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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Българската Асоциация 
на Електротехника-та и 
Електрониката (БАСЕЛ), 
известна и с по пулярното 
си име „Камарата на 
елек тро   техниката“, е 
н а ц и о н а л н а т а  о р г а -
н и  з а ц и я  н а  ф и рм и т е 
о т  се к т о р а  н а  е л е к -
т р о  т е х н и ч е с к и т е  и  
е л е к т р о н н и  п р о д у к  -
т и ,  к а к т о  и  н а  п о д  -
доставчиците на части, 
е лементи и въз ли за 

тях. Основана е през 1994 г. и в нея доброволно чле-
нуват производствени, търговски, инженерингови, 
консултантски, научно-изследователски фирми с общ 
брой заети около 13500 души. Електротехническият 
сектор в България има солидни традиции, 130 годишна 
история и трайно прис ъствие на световните 
пазари. Оценка за възможностите на сектора са 
успешните производствени инвестиционни проекти 
на авторитетни компании като ШНАЙДЕР, ФЕСТО, 
АББ, ЛИБХЕР, СИМЕНС, ЕПИК, ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДУСТРИ, 
СПАРКИ и др., повечето от които са също членове 
на Камарата. По примера на западноевропейските 
гилдии с вековна история Българската Асоциация 
на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ) е 
естествено и необходимо сдружение на частните фирми 
в условията на свободния пазар и в съответствие с 
целите на Европейския Съюз. БАСЕЛ е гласът на сектора 
в диалога с държавната администрация и синдикатите. 
БАСЕЛ е представителят на българския сектор в 
контактите с бизнеса в Европа и света. През м. април 
2006 г., още преди присъединяването на България към 
ЕС, БАСЕЛ беше приета за член на най-авторитетната 
европейска асоциация на инженерните индустрии 
ORGALIME, като ние сме единствената асоциация 
на инженерната индустрия от Югоизточна Европа, 
представена в Брюксел и това ни възлага ролята 
на естествен център и координатор на различни 
инициативи в региона. Представители на Асоциацията 
участват вече в редица институционални структури 

в Брюксел. БАСЕЛ има дългогодишно сътрудничество 
с индустриални асоциации и организации в Германия, 
Италия, Балканските страни, Русия, Китай, Корея. 
Дейността на БАСЕЛ, спазвайки строго принципите за 
равни условия за фирмите в конкуренцията на свободния 
пазар, има следните приоритети:

1.  Да подпомага фирмите в стреме жа им да 
се интегрират в европейската индустрия и да се 
утвърждават на глобалния пазар като повишават 
своята конкурентноспособност, включително и с 
успешни проекти чрез еврофондовете. 

2. Да съдейства за привличането на чуждестранни 
инвестиции, за производствено коопериране и за 
трансгранично сътрудничество. 

3. Да подпомага фирмите в тяхната иновационна и 
маркетингова дейност. 

4. Да съдейства за успешно прилагане на европейската 
нормативна уредба в сектора, като същевременно 
активно участва в нейното развитие. 

5. Да съдейства за изграждане на модерен вътрешен 
пазар, освободен от опасни и вредни продукти на 
фирми-фантоми. 

6. Да съдейства за постигане на висок професионализъм 
и авторитет на управленските кадри на фирмите, 
за изграждане на лоялни и етични отношения в 
индустрията.

За постигане на тези цели БАСЕЛ: 

- Изгражда сътрудничества с национални и меж дународни 
асоциации и търси контакти с чуждестранни фирми за 
партньорство с българските. 

- Организира бизнес форуми и посещения в страната 
на чуждестранни фирми и експерти, презентации на 
чуждестранни фирми, нови продукти, технологии 
и машини, провежда международни семинари и 
конференции. 

- Организира участието на фирми чрез собствени или 
колективни щандове и посещения на международни 
изложения като Хановерския Панаир, Z-Лайпциг, 
Лайт&Билдинг (Франкфурт), АВТОМЕХАНИКА (Франк-
фурт), ЕЛЕКТРОНИКА&ПРОДУКТРОНИКА (Мюн хен), ИНТЕЛ 
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(Милано), Пловдивски Пролетен и Есенен Панаир, ЕЛТЕХ 
(София) и др. 

- Организира бизнес пътувания и срещи на български 
специалисти в чужбина, участие на конференции и 
кооперационни борси. 

- Участва със свои експерти в работата на комисии, 
работни групи и консултативни съвети към държавни 
и обществени органи, както национални, така и 
европейски, разработва и внася предложения за 
изменения на нормативни актове. 

- Организира центрове за професионално обучение с цел 
ползване на европейския опит и ноу-хау. 

- Провежда информационни семинари по европейско и 
национално техническо законодателство, нови продукти 
и технологии. 

- Издава печатни и електронни информационни, 
каталожни и справочни материали, практически 
ръководства.

 - Прави проучвания, анaлизи и прогнози на състоянието 
и тенденциите в сектора. 

В следващите години БАСЕЛ ще продължава да разширява 
своята активност, обслужвайки фирмите от секторите 
на електротехниката, електрониката, авточастите, 
поддоставчиците на елементи, части и възли. Тези 
сектори, които поради дългата си история и традиции, 
имат всички шансове и са длъжни да бъдат основата на 
бъдещата българска инженерна индустрия като част 
от европейската. БАСЕЛ развива своята дейност с екип 
от висококвалифицирани специалисти в секретариата 
и голям брой експерти, работещи по конкретни проекти. 
Финансирането се осигурява от доброволния членски внос 
на фирмите, спонсорство и експертно участие в редица 
проекти. Върховен орган на управлението е Общото 
събрание, в което са представени всички членове с равни 
права, избиращо Управителен съвет с Председател. 
БАСЕЛ е активен член и партньор на националните 
работодателски организации - Българска стопанска 
камара, Асоциация на индустриалния капитал, Българска 
търговска и промишлена палата и др. Асоциацията 
поддържа информационно наситен интернет сайт и 
снабдява ежедневно фирмите с информация. Развитието 

и дейността на БАСЕЛ се ръководи от разработената 
с наше активно участие “Стратегия за развитие на 
електротехниката в България до 2013 г.”, утвърдена 
от министъра на Икономиката, Енергетиката и 
Туризма. Стратегията беше разработена с учас-
тието на широк кръг експерти на индустрията и 
държавната администрация под ръководството на 
германски съветници и с подкрепата на германското 
правителство. Този документ подчертава значението 
на сектора за българската индустрия и икономика. От 
няколко години БАСЕЛ има годишни планове за съвместни 
мероприятия с МИЕТ.

Електротехническата индустрия е от ключово значение 
и за цялата европейска икономика, което се подчертава 
и от публикувания през 2008г. европейски доклад 
ЕЛЕКТРА, разработена от авторитетен екип под 
ръководството на г-н Ферхойген. В разработката 
на тази европейска програма участва и експерт на 
нашата Асоциация като единствен представител 
на индустрията от югоизточна Европа. През 2012г. 
беше публикуван новия доклад ЕЛЕКТРА 2 под мотото 
„интелигентния свят“. Докладът показва, че секторът 
този, който може да поддържа конкурентността на 
Европа, чрез изграждане на интелигентни енергийни и 
информационни инфраструктури, интелигентни сгради, 
интелигентен транспорт, интелигентно осветление, 
интелигентно здравеопазване, инте лигентни градове

Световната икономическа криза засегна в голяма 
степен нашия сектор, който е доставчик на оборудване 
за строителството, автомобилната индустрия 
и всички инженерни сектори. Дълбоките корени и 
утвърдените традиции на електротехниката у нас, 
високата квалификация на специалистите и техния 
опит за справяне с предизвикателствата са основата 
на нашата увереност, че българската електротехника 
и електроника ще намерят своето авторитетно място 
в общата европейска индустрия при новата световна 
ситуация.
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
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Шенкер ЕООД увеличи капацитета и потен
циала си за България, като разшири своята 
логистична мрежа и премести два от своите 
офиса  в градовете Пловдив и Русе  в нови 
сгради.
Новите логистични бази ще осигурят допъл
нителна площ и модерна среда за обслужване 
на клиентите в двата региона на страната и 
ще се разшири гамата на предлаганите услу
ги, за да се отговори адекватно на нуждите 
на индустрията.Чрез складови площи от 2000 
кв. м в Пловдив и 1400 кв.м в Русе, за скла ди
ране и претоварване, както и модерни рам
пи за камиони, терминалите се свързват с 
международната мрежа на DB Schenker. Това 
дава възможност да се реализират проекти за 
аутсорсинг, които ще помогнат на клиентите 
да оптимизират логистиката си.
Площта на складовете и в двете представи
тел ства има потенциала да се увеличава през 
следващите години. Сградите са проек тирани 
да бъдат енергийно ефективни и функцио  
нал ни  в съответствие с найвисоките стан
дарти и технологии в строителството. На 
раз положение са електронен контрол на 
дос тъпа, видео наблюдение, сигналноох
ра нителна и противопожарна аварийна 
система.
Новият адрес на DB Schenker в Пловдив е в 
район с висока концентрация на индус три

 ПРЕМЕСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАТА СИ В 
ПЛОВДИВ И РУСЕ В НОВИ ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

ални предприятия  с. Радиново, до магис
трала Тракия, а офисът в Русе се намира в не
посредствена близост до Дунав мост, където 
районът има много добър потенциал за рас
теж и понататъшно развитие, тъй като много 
международни, транспортни маршрути вли
зат в страната на това място.
Шенкер ЕООД непрекъснато разширява 
своите бизнес възможности, а найновият 
пример за това са представителствата Плов
див и Русе. Проектите за разширяване на 
терминалите в гр. Варна и гр. Бургас също са 
приключени неотдавна. Преди три години 
бе открит модерният терминал на Шенкер 
ЕООД в Божурище (София), който сам по 
себе си е „последна дума на технологиите”. 
Към настоящия момент, управителят на 
компанията за България гн Франк Марковиц 
споделя: „ Ако се реализира един от новите 
ни логистични проекти през тази година, 
определено ще инвестираме в нашето 
пред   ставителство в София/Божурище чрез 
разширяване на собствената ни логистична и 
складова база тук със 100%.”
Шенкер ЕООД разполага със седем предста
вителства в България и общо 175 служители. 
Фирмата предлага целия спектър от услуги на 
DB Schenker Logistics, включително сухопътен 
транспорт, железопътен, въздушен и морски 
транспорт, както и договорни логистични 
решения.

Логистичен център на Шенкер в Пловдив Логистичен център на Шенкер в Русе



СЪДЪРЖАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ
Кооперации и преструктуриране - 
Проектостановище на Консултативната комисия 
по индустриални промени (CCMI)                                  7
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ на Консултативната комисия 
по индустриални промени (CCMI) относно 
„Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно Европейския фонд 
за приспособяване към глобализацията (2014-
2020 г.)“)                                                                             18
ELECTRA                                                                              24
Препоръки във втория  доклад на групата 
“ЕЛЕКТРА“ Към комисията на Европейския съюз 
“ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН СВЯТ“, март 2012 г.                     27
Манифест за европейската индустриална 
политика – производството за създаване  на по-
силна и по-зелена Европа                                              39

МНЕНИЯ НА ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
Секторът на електротехниката и електрониката е 
ключов за развитието на индустрията -  Разговор с 
д-р Румен Атанасов – председател на БАСЕЛ            48
Подкрепяме “MachTech & Metal”  с ясната цел, 
че това е пътят, по който трябва да се върви 
-  Милена Маринова, управител на “Гюринг” 
България                                                                                50
Електростарт ад остава водеща компания за 
производство на дросели и компоненти за 
осветление - Интервю с инж. Анатоли Димитров 
- Изпълнителен директор и член на Борда на 
дирек торите  и с г-н Кирил Аргиров - Търговски 
директор и член на Борда на директорите             54
Нашата цел винаги е била добро качество на 
конкурентна цена - Интервю с Желез Георгиев – 
президент на Елмарк холдинг                                     57
Много работим и вярваме, че ще успеем 
- Интервю с Рени Василева - директор по 
продажбите в Трелеборг Сийлинг Солюшънс 
България ЕООД                                                                    59
СТОРАКТ БГ - водеща българска фирма в 
монтажа и поддръжката на механизирани и 

автоматизирани складови системи -  Разговор 
с Павел Крумов – ръководител направление 
„Монтаж и сервиз“                                                            61
Познати сме по целия свят -  Интервю със Стоян 
Кънев - техническа поддръжка на отдел продажби 
и Петя Маркова - отдел “Маркетинг”, специалист 
в продажбата и маркетинга на хидравличните 
изделия в Капрони                                                            65
Фирма Струна, утвърден производител на 
заваръчни машини   - Интервю с Боян Георгиев – 
ръководител на фирма “Струна”                                  67  
Ефективността е ключът към успеха  - Надия 
Климентова – Управител на “Прокс - 2” ООД         70
Нашата мисия е  да налагаме нови стандарти  - 
Интервю с Веска Давидова – Управител на Атос 
България                                                                                73
За нас са интересни предизвикателните проекти - 
Интервю с Павлета Тодорова - ръководител на SAP 
отдела в АТОС БЪЛГАРИЯ.                                                76
2012 - една успешна година за “Раломекс“ АД - 
Интервю с инж. Рашид Узунов                                      81

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

Хермле АД Прилага интегрирана ефективност на 
ресурсите и енергийна ефективност                         86
ePLAN Software & Service - водещ интегратор 
на софтуерни решения в областта на електро 
инженеринга                                                                        91
Линията Helido Upfeed                                                      96
Автоматизирани системи Кардекс Ремстар за 
съхранение и комисиониране оптимизират 
складовата и производствена площ                          98
Искар България предоставя революционни 
решения и инструменти                                               102
С Kabelschlepp работим изцяло в интерес на 
българските потребители                                            106
Dulevo 200 Quattro                                                           110
Dulevo H1020R                                                                   111

ИНДЕКС НА КОМПАНИИТЕ                                       115



ЕВРОПЕЙСКИ
ДИРЕКТИВИ

ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕКТОРИТЕ



7

КООПЕРАЦИИ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕНА

КОНСУЛТАТИВНАТА КОМИСИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ПРОМЕНИ (CCMI)

1. Заключения и препоръки

1.1 Със своя характер и бизнес модел 
коопе рациите допринасят за изпълне
нието на стратегията „ЕС 2020“. Те упра
в ля ват промените по икономически 
ефек тивен и социално отговорен на чин. 
Те допринасят за социалното и терито
риалното сближаване. Те създават нови 
и новаторски бизнес модели, за да пови
шават своята конкурентоспособност. Всич
ко това следва да бъде подчертано през 
2012 г. – международната година на коопе
рациите.

