„Терснаб”АД е наследник на първото предприятие за материално-техническо снабдяване в област Сливен,
претърпяло много трансформации през годините, довели до водещо място в търговията на местния пазар в
момента.
„Терснаб” АД е частно акционерно дружество развиващо дейността си в следните направления:
 Търговия със строителни и промишлени стоки
 Организиране на лицензирано стоково тържище
 Отдаване на складови площи под наем
 Производство на работно облекло и внос на лични предпазни средства
 Доставка и монтаж на складово и търговско оборудване
 Доставка и монтаж на PVC винилови подови настилки
 Декорация на стени и фасади - част от семейството на Colorificio San Marco , Italy

Кратка история :
 1959г. - създаване на Окръжно търговско предприятие „Материално- техническо снабдяване”
 1963г. – създава се Държавно предприятие „ Материално- техническо снабдяване”
 1971г. – преобразува се в ДП„Териториално снабдяване”
 1976г. – преобразува се в „Окръжна пласментно-снабдителска организация” /ОПСО/
 1986г. - преобразува се в ОП„Териториално снабдяване”
 1991г. – образувана е фирма „Терснаб-Сливен” ЕООД- 1991г.
 1999г. – извършена е приватизация и преобразувана във фирма „Терснаб-Сливен”ООД
 2000г. – преобразувана в „Терснаб ”АД
 2000г. - Организиране на собствено производство на работно облекло
 2001г. – на територията на „Терснаб”АД е създадено лицензирано стоково тържище за хранителни стоки
 2004г. - рязко увеличава оборотите си и разширява номенклатурата от предлагани стоки и услуги
 2008г. - Откриване на Строителен маркет
 2010г. - Откриване на два специализирани магазина в гр.Сливен – единия за работно облекло и ЛПС, а
другия за електроинструменти и ръчни инструменти
 2015г. - Откриване на магазин „Духът на Италия” за италиански декоративни бои и мазилки San Marco,
Italy
Капитал:
Акциите на дружеството са в размер на 66 777 лева, разделени на 22 259 броя.
Акциите са собственост на семейство Георгиеви.

Управление:
Компанията се управлява от Борд на Директорите, който се състои от трима членове , работещи в фирмата:
 Президент на Борда на Директорите и Изпълнителен Директор
 Член на Борда на Директорите и Търговски Директор
 Член на Борда на Директорите и Директор
Логистична База:
 Централен офис и Складове в град Сливен, разположени на повече от 87000 кв.м.










Четириетажна Офис Сграда
Строителен Маркет
Пет халета с 18000 кв.м. закрити складови площи
Колонен кран
Обслужващи сгради
Автомобилен парк- камиони , бусове , мини ванове, коли и мотокари
Магазини в град Сливен
Офис в град София - 87кв.м.

Девиз на компанията: „ Традиция по силна от времето!”
Фирмени ценности:
 Почтенност - Ние имаме традиции на етичен и честен бизнес, които са в основата на нашата компания
 Персонал - Нашите служители са в основата на нашия успех. Ние се стараем непрекъснато да
привличаме талантливи и квалифицирани работници
 Качество - Осигуряваме услуги чрез колективни усилия, опит, отговорност и иновация
 Иновация - Ние търсим непрекъснато нови и предприемчиви начини чрез нови услуги и продукти, да
посрещнем нуждите на нашите клиенти и дори да надминем техните очаквания.
 Непрекъснато усъвършенстване – Стремим се да поддържаме знанията на нашия екип с постоянни
участия в обучения и презентации



Активно участие в социалния живот на град Сливен – спонсориране на Ретро-Парад , участие в
Рали-Сливен , фирмен футболен отбор , изграждане на храм „Свети Теодор Тирон”

Фирмени политики:
„Терснаб” АД се стреми да постигне устойчиво развитие чрез постоянно подобряване и разширяване на
предлаганите услуги, в съответствие на нуждите на местния пазар. Основен фокус на нашата политика е
разбирането ни за корпоративната социална отговорност, чиито цели са ориентирани в няколко приоритетни
направления - здравословни и безопасни условия на труд, човешки капитал и комуникации, търсене на нови
партньорства.
Наши партньори:
На “Терснаб” АД се довериха водещи международни и български производители , сред които са:

„Терснаб” АД е член на :
 Германо-Българската индустриално-търговска камара
 Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства
 Камара на строителите в България
Наши клиенти:
“Терснаб” АД избраха , защото разпознаха в нашето лице надежден доставчик, с изградена и доказана бизнес
репутация следните клиенти :
Техногипс , Язаки България, „Зенон БГ”Търговище, „Билдинг ТД” ЕООД, „Боро Р” ЕООД, Фишком” ЕООД,
„Денеб „ АД, „Рьофикс” ЕООД, „Бошнаков” ЕООД, „Олимп ПЕ”, „2R България” ЕООД, хотел „Плиска”гр.София,
Технопанел, Инфраструкторно Строителство, „Пилко” ЕООД, супермаркет ”Апетит”, „Милков маркет” ООД,
„Маркели” ЕАД, „Евротест”, „АВС Инженеринг”, II ОУ ”Христо Ботев”, „Еко Асорти”ООД с.Мечкарево, Болница”Ева
„, Нанюк Интернешънъл” ООД, „ТД Момчеви и СИЕ” ООД, „Виадукт-АБ Бинкос” ООД, „ЗММ Сливен” АД,
„Стром 21”ООД , ПГХТ „акад.Неделчо Неделчев”, ЕТ „Ников-Иван Костадинов”, „ЗС Тритон” ЕООД, ДГС
Твърдица, супермаркети „Перла”, Бизнес Център Сливен, „Кнауф България” ЕООД, „Кнауф Инсулейшън” ЕООД,
”Прогрес Билд” ООД, Благоустройствени строежи ЕООД, Фърст Фасилити ООД, „Гео-Мар 03”ЕООД, „ГеоКри”ЕООД, „Мегахим”АД, „Коркос” ООД и много други
Ние търгуваме с :
 Строителни материали – от цимент до тухлите ,
 Електро и ръчни инструменти
 Електроматериали – от кабелите до ключовете
 Облекла – от обувките до каската
 Предлагаме удобни логистични складове
,
Местонахождение и седалище:
Терснаб АД
п.к. 154
ул.”Керамика” №2
Индустриална зона
8800 Сливен
България
Идентификационен № по ДДС: BG 829053917
Булстат: 829053917
e-mail: office@tersnab-sliven.com , sales@tersnab-sliven.com
web: www.tersnab-sliven.com , www.rabotnioblekla.com , www.elmashini.com

