
Габриела Колева – Директор на човешки ресурси и финанси  

Томислав Димитров – Мениджър маркетинг, реклами и PR 



 През 1861 година Ернест Солвей – човек с изключителен интерес към науката, 
разработва революционен амонячен способ за производство на калцинирана 
сода. Продуктът се получава по синтетичен път от суровини, които се срещат в 
изобилие в природата ( варовик и сол) и енергия (пара). 

 
 През 1954 година в България е построен първият завод за калцинирана сода по 

метода „Solvey”. Той е бил с неголям капацитет и днес вече не съществува. Новият 
завод Соди е изграден непосредствено до стария през 1974 година в гр. Девня. 
Заводът е в непосредствена близост и до природните си ресурси каменна сол, 
варовик и вода. 
 

 Солвей Соди е голям износител със значителен принос за търговския баланс на 
България, 85% от продукцията се изнася през пристанище Варна-Запад. 
 

 Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската промишленост – 1 
килограм стъкло съдържа до 230 грама сода. Съдържа се също в плоско стъкло за 
строителството и автомобилната промишленост, кухо стъкло за бутилиране и 
домакинска стъклария.  

 





Ние сме Габриела Колева и Томислав Димитров, ученици 
от XIе и XIд клас.  
Участвахме по инициативата на Junior Achievement 
Bulgaria - „Мениджър за един ден“. Бяхме избрани в 
компания Солвей Соди – Девня – най-голямата компания 
за калцинирана сода в България и Европа.  

Научихме нови и полезни за нас неща, които наистина ще 
ни помогнат за в бъдеще.  
Научихме неща, които не ги пише в сайта на компанията. 
Не само обогатихме знанията си по икономическите 
дисциплини, но и научихме за малките, но значими 
проекти, зад които стоят те.  

Когато пристигнахме при тях, всички ни посрещнаха с 
усмивки на лицата. Всички бяха добронамерени и 
лъчезарни.  

 



Посещението ни премина при следната програма: 

 8:50 - 9:30 Трансфер от Катедралата във Варна до Солвей Соди 

 9:30 - 10:30 Презентация на Солвей Соди и филиали 

 10:30 - 11:10 Обиколка на завода 

 11:15 - 12:30 Работа по офиси - в Човешки ресурси, Финанси и ПР  

 12:30 - 13:00 Обяд  

 13:00 - 13:40 Трансфер Солвей Соди - Катедралата във Варна 

 



Макет на завода Табла за отчитане на различната 
техника  в завода, по този начин 
преди време са следели за 
нередности и грешки в 
производството. 