1.2 Със изключение на няколко сектора, 
кооперациите представляват ограничена 
част от европейската икономика. Въпреки 
това данните, представени в настоящото 
становище, показват, че в период на криза 
кооперациите са поиздръжливи и по
стабилни от други форми на предприятия, 
а също и развиват нови предприемачески 
инициативи. Това може да се отдаде на 
спе цификата на кооперативните пред
приятия  техният дългосрочен подход, 

силната им териториална обвързаност, 
насърчаването на интересите на техните 
членове и тяхната съсредоточеност върху 
съвместното сътрудничество. Важ но е 
явните върхови постижения на коопе
рациите да се разпространяват и развиват 
в политиките на национално и европейско 
равнище.

1.3 Многообразието на предприятията 
е признато в Договора, а специфичните 
особености на кооперативния модел 
неотдавна бяха признати от Съда на 
Европейския съюз (решение на Съда 
(първи състав) от 8 септември 2011 г. – 
обединени дела C78/08 до  C80/08), който 
легитимира целевите политики.

Препоръки за политики на ЕС

1.4 Следователно кооперациите след
ва да бъдат вземани предвид във всич
ки политики на ЕС, допринасящи за 
постигането на интелигентен, устой чив и 
приобщаващ растеж, както и в съответните 
водещи инициативи на стратегията „ЕС 

На 14 юли 2011 г. Европейският икономически и социален комитет реши, 
в съответствие с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да 
изготви становище по собствена инициатива относно:

„Кооперации и преструктуриране“.

Материалът се публикува с любезното съдействие на БАСЕЛ
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2020“. Необходимо е да се създадат равно
поставени условия за кооперациите и 
останалите форми на предприятия, като 
същевременно бъдат запазени целите и 
методите на работа на кооперациите. 

1.5 За да се подчертае особеният опит на 
кооперациите в процеса на преструк
туриране, кооперативните предприятия 
следва да участват в целите и действията 
на индустриалната политика на ЕС, вклю
чи телно в конкретната водеща инициа
тива. 

1.6 Комисията на ЕС и ЕИБ/ЕИФ следва да 
гарантират, че финансовите механизми на 
равнище ЕС – включително плана за дей
ствие за финансиране на МСП, предложен 
в Акта за единния пазар – са достъпни за 
коо перативните предприятия, и след 
ва да положат конкретни усилия заедно 
с кооперативния банков сектор, за да се 
уверят, че това е така, като съще временно 
определят и конкретни инструменти. Също 
така следва да се улес ни посредническата 
роля на финан совите инструменти на 
ЕИБ за помалки кооперативни банки, 
поспециално чрез опростяване на 
административните изисквания.

1.7 Новите правила по отношение на 
обществените поръчки и държавната 
помощ (пакета Almunia) следва да влязат в 
сила при първа възможност. Тези правила 
и тяхното прилагане в държавите членки 
следва да бъдат опростени и да включват 
конкретни мерки за подобряване на 
възможностите на социалните кооперации, 
които наемат лица с увреждания или 
други групи в неравностойно положение. 
Те трябва също така да обхващат опита 
на кооперациите, които управляват 
конфискувано имущество, придобито чрез 
незаконна дейност (напр. имущество на 
мафията в Италия).

1.8 Необходимо е да бъдат въведени 

мер  ки за улесняване на прехвърлянето 
на предприятия на служителите, в съот
ветствие с предложението на ЕИСК за 
рамка за улесняване на финансовото учас
тие на служителите. Изкупуванията на 
пред приятия от кооперации/работниците 
следва да бъдат подкрепени с конкретен 
бю джетен ред на ЕС, в който следва да бъ
дат включени и финансови инструменти. 

1.9 Създадените за предстоящия бюджетен 
период на ЕС (20142020 г.) програми и 
средства, и поспециално структурните 
фондове, трябва да се превърнат във 
важни инструменти за подкрепа за 
кооперациите. При изготвянето на 
оператив ните програми приоритетите 
и мерките следва да се насочват към 
предоставянето на подкрепа за устойчиво 
развитие на предприятията и отговорно 
преструктуриране и да включват мерки 
като прехвърляне на предприятия на 
работниците, социални кооперации, 
мест  но развитие и социални иновации 
чрез използване на общи безвъзмездни 
средства и други финансови инструменти.

1.10 ЕИСК призовава през 2012 г. да бъде 
приет опростен регламент за европейско 
кооперативно дружество. Той следва 
да бъде подкрепен с актуализация на 
начините за прилагане на кооперативните 
принципи в националните законодател
ства.

1.11 ЕИСК настоява Европейската фонда
ция за подобряване на условията на живот 
и труд (Eurofound), и поспециално нейният 
Европейски център за наблюдение на 
промените, да си сътрудничи с коопе
ративния сектор, да разгледа подроб но 
ролята на кооперациите в преструктури
рането.

1.12 Предстоящата програма на ЕС за 
научни изследвания „Хоризонт 2020“ също 
следва да включва специални позовавания 
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за анализ на, лежащи в основата на 
издръжливостта по време на кризи.

1.13 Със своите цели и модел на 
управление кооперациите са естествен 
участник в започнатата неотдавна от 
Европейската комисия инициатива за 
социално предприемачество. Следова
телно предложените ключови действия 
следва да бъдат насочени и към 
кооперативния сектор. Друг неотложен 
въпрос е в неотдавнашното предложение 
за европейски фондове за социално 
предприемачество също да се вземе 
предвид опитът на кооперациите по 
отношение на специализираните финансо
ви инструменти.

Препоръки за политики на държавите 
членки

1.14 В съответствие с Препоръка 193/2002 
на МОТ за насърчаването на кооперациите 
държавите членки следва да създадат 
благоприятна среда за признаването и 
развитието на кооперациите във всич
ки области и сектори и да приемат 
всеобхватна политика за подкрепа 
на кооперативния бизнес модел. По
спе циал но, те следва да насърчават 
образованието и обучението по въпро
сите на кооперациите за студенти и работ
ници, да подобряват статистическата 
информация, да определят кооперативния 
сектор и да повишат неговата видимост, 
да модернизират законодателството по 
отношение на кооперациите, да въвеждат 
подходящи финансови инструменти и 
да признаят ролята на кооперациите 
в националния социален диалог. Те 
след ва да проучат възможностите за 
въвеждане в тяхното законодателство 
на неделими резерви или на режим на 
„заключване на активите“ (asset lock) за 
кооперациите, каквито вече съществуват в 
значителен брой държави – членки на ЕС, 

и са се доказали като важен инструмент за 
развитие.

1.15 ЕИСК препоръчва националните ИСК 
да приемат становища в рамките на Меж
дународната година на кооперациите.

Препоръки към кооперациите

1.16 Кооперациите следва да 
популяризират своята дейност и да заси
лят взаимното опознаване във и извън 
кооперативното движение. Вътре в него 
те следва да се насочат към „коопериране 
между кооперациите“. Те следва да изготвят 
насоки и активно да разпространяват 
добри практики, като отделят специално 
внимание на управлението на промените. 
Извън него те следва да се включват в 
партньорства с други частни предприятия, 
публични власти и други участници.

1.17 Докладите за кооперативната социална 
отговорност (КСО в кооперациите) следва 
да бъдат важен инструмент за видимост и 
популяризиране. Кооперативният сектор 
следва също така да установи правила за 
добро управление и строг вътрешен одит, 
с цел да се предотврати злоупотребата с 
кооперативната форма.

2. Въведение

2.1 Настоящото становище има за цел да 
очертае начина, по който кооперативните 
предприятия, поради техния особен 
бизнес модел, предвиждат и управляват 
промените в промишлеността и услугите в 
условията на сегашната криза, която оказа 
особено сериозно въздействие върху 
заетостта, както се посочва в последните 
доклади на МОТ. То цели също да повиши 
осведомеността за ролята на кооперациите 
като форма на предприятие, което създава 
нови перспективи за социални иновации 
и допринася за устойчивото генериране и 
разпределение на богатството.
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2.2 Кооперативният бизнес модел е ориен
тиран към хората. Според опреде лението 
на Международния коопе ративен съюз 
(ICA), прието от различни международни 
институции (ООН, МОТ, ЕС), под коопе
ративно предприятия се разбира „само
сто ятелно сдружение на хора, които 
доброволно се обединяват с цел удовле
тво ряване на общи икономически, соци
ални и културни потребности и стремежи 
посредством предприятие със съвместна 
собственост и демократично управление“.

2.2.1 Становището следва също така да 
бъде взето предвид в настоящата работа 
на CCMI по отношение на преструк
турирането1.

2.3 Кооперативната идентичност се за
сил ва от ценностите на демокрацията, 
равенството, равнопоставеността, со
лидар ността, прозрачността и социална
та отговорност. Международният коо
пе  рати вен съюз (ICA) е приел седем 
принципа, които кооперациите следва да 
спазват: доброволно и открито членство; 
демократичен контрол от страна на 
членовете; икономическо участие на чле
новете; автономност и независимост; 
образо вание, обучение и информация; 
сътрудничество между кооперациите и 
загри женост за общността.

2.4 Кооперативният бизнес модел съот
ветства напълно на ценностите, зало
жени в Договора за ЕС, и на целите на 
стратегията „Европа 2020“. Поставяйки 
си икономически и социални цели, 
кооперациите са неразделна част от 
„социалната пазарна икономика“.

2.5 Кооперациите имат дългосрочна цел 
да постигнат икономическа и социална 

устойчивост чрез овластяване на хората, 
предвиждане на промените, оптимизиране 
на използването на ресурсите. Техните 
печалби не се използват, за да се увеличи 
изплащането на капитала, а се насочват 
към устойчиви инвестиции.

2.6 Поради своята ориентация към хората 
и контрола от страна на членовете, 
кооперативното предприятие  има силни 
местни корени. Това не противоречи 
на капацитета му за действие на 
националните и международните пазари.

2.7 Гъвкавостта и градивният характер 
на кооперативния метод позволяват на 
кооперациите да работят във всички 
сектори на икономиката, били те тради
ционни или новосъздадени.
2.8 В Европа съществуват 160 000 
кооперативни предприятия, които са 
собственост на 123 милиона членове и 
осигуряват заетост на 5,4 милиона души.
2.9 Кооперативното предприятие като 
форма не е добре познато нито на 
гражданите като цяло, нито в секторите 
на частния бизнес и публичната адми
нистрация. В някои страни думата „коопе
рация“ има дори отрицателно значение, 
особено в страните от Централна и 
Източна Европа. Кооперациите не са 
признати като пълноценни предприятия, 
както са традиционните дружества. В 
някои държави членки пречките пред 
развитието на кооперациите се засилиха 
през последните години (например в 
Полша, където в опит за създаване на ново 
законодателство за кооперациите бяха 
наложени ограничения на автономията 
и независимостта на кооперациите, и в 
Италия, където бяха силно ограничени 
данъчните облекчения, които компенсират 
социалната роля на кооперациите).

2.10 Кооперациите срещат трудности при 
достъпа до рисков капитал и кредитиране 
на регулираните капи талови пазари.

1  COM(2012) 7. „Преструктуриране и пред-
виждане на промените: какви са поуките 
от наскоро придобития опит?“
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2.11 Условията, при които работят, не винаги 
са равно поста вени, тъй като специфичните 
характеристики на кооперациите не 
се отчитат в националното и европей
ското законодателство и програмите за 
подкрепа на бизнеса.

3. Предизвикателства пред преструк
турира нето на предприятия в Европа

3.1 Свидетели сме на мащабно пре
структуриране на европейската икономи
ка в резултат от кризата. Со циално 
отговорните стратегии за пре структу
риране са от основно значение за избяг
ване на нови закривания и фалити на 
предприятия, за запазване на заетостта и 
организиране на социалните грижи чрез 
повишаване на конкурентоспособността и 
местното развитие.

3.2 Европейската комисия счита, че пре
струк турирането включва пошироката 
идея за иновации в предприятията, която 
следва да бъде „част от дългосрочна 
визия за развитието и насочването на 
европейската икономика, с цел да се га
рантира, че промените действително са 
начин за засилване на нейната конкуренто
способност“, включваща орга низа ционни 
и социални модели, така че да осигурява 
устойчиво развитие на територията. За 
тази цел Комисията счита, че иновации 
„се генерират не само чрез научни 
изследвания и технологии, но и чрез нови 
маркетингови и управленски реше ния“.

3.3 Комисията отчита, че „предприятията, 
способни да извършват преструктуриране 
по социално отговорен начин, често са 
тези, които постигат подобри резултати 
по отношение на конкурентоспособността 
на пазара и издръжливостта“2.

3.3.1 Комисията изразява също така жела
ние отговорното преструктуриране да 
включ ва ангажиране и участие на работ

ни ците3. Социалните партньори на рав
нище ЕС приеха принципи на „социално 
интелигентно“ преструктуриране в съв
мес  тен текст, в който се поставя акцент 
върху значението на създаването и запаз
ване то на работни места.

