода 20-ти 
до 24-ти февруари 2019 г. 

Събитието събра на едно място най-креативните и 
успешни компании и научни институти от отрасъла. На 
щанда на Стабилинженеринг-Алфа основен акцент беше 
представянето на технологично оборудване за малка 
мандра. Колегите там не само отговаряха на всякакви 
въпроси, но и се срещнаха с представители на следните 
индустрии: преработката на храни, машиностроене, 
електроника, фармацевтична промишленост и др.
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Истории за успеха: 
Красимир Куцев, който от 20 
години е част от Стабил Груп

Дойде ред и на Стабил Агро Трейд да стъпи под 
светлината на прожекторите. Има един човек, който 
е част от екипа на тази компания вече над 20 
години. За нас той е не само колега, той е приятел и 
част от голямото ни семейство. 

Запознайте се с него…

Здравей, Красимир, разкажи ни за себе си. Къде започва твоята 
история и докъде си стигнал на този етап?

Здравейте, казвам се Красимир Куцев и постъпих на работа в 
Стабил инженеринг ЕООД през 1998 година, едва години по-късно 
фирмата се преименува на Стабил Агро Трейд. Първата ми позиция 
беше Отговорник на склада за PVC маркучи, а след това преминах 
през търговски представител и ръководител на направление.

Каква равносметка би направил за извървения от теб път?

Гордея се с постигнатото дотук. Мисля, че допринасям за 
развитието на направлението за търговия на едро с PVC маркучи.

Освен че за теб Стабил Груп е семейство, какво друго те мотивира 
да останеш толкова дълго време в холдинга?

Мисля, че две са нещата, които ме мотивират най-много. Първо, че 
обичам работата си. Второ смятам, че съм полезен.

През последните над 20 години Стабил Груп се развива пред 

очите ти. Какво е чувството 
да си свидетел на всички 
тези промени? Кои са според 
теб най-знаковите моменти, 
случили се дотук?

Случилото се досега за мен е 
интересно, но и плашещо. Аз 
съм консервативен човек и не 
обичам промените. Разбирам 
обаче, че те са наложителни. 
Всичко се променя: продуктите, 
комуникацията, начинът 
на мислене на хората… и 
ние всички трябва да се 
променяме. 

Един от знаковите моменти, 
случили се през годините, е 
създаването на Плексистаб 
България. Това промени 
позицията ни на пазара и ни 
даде достъп до международни 
ноухау и пазарни възможности.

Отделянето на дейността на 
Стабил Агро и формирането 
на холдингова структура също 
бяха важни стъпка към по-
доброто бъдеще на групата. А 
съм сигурен, че предстоят и 
други промени.

Кои са най-големите 
предизвикателства, пред което 
се изправяш и преодоляваш в 
работата си? 

Мисля, че най-голямото 
ми предизвикателство е 
управлението на рекламации 
и комуникацията между 
производител и краен 
клиент, защото винаги търся 
приемливо за всички страни 
решение.

Какво правиш с най-голямо 
удоволствие?
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С най-голямо удоволствие 
участвам в изложения или 
открити дни. Чувствам се в 
свои води, когато разговарям 
с клиенти. Интересна ми е 
тяхната гледна точка, техните 
проблеми, нуждите им и 
начините ние да предложим 
добро решение.

А с какво от постигнатото 
дотук се гордееш най-много? 

Дългогодишните контакти с 
клиенти и доставчици, които 
съм изградил. Гордея се с 
тях, защото ги възприемам 
като положителна оценка за 
качеството на работата на 
всички колеги и моята лично.

Има ли още нещо, в което 
искаш да пожънеш успех в 
професионален план? 

Да има повече приемственост 
в работата, на която отдавам 
толкова години.

Опиши колегите си с три 
изречения.

Винаги съм разчитал на 
колегите си. Екипът ни 
просъществува без особени 
движения много години. Сега 
работя с млади и амбициозни 
колеги, които доказват, че 
промените понякога са много 
положителни.

ОПИШИ РАБОТАТА СИ С ТРИ 
ДУМИ.

ГЪВКАВА, НАДЕЖДНА, 
УСТОЙЧИВА. 

Стабил Агро Трейд 
дари поливна система 
на параклис „Свети 
Андрей Първозвани“ в с. 
Брестник. Експертите на 
фирмата вложиха цялото 
си старание и най-добри 
материали за реализиране 
на прекрасния проект, 
защото едно свято място 
трябва да има красива и 
зелена градина.
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Истории за успеха: 
От опаковчик до машинен 
оператор в Плексистаб

В семейството на Стабил Груп има редица 
вдъхновяващи истории и искаме да разкажем за 
всяка от тях. Да изкрещим колко се гордеем със 
своите служители и колеги. Ето защо ви срещаме 
с една вдъхновява личност, част от екипа 
на Плексистаб България вече над 13 години. 
Запознайте се с Илия Узунов.

