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ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



ФИРМЕН ПРОФИЛ 

 София Мед е металургична компания, основана през 2000г, дъщерна 
на холдинга ElvalHalcor Гърция, част от групата Viohalco.  
 
 Компанията произвежда широка гама валцовани и пресовани продукти 
от мед и медни сплави с широко приложение в редица индустрии и  
строителството - листове, ленти, плочи, кръгове, дискове, шини, пръти, 
профили, компоненти, тел.   
 
 Разположена е на площ от 250,000 m2 и има три производства под 
един покрив: леярно, валцово и тръбопрофилно. 
 
 За периода 2001 – 2017 инвестициите  
надхвърлят 180 милиона евро. 
 
 София Мед има 610 служители.  
Допълнително, около други сто  
работят на територията на компанията  
към фирми подизпълнители. 
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SOFIA MED S.A.  

SIDENOR S.A. 

CORINTH PIPEWORKS S.A. 

SOVEL S.A. 

STOMANA INDUSTRY S.A.  

BRIDGNORTH S.A.  

ETEM S.A. 

ELVALHALCOR GROUP SIDENOR GROUP 

VIOHALCO GROUP 

ELVAL S.A. 
(Parent Company) 

HALCOR S.A. 
(Parent Company) 

FITCO S.A.  

HELLENIC CABLES 
GROUP 

ГРУПА МЕД ГРУПА АЛУМИНИЙ ГРУПА СТОМАНА 

VIOHALCO GROUP 
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SYMETAL S.A. 



ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ 

ЛЕЯРНО ПРОИЗВОДСТВО: 
 Полу-непрекъснато леене на мед и                     
месинг 
 Непрекъснато леене на медна тел 
 Огнево рафиниране на медна скрап 
 
ВАЛЦОВО ПРОИЗВОДСТВО:  
 Медни листове, ленти, плочи,  
кръгове от мед, медни сплави и месинг 
 
ТРЪБОПРОФИЛНО ПРОИЗВОДСТВО: 
 Медни пръти, шини, профили, компоненти 
 Покалаени и посребрени компоненти 

4 



2017 В ЦИФРИ 

ИНВЕСТИЦИИ  
Реализираните проекти са на стойност  6,5 млн. евро 

  
ПРОДАЖБИ  

Реализираните продажби са 72 355 т., 425 млн.евро 
  
ИЗНОС  

От общо 70 926 тона, 418 млн.евро за експорт 
  
СТОКООБМЕН С БЪЛГАРСКИ ДОСТАВЧИЦИ 

Общо 187 млн.евро,  
вкл. 35 954 тона закупени суровини  
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МЕД:   ленти, листове, плочи 

МЕСИНГ:  ленти, листове, плочи, дискове 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ГАМА 
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ВАЛЦОВО ПРОИЗВОДСТВО  

ТРЪБОПРОФИЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

МЕД:   Кръгли и квадратни пръти, шестостени, профили,  
  шини с и без покритие, компоненти 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРА 

ИНДУСТРИАЛНИ 



СОФИЯ МЕД работи със системите за управление в областта на качеството, 
околната среда и безопасните и здравословни условия на труд, които са в 
съответствие с международните стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 
Широката производствена гама на СОФИЯ МЕД отговаря на изискванията на 
Обединените Европейски Стандарти EN, както и на стандарти като BS, DIN, ASTM, 
JIS, а също и на специфични други изисквания от страна на клиентите. 

КАЧЕСТВО – БЗР – ОС – КСО  

8 

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 & OHSAS 18001 
 

ISO 26000:2010 



Наред с различните проекти за подобрение, София Мед 
непрекъснато инвестира ресурси в проучване и развитие на 
нови продукти, които отговарят на нуждите на пазара и 
клиентите. 
 
София Мед работи в сътрудничество с Elkeme Гърция при 
разработването и тестването на нови продукти - център за 
изследване и развитие на метали, също част от Viohalco. 

R&D. ИНОВАЦИИ 
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КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  

 Инвестиции в подобряване: 
― стандартите по БЗР 
― околната среда 
― условията на работа  
― знанията и уменията на служителите 
― машини, процеси и оборудване 
 
 отговорност към обществото 
 употреба на рециклирани материали 
 намаляване на вредните емисии 
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НА НЯКОЛКО КОНТИНЕНТА 

97% от продукцията на София Мед достига по целия свят с 
помощта на дистрибуторската мрежа на ElvalHalcor 
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www.sofiamed.bg 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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