3.4 Комисията иска да подобри условията 
за прехвърляне на предприятия на ра
ботниците:

- „Служителите са особено заинтере-
совани от устойчивостта на тех-
ни те предприятия и често са добре 
запознати с фирмата, в коя то 
работят. Те обаче често не раз-
полагат с подходящи финансови сред-
ства и подкрепа, за да придобият и 
управляват предприятието. Внима-
тел ното и постепенно подготвяне 
на прех  върлянето на предприятието 
на работници, организирани в ра-
бот  нически кооперации, може да по-
виши процента на оцеляващите пред-
приятия“4. „Ако не може да бъде намерен 
семеен приемник на пред приятието, 
прехвърлянето му на работниците 
осигурява голяма степен на прием-
стве ност“. Въпреки това „едва няколко 
държави членки насърчават подобни 
прехвърляния като предоста вят спе-
циал ни облекчения по отношение на 
данъците върху дохода(...)“5.

2 COM(2005) 120. „Преструктуриране и зае-
тост – предвиждане и придружаване на пре-
структурирането и насърчаване на зае-
тостта: ролята на Европейския съюз“.
3  COM(2001) 366. „Насърчаване на европейска 
рамка за корпоративна социална отговор-
ност“.
4  COM(2004) 18. „За насърчаването на коопе-
ративните общества в Европа“.
5 COM(2006) 117. „Изпълнение на Лисабонска-
та програма на Общността за растеж и ра-
ботни места. Прехвърляне на предприятия – 
приемственост чрез ново начало“.
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3.5 Комисията покани държавите членки 
да разработят рамка за прехвърляне на 
предприятия на служителите въз основа 
на найдобри практики, с цел избягване за
криването на предприятия. Така например, 
системите на единно плащане в Испания 
(pago unico) и Legge Marcora в Италия 
позволяват обезщетенията за безработица 
да се използват за финансиране на 
новосъздадени кооперации.

4. Специфика на кооперативната иконо
мика  устойчивост и ново разви тие до
ри в период на криза

4.1 Кооперативните предприятия показват 
поголя ма издръжливост в период на 
криза в сравнение с тради ционните 
предприятия. Това се отнася особе но до 
кооперативните банки, работническите 
коопера ции в промишлеността и услугите, 
социалните коо пе ра ции и кооперациите, 
създадени от МСП. Коопе ративният 
бизнес модел започва да се появява и 
в но  ви сектори (енергетика, свободни 
професии и др.). Преструк турира нето 
раз кри допълнително пространство за 
принос на кооперациите към постигането 
на истин ски плурализъм в икономиката, 
и поспециално в предприятията, при 
търсенето на поустойчиви модели на 
производство и потребление.

4.2 Според доклада на МОТ „Устойчивост 
на кооператив ния предприемачески мо
дел по време на криза“ фи нан совите 
кооперации остават финансово стабилни, 
потребителските кооперации отчитат 
увеличени обороти, а работническите 
кооперации постигат растеж, тъй като 
хората избират кооперативния модел на 
предприятие в отговор на новите иконо
мически реалности.

4.3 Това е особено осезателно в банковия 
сектор. Нито една кооперативна банка в ЕС 
не е фалирала. По данни на Европейската 

асоциация на кооперативните банки 
пазарният дял на кооперативните банки 
се равнява на около 20% от влоговете. 
Те финансират около 29% от МСП в 
Европа. През последните пет години те 
непрекъснато увеличават пазарния си 
дял. В Обединеното кралство делът на 
кооперативните банки е нараснал четири 
пъти – от 1,2% през 2009 г. на 5% през 2010 г. 
В Италия през последните пет години делът 
на системата ВСС (Banche di credito coop
erative) е нараснал с 49% при влоговете, с 
60% при заемите и със 17% при заетостта 
(същевременно заетостта в останалата част 
от италианския банков сектор е намаляла с 
5%). В Кипър, по данни на Органа за надзор 
и развитие на кооперативните дружества, 
кооперативните кредитни институции са 
повишили пазарния си дял през 2011 г. (от 
35% на 38% при влоговете, от 27% на 29% 
при заемите), като с това потвърждават 
факта, че кипърските граждани считат 
кооперативните кредитни институции за 
сигурно убежище по време на криза.

4.4 Международният валутен фонд 
(„Прео пределяне на контурите на бъде
щата финансова система“, служебна 
пози ция на МВФ, 16 август 2010 г., 
SPN/10/10) подчертава основната роля 
на кооперативните банки: „Помалки
те, кооперативни банки или взаимоспо
магателни инсти туции също могат да про
цъфтяват. Тези банки зависят в помалка 
степен от очакванията на акционерите 
и като цяло успяха да избегнат много от 
грешките, които направиха поголемите 
институции в частния сектор. Въпреки 
че не винаги са смятани за найефикасни, 
жизнени или новаторски институции, в 
много страни те представляват надежден 
и безопасен начин за финан сиране на 
кредитните нужди на малките и сред
ните предприятия и на голям брой дома
кинства“.
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4.5 От 2009 г. насам Европейската кон
федерация на про  из  водителните коо
перации, работническите и соци ални 
кооперации и предприятия (CECOP) наб
лю дава въздействието на кризата върху 
предприятията в рамките на неговата 
мрежа. Кооперациите в страните с по
голяма степен на проникване на коопе
рациите и опит (Франция, Италия, Испания) 
изглежда са поустойчиви на кризата в 
сравнение с традиционните предприятия, 
действащи в същите сектори и територии.

4.6 Различните видове социални коопе
рации имат важна роля в процеса на 
преструктуриране и са основните под
будители към социални иновации. 
Коо пе рациите за трудова интеграция 
наемат голям брой хора, които са били 
съкратени и не са могли да се върнат 
на обичайния трудов пазар. В някои 
страни социалните кооперации са големи 
работодатели на лица с увреждания (напр. 
в България, Чешката република, Полша, 
Италия…). Коо перациите, предоставящи 
социални услуги, са активни участници в 
преструктурирането на публичния сектор. 
Характерно ново явление представляват 
италианските кооперации, които управ
ляват конфискувано имущество, придо
бито чрез незаконна дейност.

4.7 В сектор, който е сериозно засегнат 
от кризите, коо пе рациите за жилищно 
на станяване показаха много пого ляма 
из дръж ливост в сравнение с частния 
сектор, измерена със строителството 
на нови жилища. Те са и много поанга
жирани с намаляването на емисиите 
на пар никови газове чрез повишаване 
на енергийната ефективност. Тази роля 
е особено важна в някои страни от ЕС, 
например в Чешката република и Полша, 
където се осъществяват големи проекти за 
кооперативно обнов ление, в много случаи 
финансирани от Европейския фонд за 

регио нално развитие.

4.8 Бързият преглед на някои европейски 
страни показва относително повисоките 
резултати на кооперативните предприятия 
по отношение на растежа, заетостта, про
цента на оцеляване, новосъздадените 
предприятия (вж. поспециално Zevi A., Za
notti A., Soulage F. and Zelaia A. (2011), „Be
yond the crisis: Cooperatives, Work, Finance“, 
Cecop Publications, Brussels 2011).

4.8.1 През 2009 г. кооперациите в 
Обединеното крал ство отбелязват ръст на 
оборота от 10% докато иконо миката като 
цяло отбелязва спад от 4,9%. През 2010 г. 
кооперативният сектор продължава да 
бележи ръст от 4,4% в сравнение с общия 
ръст на британската икономика от 1,9%. 
Броят на кооперациите в Обединеното 
кралство нараства постоянно, като за 2010 
г. увеличението е с 9%. Във всички сектори 
на икономиката се наблюдава нарастване 
на броя на кооперациите.

4.8.2 В Германия кооперативният сектор 
се разраства, особено в областта на 
енергетиката, МСП и здраве опазването. 
Увеличението в броя на новите 
кооперации през последните три години 
е впечатляващо: 370 през 2011 г., 289 през 
2010 г., 241 през 2009 г. (Genossenshaften in 
Deutschland на DZBank). Според DGRV Ge
schäftsbericht 2010, въз основа на данни от 
CreditreformDatenbank, през 2010 г. едва 
0,1% от изпадналите в несъстоятелност 
предприятия са били кооперации – 
найниска стойност за всички видове 
предприятия. Потвърдено е обаче и това, 
че присъединяването към кооперация 
намалява значително риска от фалит на 
отделните предприятия, членуващи в нея.

4.8.3 Във Франция делът на работническите 
кооперации, оцелели след третата година, 
възлиза на 74%, докато средната стойност 
за страната е 66%. Между 2000 и 2009 г. 
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329 предприятия са се преобразували 
в работнически кооперации. Над 250 
от тях са оцелели. Данните за 2010 г. 
потвърждават възходящата тенденция, 
която се наблюдава особено през 
последните три години. Осъществени са 
били над 50 нови преобразувания (Годи
шен доклад на CG SCOP за 2010 г.)

4.8.4 В Италия заетостта в кооперациите 
е нараснала с 3% през 2010 г. на фона 
на намаление на общата заетост в 
частния сектор с 1%. Кризата в сектора 
на социалните услуги означава, че броят 
на социалните кооперации е нараснал 
бързо. Повечето нови кооперации 
са ново създадени предприятия, но 
приблизително една на всеки четири 
представлява обособена част от друга 
коо перация. Кооперациите имат подълъг 
жизнен цикъл. Една трета от кооперациите, 
създадени в периода 19701989 г., все още 
съществуват, в сравнение с една четвърт 
от останалите предприятия. Смъртността 
е пониска – между 2006 и 2009 г. са били 
закрити 4% от кооперациите, в сравнение 
с над 6% от останалите предприятия. 
Найсериозната причина за закриването 
им е фалитът, който е засегнал 2‰ от 
кооперациите през 2009 г. в сравнение с 
6‰ за останалите предприятия. Работните 
места в кооперациите са постабилни 
според вида на трудовите договори. 6% 
от новонаетите работници са наети на 
временни договори, спрямо 11% в другите 
предприятия. Обучение е осигурено на 
40% от служителите на коопе рациите, 
докато средната стойност за страната е 
26%.

4.8.5 В Испания, която беше особено 
силно засегната от кризата, намалението 
на работните места в кооперациите през 
2008 и 2009 г. възлезе на 4,5%, докато за 
традиционните предприятия то беше 8%. 
През 2010 г. обаче работническите коопе

рации увеличиха броя на работните места 
с 0,2%, докато общата заетост в тради
ционните предприятия намаля с 3,2%.

4.8.6 В някои страни се наблюдава подобна 
на описаната погоре ситуация. Например 
в Швеция броят на ново създадените 
кооперации е пропорционално повисок 
на броя на останалите новосъздадени 
предприятия. Броят на закритите коо
пе рации е понисък отколкото този на 
тради ционните предприятия. Също така, 
коопе рациите в Кипър отбелязват ръст. 
Правителството подчертава, че приносът 
им за икономическия и социалния 
напредък на обществото е жизненоважен.

5. Как кооперациите управляват промя
ната

5.1 Специфичният модел на кооперативно 
управление, основаващ се на съвместна 
собственост, демократично участие и 
контрол от страна на членовете, както и 
спо соб ността на кооперациите да разчитат 
на собствени финансови ресурси и мрежи 
за подкрепа, обясняват защо кооперациите 
са погъвкави и поиновативни при 
управлението на преструктурирането във 
времето, както и при създаването на нови 
възможности за бизнес.

5.2 Дългосрочният подход е основна 
характеристика на кооперативните пред
приятия. Кризата засили използ ването на 
дългосрочния подход при постигането 
на икономическа и социална устойчивост 
за техните чле нове. Кооперативното 
предприятие би пожертвало рентабил
ността на капитала, за да запази работните 
места и инвестициите си.

5.3 Друга основна характеристика на 
тяхното управление е, че кооперациите са 
свързани с територията, на която дей стват. 
За разлика от частния сектор, коопера
циите не местят дейността си и това не е 
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несъвместимо с глобали зацията.

5.4 Поради местните корени на коопера
циите, тяхна та роля придобива все по
голямо значение за насър чаването на 
местното устойчиво развитие, създаването 
на нови работни места и по този начин – 
преследването на общи интереси. Тъй като 
преструктурирането се осъще ствява на 
местно равнище, опитът на кооперациите 
е важна основа за намирането на решения. 
Кооперациите имат икономически и соци
ал ни дейности в селските райони, като по 
този начин намаляват миграцията.

5.5 Обвързаността им с територията и 
ориен тацията им към интересите на 
членовете (домакинства или мал ки 
предприятия) обясняват защо коопе
ратив ните банки се справиха добре с 
финансовата криза. Кооперативните бан

ки също поставят много силен акцент 
върху устой чивото и социално отговорно 
финансиране. Въздейс твието от тяхното 
поведение се засилва от клиентите, които 
прехвърлят влоговете и заемите си от 
частните в кооперативните банки.

5.6 Кооперациите запазват работните 
места чрез мо дел за вътрешна мобилност, 
съчетан със сигурност на работното място. 
Работническите и социалните кооперации 
предпочитат да индексират заплатите или 
отработените часове вместо да намаляват 
работните места. При възможност те 
започват да изпълняват сами дейности, 
които преди това са възлагали на вън
шни изпълнители. Сигурността на ра
ботните места се засилва чрез споделяне 
на наличните работни места между 
предприятията в рамките на една коопе
ративна мрежа или група. Моделът на 
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създаване на сигурност за работниците по 
време на преходния период се подкрепя 
чрез професионално обучение, тъй като 
кооперациите поставят акцент върху 
развитието на човешките ресурси.

5.7 Кооперациите отдавна са разработили 
различни начини за постоянно сътруд
ничество помежду си, както чрез пред
ставителни организации на всички рав
ни ща, така и чрез предприемачески 
комбинации като групи, консорциуми и 
вторични кооперации. През последните 
години и десетилетия се наблюдава голя
ма консолидация на тази тенденция, с 
доказано положителна връзка между 
ръста на кооперациите и развитието на 
институциите, които ги свързват.

5.8 Италианският пример е добра 
илюстрация на потен циала на 
представителните организации. Италия 
се характеризира с наличието на няколко 
кооперативни междусекторни сдружения. 
Всички видове кооперации (работнически, 
потребителски, селскостопански и др.) 
са членове на някое от тези сдружения. 
Този мо дел улеснява създаването на общи  
икономически струк тури между секторите, 
които са фактори от голя мо значение. 
Благодарение на възможностите за прех
вър ляне на човешки и финансови ресурси 
и на опит между различните сектори, 
голям брой кооперативни предприятия 
и сектори успяват да се справят дори и в 
найтежки времена.