Здравей, Илия. Разкажи за себе си с няколко думи.

Здравейте, името ми е Илия Узунов. На 37 години съм и родом от 
гр. Девин. Живея в Пловдив от много години, а по образование съм 
Технолог по храненето. 

Как попадна в семейството на Стабил Груп и от колко време си 
част от екипа на Плексистаб България?

В семейството на Стабил Груп съм вече 13 години, след като през 
2006 година започнах работа в Плексистаб. Длъжността, на която 
стартирах, беше опаковчик. След това ме назначиха като помощник 
оператор, а от 9 години вече към машинен оператор.

С какво Плексистаб те 
привлече като фирма тогава? 

Колегите ми знаят, че съм с 
увреден слух, но това никога 
не ми е пречило в работата. 
Биляна Куцева, управителят 
на Плексистаб, още при 
кандидатстването ми не се 
поколеба дори за миг дали да 
ме наеме на работа. Беше ми 
даден шанс да се реализирам, 
а голямото доверие, което 
ми гласуваха тогава, все 
още ме стимулира да давам 
най-доброто от себе си. Кара 
ме също да се чувствам в 
сигурност. 

Какво беше първото ти 
впечатление за Плексистаб 
и как се промени то в 
последствие?

Първото ми впечатление за 
Плексистаб беше много добро 
и впоследствие впечатлението 
ми не се е променило. 
Дейността на фирмата е много 
разнообразна и специфична, 
но още от началото аз с 
желание и интерес приемах 
всички новости. Получавах 
голяма подкрепа и помощ и 
продължавам да получавам 
такава от колегите ми, от 
предишния ми пряк началник, 
от сегашния, както и от самата 
Биляна.

Каква равносметка би 
направил за извървения от 
теб път? Как се чувстваш като 
част от семейството на Стабил 
Груп?

Аз съм човек, който винаги се 
стреми към повече. Смятам, че 
с каквото и да се занимавам, 
има какво още да дам от себе W
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си. Това, на което държа и винаги ще държа, са професионализъм, 
постигнати добри резултати, колегиалност и добър психоклимат.

Кои са най-големите предизвикателства, пред които се изправяш в 
работата си?

Най-голямо предизвикателство срещам, когато ми се наложи 
да правя нещо, което до момента не съм вършил, но все пак 
да го направя и да се справя отлично. За мен това е голямо 
предизвикателство, но и удовлетворяващо същевременно. 

Това ли ти носи най-голямо удоволствие в работата ти? 
Удовлетворението от работата ли е нещото, което те мотивира? 

Определено, да. Харесва ми да се изправям пред задачи, които 
не съм правил до сега, но да ги преодолявам. Непознатото ме 
интересува, мотивира и кара да давам максималното от себе си.

Какво искаш да постигнеш в професионален план? За какво 
мечтаеш?

Да се справям отлично с всяко ново нещо. Да науча и усвоя още 
нови неща.

Опиши колегите си в Плексистаб с три думи.

Усмихнати. Всеотдайни. Отзивчиви.

ОПИШИ РАБОТАТА СИ С ТРИ 
ДУМИ.

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ. 
ДОМ. ОТГОВОРНОСТ.
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„Общуваме заедно“
 приключи с пълна зала и 
комуникационни материали 
за 100 семейства с деца с 
аутизъм

„...Има на света едно истинско съкровище – доброто 
сърце.“ Твърди Константин Паустовски, руски 
писател и нобелов лауреат. 

И сме щастливи, че през последната една година видяхме 
толкова много хора с толкова големи сърца. Винаги сме знаели, 
че в семейството на Стабил Груп добротата е добродетел. 
Доброволчеството не ни е чуждо. Подкрепата в и извън холдинга 
винаги е била наша суперсила.

През юни 2018 г разказахме за амбициозния ни проект „Общуваме 
заедно“. Негова цел беше до април 2019 г. да изработим и подарим 
комуникационни папки за над 100 семейства и колкото се може 
повече центрове, които се занимават с деца със специални 
потребности. В осъществяването на тази кампания си партнирахме 
със Сдружение „Българска история“ и Фондация „Елия“. Намерихме 
много съмишленици и приятели, които дадоха своя принос.

Но най-големи признания 
заслужават служителите от 
Стабил Груп, които помагаха 
във всеки възможен момент 
от реализацията на „Общуваме 
заедно“.