5.9 Групите, консорциумите и вторичните 
кооперации позволяват на отделните 
предприятия да запазят малкия си размер 
като същевременно реализират мащабни 
икономии. Италия е добър пример за 
консорциуми в строителството и услугите 
и в областта на социалните кооперации, 
които допринасят значително за разви
тието на малките и новосъздадените 
кооперации. Малки консорциуми на 

соци ал ни кооперации съществуват и 
в други страни, например в Швеция. 
Важни групи коопе рации могат да бъдат 
открити в други сектори, като селско 
стопанство, производство, банково дело 
и дистрибуция в различни страни от ЕС, 
сред които Фран ция, Германия, Испания и 
Нидерландия.

5.10 Испанската група Мондрагон е от
личен пример за начина, по който 
отделни кооперативни предприятия 
доб ро вол но се организират в голяма 
предприемаческа група, в която участват 
пред приятия от промишлеността, сел
ското стопанство, дистрибуцията, НИРД и 
висшето образование. Удивителното при 
Мондрагон е капацитетът за запазване на 
заетостта в глобализирани промишлени 
сектори и за участие в непрекъснато 
преструктуриране на продукти, процеси 
и следпродажбени услуги по сред ством 
индустриални платформи в целия свят и 
триъгълник на иновациите, съставен от 
промишлените предприятия, универси
тетите и НИРД центровете в групата.

5.11 МСП също могат да се организират в 
кооперации, въз основа на същата логика 
за повишаване на техните бизнес мащаби. 
Тази практика се оказва особено ус пеш на в 
Германия например, където кооперациите 
на малки предприятия са важни в 
сектори като хлебопро изводството, 
месопроизводството и др.

5.12 За задоволяване на нуждите на опре
делени гру пи възникват нови явления. 
Пример за това са коо пера циите на лекари 
в Германия, споменати погоре. В Италия 
поконкретно, помладото поколение 
високо спе  циализирани професионалисти 
започва да прибягва към модела на 
кооперативното предприятие, за да се 
възползва от възможностите на па зара. 
По този начин се съчетават самосто
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ятелната заетост и формата на колективно 
предприемачество. Тези инициативи са 
подкрепени с приетия неотдавна италиан
ски закон за свободните професии, който 
е част от цялостен пакет икономически 
реформи.

5.13 Във Франция, и в помалка степен 
в Белгия и Швеция, са създадени т.нар. 
„кооперации за дейност и заетост“. Те 
позволяват на безработните да станат 
самостоятелно заети, като организират 
не само тяхната търговска дей ност, но 
и тяхното професионално обучение и 
социална сигурност в рамките на коопе
ратив но предприятие.

5.14 По принцип кооперациите не могат 
да набират голям капитал от членовете 
си и достъпът им до капиталовите 
пазари е затруднен. Кооперациите са 
разработили собствени механизми за 
финансиране. Акциите на кооперациите 
обикновено са непрехвърляеми, а печал
бите не се използват за изплащане на 
капитала, а обикновено се реинвестират 
в предприятието под формата на резерви, 
което отразява тяхната дългосрочна 
стратегия: в интерес на членовете им 

е да избягват прекомерния риск и да 
разпределят инвестициите в дейности, 
отговарящи пряко на нуждите им.

5.15 В някои страни от ЕС, като Франция, 
Испания и Италия, тези резерви са 
неделими, т.е. не подлежат на разпределяне 
между членовете дори в случай на 
ликвидация, но трябва да се използват за 
развитието на кооперативното движение. 
Неделимите резерви са се доказали 
като силен възпиращ фактор срещу 
напускането на кооперациите.

5.16 В някои държави са приети правни 
разпоредби, позволяващи на външни 
страни да осигуряват рисков капитал на 
кооперациите, било то със или без право 
на гласуване, (напр. „socio sovventore“ в 
италианския закон 59/1992). За тази цел са 
създадени специални институции (напр. 
фондовете за развитие на кооперациите 
(Fondi mutualistici) и Cooperazione Finanza 
Impresa (CFI) в Италия, IDES във Франция и 
инвестиционната структура на Mondragon 
Corporation в Испания). Това също така 
позволява на кооперациите да подобряват 
диалога си с други финансови институции.
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ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
НА КОНСУЛТАТИВНАТА КОМИСИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ПРОМЕНИ (CCMI)

ОТНОСНО
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА (2014–2020 Г.)“)

1. Заключения и препоръки

1.1 ЕИСК приветства факта, че Комисията 
внесе пред ло жение за продължаване на 
Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета относно Европейския фонд 
за при с пособяване към глобализацията 
(ЕФПГ). В същото време Комитетът не е 
убеден, че всички предложения на Ко
мисията ще решат проблемите с фон да. 
Броят на заявленията за ЕФПГ продължава 
да бъде много нисък и ЕИСК не смята, 
че разширяването на об х вата на фонда 
с включването на сел  ско то стопанство 
е правилният на чин за справяне с този 
недостатък. Вмес то това Комитетът 
пред лага някои допълнителни мерки за 
подобряване на използването на ЕФПГ, 
като например понижаване на праговете 
и ускоряване на процедурата, тъй като 
самият ин стру мент постигна относително 
доб ри резултати в случаите, когато беше 
при ла ган.

1.2 Една от причините за това недоста
тъчно използване е бавната и бюрокра
тич на процедура на ЕФПГ, дължа 
ща се на специфичния му характер. 

Коми  сията не може да решава без учас
тието на Европейския парламент и на 
Съ  вета. Веднъж след като бюджетният 
орган се е включил в процеса, се налага 
провеждането на някои извънредно 
време ем ки процедури, като например 
превод на 23те ези ка и обсъждане в 
различните комитети на двете инсти туции.

1.3 ЕИСК предлага прагът за заявленията 
да бъде намален до 200 съкращения 
вместо предложените 500. Той пре
по ръчва съфинансирането от ЕС да 
се увеличи до 75 %, за да се подобри 
допълнително използването на ЕФПГ. 
Освен това ЕИСК приветства факта, 
че обхватът на по нятието „работник“ 
се разширява, за да включи хо ра та на 
срочен трудов договор и работниците, 
наети чрез агенции за временна заетост. 
ЕИСК е съгласен с пред ло  же нието в 
обхвата на ЕФПГ да бъдат включени и са
мо стоятелно заетите работници. Те са 
значими и важни участници в пазара 
на труда и са сред първите засегнати от 
последиците както от глобализацията, 
така и от иконо мическите кризи. Никога 
не се е предвиждало ЕФПГ да под помага 

Материалът се публикува с любезното съдействие на БАСЕЛ
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независимите предприемачи или МСП 
и за това ЕИСК не е съгласен обхватът на 
фонда да бъде разширен с включване 
на собствениците, изпълняващи упра
ви телни функции в предприятия. В ГД 
„Предприятия и промишленост“ има 
специален отдел, отговарящ за поли тиките 
за МСП, който разполага със значителни 
програми за подкрепа. ЕФПГ не трябва да 
се припокрива с тези про грами.

1.4 ЕИСК не е съгласен с предложението 
за включване на селското стопанство в 
обхвата на ЕФПГ, но признава, че трябва 
да се предприемат мерки в подкрепа на 
тоз и сектор, когато влязат в сила бъдещи 
търговски спо разумения като договора 
с Меркосур. Много от тези споразумения 
вероятно ще донесат печалби за ЕС като 
цяло; в рамките на Съюза обаче главно 
промишлеността и услугите ще се въз
ползват от предимствата, а селското 
стопанство ще трябва да плати сметката. 
Справедливо е селското стопанство да 
бъде компенсирано за тази неизгодна 
ситуация; това обаче трябва да стане 
с решение, съобразено с конкретните 
условия в сектора.

2. Основно съдържание на предложе
нието на Комисията

2.1 През март 2006 г. Комисията внесе 
предложение за Европейски фонд за 
приспособяване към глобализацията 
(ЕФПГ). Неговата цел е да предоставя 
специфична, еднократна подкрепа, която 
да улесни реинтегрирането на пазара на 
труда на работниците, изгу били работата 
си в определени области или сектори 
вследствие на сериозни икономически 
сътресения като изнасяне на работни 
места в трети държави, зна чително 
нарастване на вноса или прогресивен 
спад на пазарния дял на ЕС в даден сектор. 
Основният критерий за отпускане на 
финансиране от ЕФПГ беше извършването 

на повече от 1 000 съкращения в едно 
дружество или група от дружества в даден 
сектор в един или два съседни региона.

2.2 ЕФПГ беше създаден за програмния 
период 2007–2013 г. Мерките включ
ваха преквалификация, помощ при пре
местване, помощ за започване на сто панска 
дейност и допълнително под  помагане 
на доходите. ЕФПГ се намес ва по искане 
на държава членка. Пла тената от ЕС сума 
не можеше да надвишава 50 % от общите 
очаквани разходи за пълния набор от 
мерки, предвидени от държавата членка. 
През 2009 г. критериите за оказване на 
под крепа бяха адаптирани под натиска на 
икономическата криза. Изискваният брой 
съкращения беше намален от 1 000 на 500, 
а участието на ЕС в проектите по линия на 
ЕФПГ беше увеличено от 50 % на 65 %.

2.3 През октомври 2011 г. Комисията внесе 
предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за продължаване 
на дейността на ЕФПГ през програмния 
период 2014–2020 г., за да се допринесе за 
постигане на целите на стратегията „Европа 
2020“, а оказваната под крепа да обхване и 
селското стопанство. За да се га ран тира, че 
подкрепата по линия на ЕФПГ е достъпна 
за ра   ботниците независимо от характера 
на техните тру до ви договори и трудови 
правоотношения, обхватът на по нятието 
„работници“ е разширен, за да включва не 
са мо работниците на безсрочни трудови 
договори, но и тези на срочен трудов 
договор, работниците, на ети чрез агенции 
за временна заетост, собствениците, из
пълняващи управителни функции в 
микро, малки и сред ни пред при ятия, и 
самостоятелно заетите работници, вклю
чително земеделските производители. 
Участието на ЕС в проектите по линия на 
ЕФПГ ще варира между 50 и 65 %.

2.4 Комисията предложи ЕФПГ да остане 
извън Многого  диш ната финансова рам
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ка (МФР) поради непредвидимия и 
спешен характер на обстоятелствата, 
които обуславят неговото привеждане 
в действие. Разходите на равнище ЕС 
следва да бъдат съобразени с търсените 
резултати. За разходите, свързани с 
ЕФПГ, МФР поставя за цел поне 50 % от 
работниците, които са получили помощ 
по линия на ЕФПГ, да намерят нова и 
стабилна работа в срок от 12 месеца. За да 
се даде възможност на Комисията да сле ди 
дали държавите членки полагат успешни 
усилия за по сти гането на тази цел, те 
трябва да представят междинен отчет след 
15 месеца.

3. Общи бележки

3.1 ЕФПГ беше създаден като един вид 
първа помощ – инструмент, който да даде 
възможност на ЕС да реагира бързо и 
гъвкаво в подкрепа на работници, загубили 
работата си вследствие на глобализацията. 
Наличният капитал за ЕФПГ беше 3,5 
милиарда евро за целия седем годишен 
период от 2007 до 2013 г. През първите пет 
години, от 2007 до 2011 г., бяха използвани 
малко повече от 364 милиона евро от 
отпуснатите за този период 2,5 милиарда. 
Главните причини за слабото използване 
на ЕФПГ бяха бавната и бюрократична 
административна процедура, високият 
праг от 1 000 работници и ниският дял 
на съфинансиране – 50 %. През 2009 
г. използването се подобри, след като 
прагът за подаване на заявления беше 
понижен от 1 000 на 500 работници, 
прагът за съфинансиране от страна на 
ЕС беше повишен от 50 % на 65 % – при 
определени условия – и започнаха да се 
приемат заявления не само за справяне 
с последиците от глобализацията, но и за 
преодоляване на последиците от иконо
мическата криза.

3.2 След тези корекции използването на 
ЕФПГ се повиши – от осем заявления през 

2007 г. и пет през 2008 г., до 29 през 2009 
и 2010 г. През 2011 г. до месец ноември 
бяха одобрени осем заявления. ЕФПГ 
се използва повече за преодоляване на 
последиците от кризата, отколкото за 
справяне с последиците от глобализацията: 
за три години (от 2009 г., когато обхватът 
на ЕФПГ беше разширен с включ ване на 
последиците от кризата, до ноември 2011 
г.) са подадени 53 заявления във връзка с 
кризата спрямо 26 заявления във връзка с 
глобализацията за срок от пет години. 53те 
заявления във връзка с кризата обхващаха 
48 607 работници, а 26те заявления 
във връзка с глобализацията – 28 135, 
тоест общо 76 742 работници получиха 
подкрепа, за да запазят възможностите си 
за професионална реализация.

3.3 В междинната оценка на ЕФПГ беше 
анализирано каква част от въпросните 
работници са си намерили нова работа 
в срок от една година въз основа на 
наличните по това време 15 окончателни 
отчета за периода 2007–2009 г. Средният 
дял на върналите се на работа е 41,8 
%. Делът на върналите се на работа 
надвишава референтната стойност от 50 
% в 6 от 15те първи съфинансирани от 
ЕФПГ случая, а в останалите 9 случая не 
успява да достигне целевите стойности. 
Постигнатите резултати от гледна точка на 
връщането на работа варират значително: 
от високите 78,2 % в Германия до 
значително пониските 46 % в Португалия, 
Испания и Италия. В средносрочен 
план (12+ месеца след приключване на 
подкрепата по линия на ЕФПГ) процентът 
на върналите се на работа се е повишил 
в мнозинството от случаите (за които има 
информация), въпреки въздействието, 
оказвано от световната икономическа 
криза върху местните икономики. С 
времето равнището на заетост сред 
бенефициерите на ЕФПГ се е повишило в 
8 и се е понижило в 3 от случаите. Средно 
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за всички случаи делът на върналите се на 
работа е нараснал със 7 процентни пункта. 
Има основание да се стигне до общото 
заключение, че, като оставим настрана 
слабото използване на фонда, резултатите 
са добри.

3.4 Не беше обърнато внимание на третата 
причина за слабото използване на ЕФПГ – 
факта, че фондът не разполага със собствен 
бюджет. Затова бюджетният орган, в случая 
Европейският парла мент и Съветът, трябва 
да решава поот делно за всяко заявление 
дали то заслужава да получи подкрепа. 
Въ пре ки че този модел – инструмент 
извън съществуващите структури на 
ЕС – даде възможност за бърза и гъв
кава реакция, административната про
це дура, която трябва да се следва от 
съображения за прецизност, е много 
дълга и бюрократична. Предимството на 
сегашната процедура за ЕФПГ е, че е много 
прозрачна и показва ангажира ността на ЕС 
с борбата срещу социалното изключване. 
Въпреки че прозрачността и видимостта 
са изключително важни, нещо трябва да се 
направи, за да се ускори процедурата.

3.5 Други възможни модели, споменати 
в предложението и в придружаващите 
документи1, са интегрирането на ЕФПГ в 
ЕСФ или продължаването на дейността на 
ЕФПС като независим орган със собствен 
бюджет. И двата модела имат предимства 
и недостатъци. Основният недостатък 
на интегрирането на ЕФПГ в ЕСФ е 
необходимостта от ясно определени 
бюджетни средства от ЕС, въпреки че не е 
възможно масовите съкращения да бъдат 
планирани или програмирани. Очевид
ните предимства на този вариант са 
съгласуваността и взаимното допълване 
с ЕСФ, евентуалното съкращаване на 
процеса на вземане на решения и опро
стя ването и оптимизирането на заяв
ленията по линия на ЕФПГ. Вариант 3 

– продължаване на дейността на ЕФПС 
ка то независим орган на ЕС със собствен 
бюд жет – освен многобройните си недо
ста  тъци, има само едно предимство: 
подоб рата видимост на европейската 
солидар  ност.

4. Конкретни бележки

4.1 ЕИСК би искал преди всичко да изрази 
огромното си учудване от решението 
на Съвета от декември 2011 г. да отнеме 
възможността ЕФПГ да се използва за 
преодоляване на неочаквани социални 
последици от икономическата криза в 
случаите, когато е необходима първа 
помощ, през последните две години от 
сегашния срок на фонда (2012 и 2013 г.). 
Прегледът на заявленията по линия на ЕФПГ 
до 17 ноември 2011 г. показва пределно 
ясно, че фондът е постигнал сравнително 
добри резултати в това отношение и 
не толкова добри при изпълнението 
на първоначалната си цел – справяне с 
последиците от глобализацията. През 2009 
и 2010 г. бяха одобрени по 23 заявления 
за преодоляване на последиците от кри
зата спрямо 6 заявления за справяне 
с последиците от глобализацията. С 
оглед на това, ЕИСК призовава Съвета да 
вземе предвид факта, че докато кризата 
не приключи, ЕФПГ също може да бъде 
използван за справяне с пос ле диците 
от нея. ЕИСК иска да заяви пределно 
ясно же ла  нието си преодоляването на 
последиците от иконо мическата криза да 
остане включено в обхвата на фонда и след 
продължаването на дейността му, като 
същевременно продължи понижаването 
на праговете за заявленията.

4.2 Въпреки че броят на заявленията 
нарасна след 2008 г., ЕФПГ все още се 
използва много слабо. Затова изглежда 
логично да се извърши поголямо от 
предложеното по ни жаване на праговете 
за заявленията. По повод пони жаването 
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на прага за броя на съкращенията от 1 000 
на 500, в предварителните заключения от 
междинния преглед на ЕФПГ се посочва: 
„В някои ситуации обаче този намален 
брой отново би се оказал прекалено 
висок, тъй като загубата на дори 200300 
работни места може да разтърси сериозно 
местното и регионалното равнище.“ 
Сегашният праг (от 500 служители) пак 
може да се окаже прекалено висок, ако 
се вгледаме в протичащите процеси на 
изнасяне на производствена дейност 
зад граница и възлагане на дейности на 
външни изпълнители. С оглед на това, 
ЕИСК предлага този праг да бъде намален 
до 200 работници.

4.3 Досегашната оценка даде някои 
индикации, че сил ните резерви на 
държавите членки през първия етап от 
функционирането на ЕФПГ се основаваха 
отчасти на високата вноска, която 
трябваше да се плаща. Затова през 2009 г. 
пропорциите бяха изменени и изглежда 
това е оказало положително въздействие. 
Тъй като сегашната криза все още налага 
необходимостта от солидни и стабилни 
инструменти за пазара на труда, ЕИСК 
препоръчва съфинансирането от ЕС да 
се увеличи до 75 %, за да се подобри 
допълнително използването на ЕФПГ.

4.4 Комисията предлага да се продължи с 
досегашния мо дел на ЕФПГ като кризисен 
инструмент извън финан совата рамка. 
Недостатъкът на този модел е бавната и 
бю рократична процедура. Бюрокрацията 
се дължи отчасти на проблеми в Брюксел и 
отчасти на проблеми в държавите членки. 
ЕИСК призовава Комисията да се опита да 
намери решение на тези проблеми, за да 
може процедурата да стане погъвкава 
и побърза и вече да не представлява 
препятствие за евентуалните кандидати. 
Така например заявленията се подават 
от регионите, но трябва да минат през 

националното равнище. Това забавя 
значително процеса; преразглеждането 
на този вид процедури може да повиши в 
голяма степен ефективността.

4.5 ЕИСК приветства факта, че в новия 
регламент обхватът на понятието 
„работници“ не се ограничава само до 
хо ра на безсрочни трудови договори, а 
се разширява с включването на хората, 
наети чрез агенции за временна заетост, 
и работниците на срочен трудов договор. 
ЕИСК има колебания относно включването 
на самостоятелно заетите работници. ЕФПГ 
беше създаден като гъвкав инструмент 
за оказване на подкрепа на работниците, 
изгубили работата си вследствие на 
глобализацията. Статутът на самостоятелно 
заето лице се различава значително в 
отделните държави членки. Той варира от 
икономически зависими самостоятелно 
заети лица, които на практика са в 
същото положение като наетите лица, 
до микропредприятия, състоящи се от 
един човек. Много от самостоятелно 
заетите лица са важна част от пазара на 
труда. Освен това много самостоятелно 
заети лица не са избрали този модел, а 
малко или много са били принудени да 
се насочат към самостоятелна заетост. 
Самостоятелно заетите лица са сред 
първите, които ще бъдат засегнати от 
последиците както от глобализацията, 
така и от икономическите кризи. Като 
превантивна мярка срещу безработицата 
и стимул за подобро използване на ЕФПГ, 
ЕИСК предлага обхватът на фонда да се 
разшири с включване на тези участници 
на пазара.

4.6 Доколкото статутът на самостоятелно 
заето лице е фор ма на предприемачество, 
ЕИСК запазва колебанията си, тъй като 
помощта за съответните предприятия 
лесно би могла да доведе до нарушаване 
на конкуренцията с други МСП. Прила
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гането на ЕФПГ спрямо тази група ще 
се припокрие с политиката на ГД „Пред
приятия и про мишленост“ в подкрепа на 
МСП с нейния широк кръг от програми в 
областта на образованието, обучението 
и иновациите; с оглед на това ЕИСК е 
на мнението, че МСП не отговарят на 
условията за получаване на подкрепа по 
линия на ЕФПГ.

4.7 ЕИСК не е съгласен с включването на 
земеделските производители в обхва
та на ЕФПГ. За да аргументира това 
предложение, Комисията се позовава 
на преговорите по бъдещи търговски 
споразумения. ЕС вече е изчислил, че 
договори като този с Меркосур между 
ЕС и редица южноамерикански държави 
ще донесат печалби за Съюза като 
цяло; в рамките на ЕС обаче от тях ще се 
облагодетелстват главно промишлеността 
и услугите, а селското стопанство ще 
понесе негативите. Много от тези бъдещи 
споразумения вероятно ще имат същия 
резултат.

4.8 В предложението се посочва, че целта 
на ЕФПГ е да предоставя „еднократна 
подкрепа на работниците, съкратени 
вследствие на големи структурни 
промени, възникнали в резултат от 
растящата глобализация на моделите на 
производство и търговия“. В следващия 
параграф Комисията добавя, че 
„посредством ЕФПГ Съюзът следва да бъде 
в състояние да предоставя подкрепа и в 
случай на широкомащабни съкращения, 
причинени от сериозни смущения в 
икономиката на местно, регионално 

или национално равнище вследствие 
на въз никването на неочаквана криза. 
Обхватът на ЕФПГ ще бъде допъл нително 
разширен, за да включва предоставяне 
на пре ходна подкрепа на земеделските 
производители с цел улесняване на 
тяхното приспособяване към но вата 
пазарна ситуация, възникнала след 
сключ ва не на тър говски споразумения на 
Съюза, които засягат селско сто пан ските 
продукти.“

4.9 Има няколко важни причини, поради 
които не е подходящо селското стопанство 
да бъде включено в обхвата на ЕФПГ. 
Проблемите, с които селското стопанство 
ще се сблъска в резултат на тези търговски 
споразумения, ще бъдат структурни, 
тъй като бъдещите договори вероятно 
ще имат един и същ резултат, а ЕФПГ е 
само временен инструмент. Освен това 
търговски споразумения като договора 
с Меркосур, обикновено се преговарят в 
продължение на години и затова те не могат 
да бъдат считани за „сериозни смущения 
в икономиката на местно, регионално 
или национално равнище вследствие на 
възникването на неочаквана криза“. Те ще 
бъдат сериозни смущения в икономиката 
на местно, регионално или национално 
равнище, причинени от умишлени и 
внимателно подготвени действия на 
Европейския съюз. От само себе си се 
разбира, че селското стопанство следва 
да бъде компенсирано за поемането на 
този товар. Това обаче трябва да стане 
с инструмент, съобразен с конкретните 
условия в селското стопанство.
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През 2007 г. бе създадена съвместна
та проектна инициатива “Електра“ на 
европейската електротехническа и 
електронна индустрия и Европейската 
Комисия с цел, разработване страте
гията за развитие на този приоритетен 
индустриален сектор до 2020 г.  През 
юни, 2008 г. бе  публикуван разрабо
теният аналитичен доклад по проек
та “Електра 2020: Двадесет Решения 
заРазвите и Инвестиции до 2020 г. и 
Понататък“  от така наречената група 

“Шерпа“ – екип от голям брой воде
щи европейски промишлени експер
ти,  CENELEC, Европейската Комисия и 
Федерацията на Металообработващите 
индустрии под ръководството на Вице
президента на Европейската Комисия Г. 
Ферхойген и проф. Е. Крубасик – Пре
зидент на Асоциацията на Европейски
те Електротехнически и Електронни 
Индустрии – ОРГАЛИМ. В съставянето 
на доклада участва и БАСЕЛ чрез свой 
представител в експертната група в 

Материалът се публикува с любезното съдействие на БАСЕЛ
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Брюксел. В доклада бяха зададени 20 
ключови препоръки за растеж и инвес
тиции в промишлеността.

През май, 2009 г. Съветът по Конку
рентоспособност към Съвета на 
Европа възприе заключението, че 
електротехническата и електронна ин
дустрия е един  от ключовите факто
ри за поддържането на конкуренто
способна и силна индустриална база 
в Европа, а през октомври на същата 
година, Европейската Комисия прие 
и публикува специално комюнике по 
този въпрос – ‘Electra (COM(2009)594 
final). Предложените в доклада Елек
тра 120 препоръки са залегнали в 
текущите и планирани политически 
концепции на Европейския Съюз и спе
циално – в Европейския План за Ико
номическо Възтановяване.  Според 
него се смята, че електротехническа
та промишленост е ключов участник, 
обезпечаващ решения за настоящи 
и утрешни неотложни проблеми: на
деждно енергийно снабдяване, “зелен“ 
транспорт, енергийно ефективни съо
ръжения и сгради, “интелигентно“ про
изводство и пр.

Европейската електротехническа и 
електронна промишленост е основ
ния партньор на Европейския Съюз за 
постигане на всички цели, отразено 
в стратегията “Европа 2020“, тъй като 
произвежда необходимите технологии 
за превръщане на Европа в “поинте
лигентна“. За тази цел, с подкрепата на 
Европейската Комисия бе разработен 
и публикуван през март 2012 г. втория 
доклад на групата Електра “Интели

гентният Свят – Интелигентното Об
щество е Онова, което е Готово да 
Посрещне Предизвикателствата на 
Бъдещето“. Докладът Електра 2 е бил 
представен официално пред обширна 
аудитория от индустриалци, бизнес ръ
ководители, предприемачи и ръковод
ни кадри на 24 април, 2012 г. на пана
ира в Хановер. 

В доклада се разглеждат следните въ
проси:

• Анализ на резултатите от първия 
доклад Електра 1.

• Описание на промените, възник
нали пред европейската промишле
ност в резултат на икономическия 
срив през 2008 – 2009 г. и тяхното 
въздействие върху електротехниче
ската промишленост на Европа.

• Преоценка на предизвикателства
та на обществено ниво, пред които е 
изправена днес Европа и предлага
не на конкретни препоръки, подкре
пящи както европейските политиче
ски концепции, така и предлагащи 
възможност за промишлеността да 
се развива и инвестира в Европа, 
превръщайки я в “интелигентна“ и 
конкурентоспособна в глобален ма
щаб.

Докладът Електра 2 се фокусира вър
ху области с потенциал на развитие, в 
които електротехническата промишле
ност предлага фундаментален принос:

• Инфраструктура на доставката на 
енергия
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• Енергийна ефективност на сград
ното стопанство и транспортните 
мрежи

• Промишлено производство

• Интелигентни технологии, съответ
стващи на съществуващите и бъде
щи обществени нужди.