Благодарение на тях по време 
на Капана фест в края на м. 
септември Фондация „Елия“ 
събра 2600 лв. в подкрепа на 
семействата с деца с аутизъм. 
Това беше моментът, в който 
колеги от всички фирми 
на холдинга се включиха в 
инициативата за продажба на 
карти „Оцвети Пловдив“. 
Преживяването беше 
изключително интересно за 
всички участници, а ето какво 
споделят самите те:
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„Аз успях да се включа само 
в този етап от кампанията, 
а именно – продажбата на 
карти. Много съм щастлив, че 
взех участие в това начинание 
и бих участвал и в други 
подобни.“

 – Иван Рангелов, конструктор 
в Стабилинженеринг-Алфа.

А Начко Иванов, най-дейният 
участник от Хидростаб, се 
включи не само в продажбата 
на картите, но и в сглобяването 
на комуникационните 
материали през м. март. Ето 
какво разказва:

„Всичко, което се случи, 
беше ново и неизживяно за 
мен чувство. Радвам се, че 
успях да се включва в двете 
инициативи, защото това ме 
зареди с нови и положителни 
емоции. Не само че се 
почувствах по-полезен, но и 
имах възможност да опозная 
колегите от Стабил Груп. 
Продажбата на карти беше 
забавен, но и интензивен 
процес, докато сглобяването 
на папките изискваше повече 
концентрация. Научих много 
нови неща и се радвам, 
че макар и с малко труд 
помогнах на хора, които се 
нуждаят. Дано сме им донесли 
усмивки.“

Александрина Божанова, Мениджър Маркетинг и продажби, 
взе участие не само в продажбата на картите и изработката 
на комуникационните материали, но и в организацията на 
конференцията „Визуални помощни средства за общуване и 
мобилни приложения“. Събитието се състоя на 2 април, Световния 
ден на осведоменост за аутизъм, в х-л Империал и отбеляза финала 
на кампанията „Общуваме заедно“. Ето какво споделя Алекс за 
преживяванията си през последните месеци:

„Изключително съм доволна, че се включих и в трите етапа 
от събитието. Продажбата на карти беше предизвикателство, 
изработката на материалите – забавление, а провеждането на 
конференцията – удовлетворение. Лично за мен продажбата на 
карти беше ползотворен опит и възможност да изляза от зоната 
си на комфорт. Да спирам случайни хора и да ги убеждавам 
не само в смисъла на каузата, но и да си закупуват карта, още 
веднъж ми показа, че човек може да надмогне собствените си 
бариери, стига да има вяра и да е мотивиран от успеха в името 
на нещо по-голямо. Според мен всеки, който взе участие там, 
се почувства вдъхновен. А Валентина Куцева и Иван Бондоков с 
личния си пример успяха да ни увлекат и нахъсат да дадем най-
доброто от себе си. Изработката на папките пък превърна две 
от съботите ми във време, в което „вършейки нещо с ръцете 
си“, успях качествено да си почина, колкото и странно да звучи... 
Атмосферата в залата на Фондация “Елия” е цветна и приятна 
едновременно. Създава усещане за пъстрота и спокойствие. В 
тази чудесна обстановка се събрахме малък, но качествен отбор 
от изключително позитивни и приятни хора.  Научих много за 
съдържанието на папките и за начина, по който могат да променят 
и подобрят живота на семействата, които ще ги получат.“

ПОКАНИХМЕ 9 ЛЕКТОРИ ОТ 4 ДЪРЖАВИ, КОИТО СПОДЕЛИХА 
СВОЯ ЦЕНЕН ОПИТ ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

„ВИЗУАЛНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩУВАНЕ И МОБИЛНИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ“
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В рамките на деня лекции изнесоха:

• Д-р Златомира Костова, клиничен психолог и 
преподавател в Пловдивски Университет,  ръководител 
на Институт за психично здраве и развитие. Тя говори по 
темета „Аутизмът в близък план“

• Звезделина Атанасова, директор на Център за 
професионално обучение Карин дом, представи някои 
от най-успешните практики и примери, които прилагат 
ежедневно

• Ана Андреева-Сапунджиева, клиничен психолог, 
ЦСРИПАС – София, с тема „Аутизъм и Комуникация. Защо 
визуални помощни средства в ежедневието и тренинг за 
родители“

• Самър Елизабет, логопед от Австралия и основател на 
Able Finder, се включи с прочувствена видео презентация и 
сподели успешни практики от другата страна на океана

• Фернанда Лигори от Бразилия, понастоящем 
изследовател в Национална асоциация на работещите 
с хора с увреждания, сподели „Седем съвета при 
общуването“

• Мартина Сърбова, специален педагог и логопед във 
Фондация “Елия” и Веселина Стоянова от Фондация “Елия” 
направиха практическо представяне на комуникационните 
материали и как се използват