Разработен е в 8 глави с конкретни 
предложения и препоръки: 

1. Интелигентно Общество. 

2. Преглед на изпълнението на до
кладаЕлектра1.

3. Интелигентни инфраструктури – 
енергийни, сградни, информацион
ни и комуникационни, проблеми на 
сигурност и безопасност, ездраве. 

4. Интелигентни градове – сгра
ди, осветление, сигурност и безо
пасност, мрежи, градски транспорт, 
пристанища, водоснабдяване, упра
вление на отпадъците. 

5. Интелигентна мобилност – теле
матика, хибридизация на магистра
лите, навигационна система Галилей, 
комбинация от различни мобилни 
решения, емобилност. 

6. Интелигентно финансиране – из
точници на капитал, капитал за ви
дове дейности, бариери за финан
сиране. 

7. Интелигентна промишленост–в 
контекста на европейската полити
ка, помощ за МСП, стандартизацион
на политика, образование и обуче
ние. 

8. 12 ключови препоръки на Елек
тра.

Приложения към доклада – описа
ние на ключови проекти на европей
ско ниво, подготвени за стартиране в 
рамката 20122014 г. с цел, подкрепа за 
внедряването на пакета от послания и 
препоръки: 

1. Проект за транснационална 
електропреносна мрежа. 

2. Списък за кметове “Как да се 
превърне градът в интелигентен“.

3. “Електрифицирай Интелигентна
та си Сграда“ – брошура. 

4. Интелигентното  МСП “Работещ 
Европейски Клъстър“.

 5. Партньорство “Моделен Регион 
с Интелигентна Мобилност“. 

6. Европейска Конференция по 
Публичното Одобрение на Инфра
структурни Проекти. 

7. Инвестиционният фонд  FIEEC 
(FIMIEEC – Fondsd’Investissement 
pour la Modernisation de 
l’IndustrieElectrique, Electronique 
et de Communication). 8. Aлианс за 
Цифрово Доверие.

В момента, Оргалим – Асоциацията на 
Европейските Инженерни Промишле
ности в сътрудничество и с други ор
ганизации участва в подготовката на 
доклада на Европейската Комисия по 
проекта Електра за септемврийската 
сесия на Съвета по Конкурентоспосо
бност към Съвета на Европа.
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ПРЕПОРЪКИ
ВЪВ ВТОРИЯ  ДОКЛАД НА ГРУПАТА “ЕЛЕКТРА“ КЪМ КОМИСИЯТА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ “ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН СВЯТ“, МАРТ 2012 Г.

1. СЪСТОЯНИЕ НА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ ПОНАСТОЯЩЕМ:

• Промишлеността, особено в най-
развитите индустриални страни 
е била засегната много тежко от 
икономическата криза на 2009 г.

• Световното производство (световният 
пазар) е нарастнало с 33% между 
2005 и 2010 г. с големи разлики между 
различните райони/ страни: Китай е 
придобил пазарен дял за сметка на 
почти всички други страни:

 Китай: +121% (пазар), +117% 
(производство)

 ЕС27: + 12% (пазар и 
производство)

 САЩ: 13% (пазар),  12% 
(производство).

• Най-важните подсектори по 
производство (през 2010 г. са били 
същите както през 2005 г. – няма 
значителни структурни промени)

 В световен мащаб: (1) електронни 
компоненти и системи (ЕКС); 

 ЕС27: (1) автоматизация; (2) ЕКС; 
(3) енергетика

• В групата на ЕС27, Германия е 
найобширния пазар и найголям 
производител

• Търговски баланс на ЕС27: както през 
2005 г., така и през 2010 г. е установено 
активно търговско салдо със САЩ 
и БРИстраните (Бразилия, Русия и 
Индия) и търговски дефицит с Япония 
и Китай. Докато тези показатели за 
САЩ и Япония не са претърпели  
промени от 2005 г. до 2010 г., 
дефицитът с Китай през този период 
се е удвоил, а активното салдо с БРИ
страните е нарастнало с 60%.

2. МОДЕРНИ ИНФРАСТРУКТУРИ

Модернизацията на европейските 
инфрастуктури се е превърнала в 
ключова цел на Европейския Съюз. В 
рамките на стратегията си за развитие 
“Европа 2020“, Европейската Комисия 
е съставила списък от флагмански 
инициативи и дейности, като Дигиталния 
Дневен Ред, Иновационния Съюз и 
“Индустриалната Политика в Ерата на 
Глобализация“.

Материалът се публикува с любезното съдействие на БАСЕЛ
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Електротехническата промишленост 
в Европа е в състояние да достави 
отговори на повечето от тези европейски 
инфраструктурни политически 
инициативи. Това е промишлеността, 
която произвежда технологиите и 
системите, нужни за модернизацията на 
Европа.  Пред  обединена Европа стоят 
следните благоприятни възможности и 
предизвикателства;

Възможности

• Изграждане на по-интелигентна 
Европа:  да се предостави на Европа 
онази енергия, дигитална система, 
транспорт, здравеопазване и 
сградна инфраструктура, които са 
й необходими за да бъде глобално 
конкурентоспособна.

• Укрепване на Европейската 
електротехническа промишленост: да 
й се даде възможност за разработване 
и представяне на технологии, 
стимулирайки по този начин растеж и 
водещо ниво.

Предизвикателства

• Продължителни разрешителни 
процедури: инфраструктурните 
проекти на ниво страничленки, 
особено при извънгранични дейности 
често са обект на продължителни 
разрешителни процедури.

• Финансиране: инфраструктурните 
проекти  изискват значително 
финансиране. Особено по време на 
икономически кризи, финансирането и 
достъпът до кредити трябва  лесно да 
бъдат предоставяни на ниво ЕС.

• Обществено възприемане на 
инфраструктурните процеси: 
общественото възприемане и 
одобрение определя успеха на много 

от ключовите инфраструктурни 
проекти. Важно е те да бъдат 
придвижвани от самото начало по 
прозрачен начин, включително и чрез 
обсъждания с участниците в тях. 

3. МОДЕРНИ ГРАДОВЕ

Нарастващата урбанизация е една 
от големите мегатенденции на 
нашето време. През 2050 г. ще живеят 
допълнителни три милиарда жители на 
земята. 70% ще живеят в градовете, които 
ще генерират 80% от глобалните емисии 
и ще консумират 75% от произвежданата 
енергия. Днес, много градски 
инфраструктури  вече са достигнали 
своя лимит по отношение на безотказно 
енергийно снабдяване и мрежи, 
транспорт, здравеопазване, безопасност 
и сигурност, водоснабдяване 
и управление на отпадъците. 
Интелигентните градове съчетават 
конкурентоспособност, устойчивост и 
качество на живот. Интелигентният град 
представлява “Система от Интелигентни 
Системи“.

3.1 Конкретни препоръки – ключови 
послания

Интелигентни сгради

• Европа трябва да се заеме с  
нуждите на съществуващото сградно 
стопанство като зададе ясна пътеводна 
карта на възтановителните цели  за 
постигане през 2020, 2030 и 2040 г.,  
специално за обществените сгради.

• Да се поощри  конвергенцията и 
хармонизирането на изчислителните 
методологии и критерии.

• Регулационната рамка в страните-
членки, особено по отношение 
на обществените доставки, както 
и предложените от Европейската 



29

Комисия структури за подобрен 
капацитет на сградотроителството 
трябва да се подобрят съществено с 
цел, използване на пълния потенциал 
на изпълнителното договаряне.

• Подпомагане на сертифицирането 
с минимална разходна ефективност 
чрез контролиране на разходите за 
пожизнени цикли, с ударение върху 
управлението на различните видове 
използване на енергия.

• Съдействие и подпомагане в 
контекста за сигурност и безопасност 
на хармонизирането на строителните 
правилници/правилници за работа 
и въвеждането на стандартизирани 
указания за тяхното прилагане.

Интелигентни домове

• Поставяне на минимални изисквания 
за изпълнение на енергийната система 
на новите обществени и частни 
домове.

• Подпомагане обновяването на 
съществуващите жилища.

• Стимулиране на спешната нужда 
от открити, вътрешноперативни 
и надеждни комуникационни 
протоколи (включ. и модели от данни) 
за улесняване интегрирането на 
електрическите характеристики на 
домовете (Европейски стандарти, 
съгласно мандати 441 и 490).

• Подпомагане разпространението 
на отговарящи на потребностите 
тарифи както и свързани с времето 
на консумация такива за пълно 
използване предимствата, предлагани 
от Интелигентните Мрежи и 
Интелигентните домове.

• Европейското жилищно стопанство 
застарява и настоящите електрически 

инсталации са крайно недостатъчни. С 
оглед осъществяване подобряването 
на капацитета и върховата мощност, 
усъвършенстваното управление на 
енергийните потоци и електрическата 
безопасност, странитечленки трябва 
да поощряват обновлението и 
осъвременяването на електрическите 
инсталации в жилищата. Това налага 
интегрирането на нови електрически 
приложения и функции, предлагащи 
подобро енергийно управление, 
комфорт и безопасност.

• Осигуряване наличието на 
интелигентни финансови механизми за 
покрепа на инвестиции в интелигентни 
технологии и продукти за дома.

Осветление

Технологиите за осветление и неговото 
управление са били подложени на 
значително развитие през миналото 
десетилетие, предлагайки нови 
перспективи и възможности на градовете 
за развитието на урбанистични стратегии 
за осветление.

• Използване на осветление само при 
нужда, благодарение на интелигентни 
осветителни системи (ИОС), 
подобряващи качеството на живот на 
гражданите и спестяващи повече от 
40% от енргията на градовете. ИОС 
се експлоатират найдобре, когато 
осветлението е правилно проектирано, 
инсталирано, функциониращо, 
поддържано и управлявано.

• Увеличаване скоростта на обновление 
на съществуващото  външно и 
вътрешно градско осветление с най
последните осветителни технологии, 
системи и решения, тъй като 
ежегодната му степен понастоящем 
е бавна, около 5% и съществувщите 
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схеми са неефективни и остарели.

• Ускоряване преминаването към 
светодиодни осветителни технологии. 
О оглед  внедряването на Зелената 
Харта на ЕС “Осветяване на Бъдещето 
чрез Ускоряване Разпространението на 
Иновативни Осветителни Технологии“ 
(СОМ (2011) 889 final), се препоръчва  
пускането в ход на Европейската 
Осветителна Мрежа наТвърди 
Електрохимически Излъчватели по 
цялата верига на приложение.

Сигурност & безопасност

Градските райони са изправени пред 
специфични проблеми по отношение 
сигурност и безопасност, включващи 
престъпност и насилие, тероризъм, 
пожари, отнемане на имущество, 
несигурност в ползването му и природни 
бедствия.

• Насърчаване разработването на пан-
европейски стандарти за продукти, 
системи и услиги и интегрирането 
на всички инфраструктурни 
информационни системи.

• Насърчаване въвеждането на 
общоевропейска изпитвателна и 
сертификационна система, където 
пазарите налагат подобни процедури.

• Предоставяне отговорността 
на индустрията за грижите по 
поддържане и приспособяване на 
инсталираните системи.

Интелигентни мрежи

Интелигентният град не може да бъде 
такъв, без правилно отношение към 
процеса на интелигентните мрежи. 
Много райони в градовете изискват 
найсъвременни технически и 
интегрирани решения. Управлението 

на интелигентните мрежи и свързаните 
с това услуги изисква предварително 
планиране както и компетенции на 
органите, предвидени за опериране на 
бъдещи системи.

Важно е, въпросът за интелигентните 
мрежи да се разглежда с цялостен 
подход, с акцент не само върху отделните 
компоненти, но като единна, цялостно 
интегрирана система. Изключително 
необходимо е, да се осъществи цялостно 
стратегическо законодателство, 
гарантиращо възможността на всички 
мрежови компоненти да комуникират 
една с друга с цел, снижаване на 
вредните газови емисии (ВГЕ), 
увеличаване на енергийната ефективност 
и превръщането на града в истински 
интелигентен такъв.

• Разширяване представянето 
на пилотни проекти, свързващи 
интелигентните мрежи с проектите 
за интелигентни градове, покрепени 
от обществено финансиране, 
идентифицирано в EEGI (Европейската 
Инициатива за Електрически Мрежи) 
и спонсорирано от ГД “Изследване и 
Иновация“ на ЕК.

• Поощряване на политиците, 
промишлеността, гражданите и 
обществото да си сътрудничат по 
съглашение за твърди ангажименти по 
инфраструктурни промени.

• Установяване на основни обучителни 
и тренировъчни програми в целия ЕС.

• Спонсориране на стандартизацията 
по взаимодействието на SCADA  
Надзорен Контрол и Придобиване 
на Данни (Supervisory Control 
and Data Acquisition), допускащи 
мащабни икономии, включително и 
регулационна рамка за въвеждане 
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на текущите собственически 
комуникационни протоколи в 
бъдещите взаимодействащи 
Интелигентни Мрежи.

Транспорт

Градска мобилност

Градската мобилност е основна за 
производителността, здравето и 
качеството на живот в градовете. 
Те се нуждаят от подобрена мрежа 
от интелигентни транспортни 
системи, които да са достъпни, 
безопасни, надеждни и устойчиви, 
без възпрепятстване подвижността на 
населението. Съществува все още обаче 
силна нужда от обществено финансиране 
и стандартизация в транспорта за 
създаването на действително интегриран 
единен транспортен пазар.

• Задаването на ясни и общовалидни 
цели за емисионни снижения трябва 
да представлява основната задача на 
транспортната политика.

• За постигане на изискванията 
на операторите по отношение 
продуктовата отговорност е 
необходимо да се отвори пазара по 
поддръжката за стабилизиране на 
конкурентоспособността на релсовата 
промишленост.

• “Хоризонт 2020“ трябва да 
приотиризира по съответен начин 
технологичните предизвикателства на 
емобилността, както по пътищата, така 
и в релсовия транспорт.

• Правителствата могат да ускорят 
прехода към Епревозните средства 
(ЕПС)чрез създаване на икономически 
стимули за потребителите и 
подкрепяне на изследователския 
капацитет, вкл. и на МСП.