• Станислав Стоянов презентира възможностите на 
мобилните приложения за комуникация

• Гер Апелдорн от Холандия се свърза онлайн, за да 
разкаже повече за едно от тези приложения, а именно 
RoutineFactory

По време на конференцията 
Фондация “Елия” подари 
комуникационни папки на 
над 30 семейства и получи 
запитвания от още семейства 
и специализирани центрове. 
Останалите материали се 
раздаваха през цялата 
2019 г. Станислав и Веселина 
Стоянови пък се запознаха 
с много нови хора и откриха 
нови съмишленици, с които да 
реализират идеите си. 
Организацията на цялата 
конференция поеха както 
членове на Фондация “Елия”, 
така и колеги от Стабил 
инженеринг ПИИ и от 
маркетинг отдела на Стабил 
Груп. Ето какво споделиха 
някои от тях в края на деня: 

„Конференцията премина 
чудесно! Хората си тръгваха, 
изказвайки благодарност за 
организацията и инициативата, 
благодарност към лекторите 
и убеденост, че визуалните 
помощни средства за 
общуване са малката стъпка 
в правилната посока, която 
ще донесе големи резултати. 
Обратната връзка беше много 
положителна и единствената 
дума, с която мога да опише 
всичко, е удовлетвореност – че 
съм имала щастието да бъда 
част, макар и малка, от лъч 
добро, защото именно това 
за мен са двете думи, които 
описват инициативата най-
добре.“ – сподели Александра 
Божинова.
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Дори нови колеги, които от скоро са част от семейството на „Стабил 
Груп“, успяха да дадат своя принос. Николай Василев, специалист 
Маркетинг и продажби в Стабилинженеринг ПИИ, който взе участие 
в организацията на конференцията, разказа следното:

„…Бях впечатлен от идеята на “Общуваме заедно“ и че е поредна 
социална кампания на Стабил Груп. Винаги съм подкрепял 
подобни инициативи и за мен е удоволствие, че се включих, 
макар и само накрая. Радвам се, че в деня на конференцията 
бързо успяхме да разпределим задачите си и всичко мина по 
план. Удоволствие е, че получихме висока оценка от родителите 
и специалистите, които присъстваха на събитието. Поздравявам 
всички за страхотната идея, безупречната организация и крайния 
резултат. Вярвам, че кампанията ще подобри комуникацията на 
децата с аутизъм, както у дома с техните родители, така и навън.“

„Винаги, когато имам 
възможност, бих се включила 
в социалните инициативи, 
организирани от Стабил Груп. 
Има много проблеми, свързани 
със замърсяването на 
околната среда, интеграцията 
на хора в неравностойно 
положение, липса на 
техническа база в държавните 
болници, недостиг на средства 
за лечение на тежко болни 
хора и какво ли още не. Не 
бих дала превес на нещо 
конкретно, защото всяка кауза 
за добро е значима.“

Безценен е и коментарът на 
Деница Цветкова от Стабил 
инженеринг ПИИ:

„Всяка кампания сама по себе 
си носи определени послания, 
в които се крие и смисълът 
ú. В този смисъл понятието 
„Общуваме заедно“ напълно 
припокрива смисъла, който 
аз откривам в кампанията. 
Да се научим да общуваме 
един с друг е най-трудното и 
същевременно най-важното 
нещо в социалния свят.“

Мария Ловджиева, 
административен сътрудник, 
от своя страна допълни: 
„Лично аз открих смисъла 
във всичко, което се случи 
до сега. Доволна съм, че 
успях да се включа и с голямо 
удоволствие бих участвала в 
още социални инициативи на 
Стабил Груп.“

Сега, след като кампанията приключи, запитахме колегите си: 
Биха ли участвала и в други социални инициативи на Стабил Груп?

Прекрасно е, че всеки от тях даде положителен отговор. Ето какво 
сподели Траяна Стоева, маркетинг специалист в Стабил Инженеринг 
ПИИ: 

Огромно благодаря на 
всички колеги и приятели, 
които дадоха своята 
подкрепа през последните 
месеци. Огромно 
благодаря за всички, които 
помогнаха, помагат и ще 
продължат да помагат на 
Фондация “Елия”.

Нека продължаваме и 
занапред да сме заедно. 
Иновативни. За едно 
стабилно бъдеще.
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Стабил Груп - stabilgroup.com

Стабил Инженеринг ПИИ - stabilengineering.com

Стабилинженеринг - Алфа - stabilalfa.com

Стабил Агро Трейд - stabilagro.com

Плексистаб - plexistab.com

Хидростаб - hydrostab.com
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