• CEF (Connecting Europe Facility) е 
правилният инструмент за натиск 
по понататъшното развитие на 
ЕПС. Важно е, бъдещите ЕПС да 
имат възможността за свързване с 
интелигентните мрежи.

• Очакваният голям брой от Е-ПС 
в градовете изисква планиране и 
инсталиране на специална енергийна 
инфраструктура и системи от услуги.

Интелигентни пристанища

Интелигентните пристанища и 
складове са основните икономически 
активи на много градове. Над 90% от 
световните стоки се транспортират по 
вода и ефективността на европейските 
пристанища ще представлява 
положителен актив за бъдещата 
интегрирана икономическа система на 
Европа.

• Разпространяване на най-добрите 
практики по отношение енергийната 
ефективност и СО2 – емисиите в 
пристанищата на Европа.

• Стимулиране на необходимите 
инвестиции в електротехническата 
инфраструктура  с цел, постигане на 
съответствие с новите елементи на 
интелигентите мрежи.

Управление на водното стопанство и 
отпадъците

Водно стопанство

Проблемът “Вода“ трябва да се разглежда 
преди всичко в контекста на ресурсната 
ефективност, свързана също така и с 
проблемите на енергийната ефективност 
и промените на климата. Снабдяването с 
вода и нейното обработване са главните 
потребители на енергия. Електрическта 
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енергия, използвана в помпените 
системи за разпределение на водата 
представлява 7% от използваната 
електрическа енергия в градовете. 
Европейската електротехническа 
индустрия е водещия доставчик на вода 
и решенията по отпадъчната такава за 
промишлеността и градските общини.

Отпадъци

Градовете са основните производители 
на отпадъци. Градовете се стремят в 
нарастваща степен към събиране на 
отпадъците и отделяне на това, което 
може да се възтанови или рециклира 
както и да се изгори остатъкът за 
получаване на топлина и енергия.

• Системата на водното стопанство в 
градовете е от жизнено значение и се 
нуждае от съответстваща политика на 
управление както и от вземане под 
внимание на нейната ефективност в 
широк смисъл на думата.

• Градските власти трябва активно да 
поощряват схеми с нулев отпадък и да 
участват положително в компаниите, 
които ги осъществават. Това би 
означавало поддръжка за планови 
мероприятия и предоставяне на 
договори, гарантиращи достъп до 
отпадъчните потоци.

• Комисията, правителствата, местните 
власти и регулатори трябва да 
обсъждат промени в регулационните 
схеми по координиран начин и да 
гарантират липсата на непредвидени 
последствия в резултат на политически 
промени.

• Ефективността и стойността на такива 
проекти за отпадъците нараства, ако 
отпадъците се събират чрез бордюрни, 
сухорециклиращи техники. Това 
налага местните власти да организират 

събирането на отпадъците да става по 
съответен начин.

• Изискванията на Директивата 
за Обработване на Градските 
Отпадъчни Води трябва да изцяло 
да бъде внедрена във всички 27 
европейски страни като енергийните 
разходи трябва да бъдат сведени до 
минимум посредством прилагане на 
подхода към жизнения цикъл, към 
проектирането и обновлението на 
предприятията за третирането на 
отпадъци.

4. ИНТЕЛИГЕНТНА МОБИЛНОСТ

Интелигентната мобилност дава 
възможност за движението на хората и 
стоките да става по ефективен и удобен 
начин с едновременно снижаване на 
въздействията върху околната среда 
(консумация на енергия, емисии във 
атмосферата, шум, пространствено 
използване, безопасност). Оптималното 
използване на транспортната 
система се постига чрез развиване 
на ефективни телекомуникационни и 
информационни системи.  Устойчивите 
транспортни системи разчитат много 
послабо на енергия от полезни 
изкопаеми, отколкото на произведена 
от чисти и нисковъглеродни източници 
електрическа енергия. Обществените 
транспортни системи дават възможност 
за съществено снижение на на 
консумацията на енергия, използваното 
пространство и емисиите от СО2 и други 
газове за един пасажер.

• Необходимо е задаването на 
стандарти за енергийната ефективност 
на превозните средства и системи: 
всички техни видове (коли, автобуси, 
самолети, камиони, железници) 
трябва да притежават цели за 
енергийна ефективност, които да се 
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осъвременяват редовно и да бъдат 
достатъчно гъвкави за допускане на 
постоянно преработване.

• Използването на околната среда и 
публичното пространство трябва да 
притежава цена:  такси за замърсяване, 
задръстване и безопасност трябва да 
се поощряват с оглед, създаването и 
развитието на транспортни опции с 
помалко въздействие.

• Развитието на инфраструктури трябва 
да се поощрява: инфраструктурните 
разходи често предотвратяват 
развитието на найефективните  
системи за обществен транспорт.

• Подпомагане на иновации за 
интелигентна мобилност: иновацията 
е ключа за намиране на решения, 
предлагащи найдобрите мобилни 
услуги с минимално въздействие 
върху околната среда. Основни 
теми за разглеждане: телематика; 
хибридизация на пътните магистрали; 
високоскоростни влакове; сателитната 
навигационна система Галилей; 
комбинация от различни решения 
за мобилност (самолет, влак, кола, 
емобилност).

Емобилност

Емобилността е едно ключовите 
решения за нашите модерни времена. 
Европейските политически кръгове 
виждат  благоприятните възможности от 
комбинирането на няколко политически 
цели в тази област: защита на климата 
и енергийна ефективност, посилна 
независимост от други райони на 
света, почисти градове и транспортни 
средства, създаване на нови бъдещи 
европейски инфраструктури и 
едновременно с това – увеличаване 
конкурентоспособността на Европа.

Електротехническата промишленост 
е единствения индустриален сектор, 
притежаващ опита и познанията на 
системно ниво във всички елементи 
на веригата  на електромобилната 
система – от енергийното генериране, 
преноса и разпределението на 
електрическата енергия и акумулаторите, 
до елементите за управление и 
задвижване на превозните средства. 
Задачите за разрешаване са: 
тенденциите за мобилността и визията 
за бъдещето; икономическите влияния 
на емобилността; акумулаторните 
технологии; решения за зареждащата 
инфраструктура в Европа.

5. ИНТЕЛИГЕНТНО ФИНАНСИРАНЕ

Ако системата за финансиране 
остава основното препятствие за 
модернизирането на инфраструктурите, 
ползващи нисковъглеродни технологии, 
един от помалко очевидните 
допълнителни проблеми е енергийната 
ефективност. Но дори и  там, където 
технологиите за постигането им 
съществуват, инвестициите са доста 
ограничени. Ключовите въпроси за 
развиването на интелигентни градове 
са:  ясен политически курс и неговото 
въздействие както върху доставката 
и предлагането на стоки и услуги 
на пазара, така и върху търсенето 
им, създавано от наличната ценова 
политика. Като резултат, наличието на 
капитала, необходим за развитието 
на Нисковъглеродни Технологии 
(НВТ) е нарастнало рязко и е видно 
вече значително придвижване на 
т.н. рисков капитал за инвестиции в 
“чисти“ технологии. Все пак обаче, 
финансирането на НВТ е непостоянно 
и показва висока степен на корелация 
с доверието на инвеститорите и 
глобалната икономическа перспектива.
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Основното предизвикателство спрямо 
пренасочването към НВТ е необходимият 
истински обем на инвестиции, оценяващ 
се понастоящем на 2.9 трилиона евро 
за периода 20112020 г. Като следствие 
на това, моделите за финансиране на 
инфраструктурните инвестиции са 
незадоволителни.

Конкретни препоръки 

за създателите на политики, както на 
ниво ЕС, така и на национално такова:

• Политическата стабилност е 
приоритет.

• Обща политика по данъчните стимули.

• Лостов механизъм на общественото 
финансиране.

• Подкрепа въвеждането на 
новосъздавани НВТ.

• Стандартизиране на “зелени 
облигации“.

• Инфраструктурни инициативи на 
местните правителства.

за корпоративни и инвестиоцинни 
банки:

• Гарантиране на “зелени облигации“.

• Предоставяне на заеми 
за енергоефективни и 
микроелектрогенериращи активи.

• Използване на ценни книжа за 
придобивка на капитал за развой.

• Интегрирано финансиране на 
проекти.

• Структурирани  НВТ-инвестиции за 
продукти.

• Разбиране от страна на финансовите 
институции на техническите решения и 
облагите от НВТ.

за градовете:

• Общинските съвети трябва да 
поемат водачеството, да направляват 
и координират трансформацията в 
интелигентния град.

• Те трябва да създадат ясна визия по 
въпроса.

• Много е важно да придобият 
вътрешна представа за закондателните 
възможност, пречките и финасовите 
ресурси.

• Да поставят реперни срокове и да 
направляват прогреса.

• Да намерят местни финасови 
партньори.

• Да проучат всички възможни 
финансови конструкции, включващи 
особено следните модели:

 В Корпоративния Финансов 
Модел, финансиращите 
партньори (напр.  EIB – СИБанка) 
предоставят финансиране 
на организатора (компания, 
консорциум, институция) на базата 
на финасовата му стабилност. По 
този начин са изложени само на 
кредитния риск на организатора, а 
не на проекта.

 Във Финансовия Модел на 
Проекта, проектът се рализира 
и финансира чрез  правно и 
финансово самостоятелна 
проектираща компания, като 
организаторът (те) са стратегически 
партньори (напр. акционери).

6. ИНТЕЛИГЕНТНА  ИНДУСТРИЯ

Европейската Комисия представи през 
октомври 2011 г. своя доклад за МСП 
“Възтановяват ли се МСП от Кризата“ (от 
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2010 г.). Докладът потвърди факта, че 
МСП остават икономическия гръбнак 
на Европа. МСП представляват 99% от 
целия бизнес и дават работа на повече 
от 90 милиона европейци. Тъй като 
обаче през март 2012 г., настоящата 
икономическа все още не е преодоляна, 
МСП продължават да действуват в 
един несигурен икономически климат: 
около 3.25 милиона работни места са 
били загубени в МПС, което подчертава 
необходимостта от възтановяване на 
силата на създаване на работни места на 
МПС.  Между 2008 и 2010 г., Европейската 
Комисия и странитечленки са внедрили 
редица дейности, описани в Декрета за 
Малкия Бизнес (SBA) за намаляване на 
администартивния товар, за улесняване 
достъпа на МПС до финансиране и 
подкрепа на достъпа им до нови пазари. 
Условията обаче в сферата на “достъп до 
финансиране“ са се влошили.

Редица важни стъпки трябва да 
бъдат предприети за подобряване на 
положението в сферата на: европейската 
политика (начало – SBA);  МПС и 
стандартизацията; ползите за хората 
и съществуващи предизвикателства;  
развитие на клъстерни системи;  
интелигентни работни умения и 
обучения.

Препоръки

• Необходимо е разработването 
на допълнителен инструмент към 
SBA за полесен достъп до научно
изследователски финансирания 
(ИКТ) за МПС, развиващи 
високотехнологични продукти. ЕК 
трябва да бъде наясно по това, че:

 Регулирането на конкурентната 
помощ е често несправедлива към 
местните играчи спрямо външния 
свят.

 Регулирането на инвестиционната 
помощ е остаряла в един свят, 
в който всички народи се 
стремят към защита на своите 
стратегически важни видове 
бизнес.

 За бъдещето е не само важна 
покрепата на иновативните 
компании, но също така и на тези 
(повечето от тях МСП), снабдяващи 
пазара със зряла технология 
и създаващи заедно с това и 
иновационни работни места в ЕС.

• За подобряване достъпа на МСП до 
финансиране, Комисията трябва да им 
помага:

 Посредством  устойчива схема за 
гарантиране на заеми, подкрепяща 
инвестиции, растеж, иновации и 
развой.

 Посредством правенето на 
финансиращите програми на 
ЕС подостъпни за МСП заедно 
с понататъшно опростяване на 
необходимите процедури.

 Представяне на план за действие 
за подобряване достъпа на МСП 
до финансиране, включително 
и достъп до пазара на рисков 
капитал, както и разработване 
на целенасочени мерки към 
инвеститорите за опознаване на 
предлаганите от МСП възможности.

 Проучване опциите за 
установяване на инструмент 
за валоризация на правата по 
интелектуалната собственост на 
европейско ниво, в частност – за 
улесняване достъпа на МСП до 
пазара на знания.

• Стандарти, като оценено от 
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специалисти кодифицирне на 
найдобрите инженерни практики 
с цел, установяване на база за 
интероперативността на продуктите. В 
този смисъл, те улесняват иновациите, 
тъй като допускат действието на нови 
решения при нови продукти или 
услуги. Обратно, външно наложените  
стандарти в ранните стадии на 
иновацията могат да се окажат 
контрапродуктивни: ключов елемент 
за иновациите е разсъждения отвъд 
съществуващото статукво.

• По-добро прилагане на клъстери 
и бизнес мрежи за подкрепата 
на интернационализирането на 
европейските МСП на пазари извън 
Европа, особено за новосъздавани 
промишлености, в които клъстерното 
коопериране ще оказва найголямо 
влияние, трябва да бъде много по
добре проучено в бъдеще.

• Съществува нужда от подпомагане на 
насочени към развой клъстери, както и 
подобряване на политиките, отнасящи 
се до клъстерите, като: промишленото 
коопериране, коопериране на 
развойните дейности и културните 
такива.

• По-добра последователност и 
съгласуваност в продуктовото 
законодателство на технологично 
ниво: производителите се 
сблъскват с все посложна, често 
непоследователна законодателна 
среда, в резултат на което се 
създават тежести за занимаващи се 
с развой МСП. Трябва да се създава 
последователно законодателство и 
да се избягва дублиране, правова 
несигурност и безмислени 
админстративни усложнения.

7. ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ЕЛЕКТРА2

Интелигентен живот
Интелигентният живот на бъдещето 
изисква пълно  об нов ление на нашите 
съществуващи инфраструктури в Европа. 
Визията за интелигентен живот, съвместно 
с разпространението на модерни 
технологии в контекста на големи 
европейски инфраструктурни проекти 
ще бъде успешна само тогава, когато 
обществото участва в тях и подкрепя тази 
тенденция.

Интелигентни хора
Инициативи трябва да бъдат предприети 
за увеличаване привлекателността на 
науката и технологията за въз ра стовите 
групи около 1012 и1617 години, когато 
младежите вземат решения относно 
ориентацията си в науката и учението. 
Ударението трябва да падне върху 
“проницаемостта“, т.е. върху улесняване 
обмена между професионалното 
обучение и висшето образование, които 
трябва да се разглеждат съвместно като 
единна система.

Интелигентни градове
Градовете са от фундаментално значение 
за хората в Европа. За да станат те “по
интелигентни“ е необходимо за същите  
основно обновление и понататъшно 
развитие на съществуващите 
ифраструктури и подходящите методи 
на финансиране. Необходими са 
интелигентни електрически мрежи 
и инсталации, както и модерни 
инфраструктури за управление на 
данни. ИТтехнологии са необходими за 
осъществяване на реален времеконтрол 
на градовете.

Интелигентни мрежи
Европа се нуждае от интелигентни 
мрежи още сега. Внедряването на 
енергийните политики на ЕС трябва да 
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бъде фокусирано върху създаването 
на паневропейска инфраструктура на 
електрическите мрежи на бъдещето, която 
да бъде способна за взаимното свързване 
и интегриране на големи енергийни 
потоци от множество обновяеми 
източници.

Интелигентни сгради
Днешните електрически инсталации 
често не предлагат нужната гъвкавост 
за посрещане нуждите от електрическа 
енергия на бъдещето. Нови и дори много 
помощни електрически товари ще бъдат 
взаимносвързвани на много повисока 
степен. Инсталациите се нуждаят бързо 
от модернизиране, с оглед допускането 
на нови модели на потребление (като 
зареждането на електромобилността), 
които да се превърнат в ежедневна 
дейност в домакинствата.

Интелигентно осветление
Осветлението играе решаваща роля 
за постигане на покачествена и 
поенергоефективна околна среда. 
Интелигентните осветителни системи 
могат да подобрят живота на гражданите 
и да помогнат на градовете да спестяват 
повече от 40% от необходимата им 
енергия. Интелигентните градове трябва 
да инвестират в нови интелигентни 
обществени системи на осветление с 
наймодерните технологии, включващи 
светодиодни решения.

Интелигентна мобилност
Мобилността на хората изисква нови 
решения както и на система от различни 
опции на мобилност, с възможност за 
индивидуална комбинируемост. Градовете 
се нуждаят от по добрена мрежа от 
интелигентни транспортни системи.  
Необходими са  цели по снижаването 
на вредните емисии за подпомагане на 
градската мобилност с ударение вър

ху електрифицирания транспортен 
сектор (релсов и е мо би лен) в бъдещите 
развойни проекти и програми на ЕС.

Интелигентна сигурност & безопасност
Съществува голяма нужда от 
общоевропейски хармони зирани норми 
и стандарти в инфраструктурите по сигур
ност и безопасност. Заплахите и рисковете 
трябва да бъдат оценявани и решавани 
на европейско ниво с оглед, постигане на 
максимална безопасност за гражданите на 
Европа. CEN, CENELEC и ETSI разработват 
работна програма за европейски 
стандарти по безопасност.

Интелигентно финансиране
Индустрията за финансови услуги 
се сблъсква все още с многобройни 
предизвикателства при възтановяването 
й от финансовата криза. Финансирането 
на Нисковъглеродните Технологии (НВТ) 
представлява уникална възможност 
за банките за облагодетелстване от 
значителния ръст на НВТсектора, като 
същевременно демонстрират принос в 
премахване на климатичните промени. 
Понастоящем са налице значителни 
бариери, предотвратяващи достъпа до 
капитал в целия спектър на финансовите 
източници. Три от найважните такива 
са: политическата несигурност, 
ограниченията при заеми на капитал и 
технологичната несигурност.

Интелигентно здравеопазване
Застаряващата популация на Европа 
налага установя ва не то на ездравна 
инфраструктура. Разработването на 
ев ропейски ездравен план за действие 
трябва да по сочи кон кретни стъпки за 
начина на измерване на нефи нан со
вото влияние на ездравеопазването 
за вземане на ин  фор мирани решения 
по финансиране, да предложи фи
нансови схеми за внедряване на 
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ездравеопазването и да развие 
механизмите за възвращаемост на 
ездравните ус луги.

Интелигентни МСП
МСП представляват повече от 99% от 
целия бизнес и дават работа на над 90 
милиона европейци. Те предоставят 
дветрети от работните места в частния 
сектор в ЕС и са в центъра на постигане на 
целта на ЕС по постигане на 75% заетост 
през 2020 г. В резултат на икономическата 
криза обаче, 3.25 милиона работни места 
в МСП са били загубени.

Основните предизвикателства пред 
високотехнологичните МСП са: достъп 
до финансиране, наличност на обучен 
персонал (в частност – инженери), 
достъп до пазарите, фалшификатите, 
развой/иновации и благоприятна за 
иновации околна среда. Найдобрите 
МСП се характе ризират с висока степен 
на сътрудничество с техните доставчици, 
клиенти, конкуренти и външни източници 
на познания относно иновациите на 
дадени услуги.

Интелигентни стандарти
Въпреки факта, че адекватното участие 
на участниците в икономическата верига 
е крайно необходимо в евро  пейския 
стандартизационен процес, е видно, че 
пред ставянето на МСП в европейските 
стандартизацион ни дейности е често 
неадекватно. За улесняване достъпа на 
МСП в този процес, CEN и  CENELEC са се 
договорили в обединяване на техните 
усилия за подобряване достъпа до 
европейската стандартизация на МСП. 
Основната задача тук е разработването 
на решения за подобряване добавената 
стойност от стандартизацията и 
стандартите за МСП и снижението на 
финансовото им въздействие.
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Една от целите на тазгодишната  Генерал
на Асамблея на ОРГАЛИМ в Брюксел бе 
представянето на манифеста по нейната 
нова индустриална политика “Производ
ството за Създаване на Посилна и Позе
лена Европа“  като отговор на Комюнике
то на Европейската Комисия “ По мощна 
Европейска Индустрия за Растеж и Ико

МАНИФЕСТ
ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА – 

ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА СЪЗДАВАНЕ  
НА ПО-СИЛНА И ПО-ЗЕЛЕНА ЕВРОПА

номическо Възтановяване“, в което Коми
сията развива визията си за постигане на 
тази цел. Манифестът се фокусира върху 
ползите, които инженерната промишле
ност може да предостави на Европа във 
времето на бърза трансформация и след 
удължен период на финансова и иконо
мическа криза, в което  правителствата 

На 28 и 29 ноември, 2012 г. се състоя в Брюксел Генералната Асамблея на ОRGALIME 
– Асоциацията на Европейските Инженерни Индустрии, представляваща 34 на-
цио нални федерации с нестопанска цел, обхващащи над 130  000 компании от 
механотехническата, металообработващата, електротехническата и електрон-
ната индустрии на 32 европейски страни. БАСЕЛ е също  член на ОRGALIME  за Източна 
Европа от 2006 г. 
На Асамблеята са присъствали повече от 250 делегати и гости както и 
представители Европейския Парламент, на Комисията на ЕС и нейните основни 
Главни Дирекции, начело с  Президента на Комисията Жозе Мануел Барозо, които 
е изнесъл и встъпителна презентация по икономическата  политика на ЕС и 
индустриалното производство в Европа. 
ОGALIME,  съвместно с CEEMET (Съвета на Европейските Работодатели от  Мета-
ло об работващите и Технологични Индустрии) са разработили в отговор на 
неотдавнащото Комюнике на ЕК “По-мощна Европейска Промишленост за Растеж и 
Икономическо Възтановяване“  съвместния Манифест “Създаване на Една По-силна и 
По-Зелена Европа“.  В манифеста се съдържа необходимият импулс за възтановяване 
доверието в европейския проект. Манифестът е бил официално представен  и връчен 
на Ж. М. Барозо.

Материалът се публикува с любезното съдействие на БАСЕЛ
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са подложени на финансови затруднения, 
а потребителите  и работната сила са в 
крайно разтревожено състояние.
Наистина, ако в последните няколко го
дини, производствената промишленост 
не се е намирала на челно място в по
литиката на Европа, която се е концен
трирала върху климатичнитепромени, 
възобновяемата енергия и съвсем нас
коро – върху ресурсната ефективност и 
разбира се, върху валутната, финансова и 
сегашната икономическа криза, сега вече 
Европа найпосле се осъзнава, че след  
драстичните мерки  е абсолютно необхо
дим двигател за икономически растеж. 
Производствената промишленост може 
да го достави: по време на настоящата 
криза, представляваните от ОРГАЛИМ ин

дустриални сектори са доказали своята 
издържливост и са продължили да обез
печават значителна заетост и висока до
бавена стойност към икономиката на ЕС 
като цяло.
Представляваната от ОРГАЛИМ инже
нерна индустрия е найголемият про
изводствен сектор на Европа и един от 
найуспешните и иновационни нейни по
деления: през 2011 г., промишлеността 
е покачила продукцията си до близо  6% 
или 1,666 милиарда евро, ръст на заетост 
с 1.8% до 10.2 милиона души, ръст на екс
порта с 12.5% и продукция на вътрешния 
пазар с 5.1%.
Кои са причините за този успех? Какво 
изисква тази производствена промишле
ност, стояща зад 28% от индустриалната 
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продукция на ЕС и една трета от нейния 
износ  като рамкови условия и политиче
ска подкрепа от европейските институ
ции, за да поддържа курс на конкурен
тоспособност и растеж, включително и 
нивото на заетост в ЕС? Това са въпроси
те, на които манифестът търси отговори.
Манифестът бе представен на този Евро
пейски Производствен Форум, събитие 
председатествано от члена на ЕП Мал
към Харбър, Председател на Комите
та за Вътрешния Пазар на ЕП, по време 
на Генералната Асамблея на ОРГАЛИМ. 
По време на провеждането й, Президен
тът на ОРГАЛИМ Ричард Дик предста
ви и връчи  Манифеста на Председателя 
на Европейската Комисия Жозе Ма
нуел Барозо, който бе ключовият  ора
тор за тази вечер. Речта му бе последва
на от дебат по индустриалната политика, 
в която в панел от следните участници 
се проведоха дискусии и отговаряне на 
въпроси пред повече от 200 присъства
щи: господата Петинели, директор, ЕК, 
ГД Предприемачество и Индустрия;  
Дик, Президент на Оргалим, председа
тел и управляващ директор на W Lucy 
&Co,Ltd;  Велкер, вицепрезидент на 
VDMA, гл.  Директор на A����d �. �c��t, гл.  Директор на A����d �. �c��tгл.  Директор на A����d �. �c��tA����d �. �c��t �. �c��t�. �c��t. �c��t�c��t�tt
t� Gmb�&CO KG;  Бона, вицепрезидент 
на ��d��m�cc���c�, ръководител на от��d��m�cc���c�, ръководител на от, ръководител на отръководител на от
дела за индустриални връзки на АВВ, 
Италия.
Публикуването на този манифест е в тяс
на връзка с разпространеното комюни
ке на Европейската Комисия в рамките 
на редовния преглед на индустриална
та й политика, по време когато европей
ските институции в нарастваща степен 
преместват фокуса си върху стартиране
то на европейския растеж. Той посочва 
рецептите за осигуряването на дългосро
чен успех в инженерната промишленост 
– сърцевина на икономиката, и с която 
Европа днес е все още водеща по отно

шение на иновации, технология и систе
ми и снабдява всички останали сектори 
на икономиката с потенциал да станат по
продуктивни, поефективни и да прове
дат собствената си трансформация към 
зелената икономика, която е в същината 
на европейската визия за бъдещето.
Ключови послания в политическия ма
нифест
В манифеста си “Производството за съз
даване на посилна и позелена Европа“, 
ОРГАЛИМ и СЕЕМЕТ посочват необходи
мите условия за постигането на тази 20% 
цел и превръщането на Европа в място за 
инвестиции за висококачествено и чисто 
производство, което да предостави  нови 
работни места и растеж. За поддържане
то на тази визия, ОРГАЛИМ и СЕЕМЕТ са 
направили серия от политически препо
ръки, разделени в 11 тематични глави:
Ясна, последователна и предвидима 
регулация: подобряване на съществу
ващите правила вместо създаването на 
нови такива, снижаване разходите по за
конодателството чрез подобри оценки 
на въздействията му, намаляване това
ра от ново законодателство, особено за 
МСП.
Ефективно функциониране на вътреш
ния пазар: необходимо е полагането на 
повече усилия за постигане на хармони
зирано прилагане на законодателство
то във вътрешния пазар. За улесняване
то на това се приема, че регулациите са 
подобри от директиви; прокарването и 
изпълнението на регулацията на ЕС тряб
ва да се укрепи чрез подобрен надзор на 
пазара.
Законодателство по отношение на 
околната среда: трябва да бъде пред
видимо и лесно за управляване и да не 
подкопава конкурентоспособността на 
индустрията; подобро балансиране на 
добавъчните разходи спрямо допълни
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телните облаги, като Директивата за Еко
дизайн трябва да предоставя нов цялос
тен подход.
Развойна дейност: финансирането тряб
ва да бъде целенасочено спрямо нуждите 
на промишлеността, публичночастните 
партньорства ПЧП трябва да бъдат поощ
рявани, необходими са повече взаимо
действия между Хоризонт 2020 и струк
турните фондове, като Хоризонт 2020 
трябва да цели осигуряването на 100 ми
лиарда евро от 2014 до 2020 г.
Модернизиране на инфраструктурите: 
нова “историческа инвестиция“ във висо
коволтови мрежови системи,  развойна 
дейност и нови електрически инсталации 
изискващи модернизация за прилагане 
на технологии по “интелигентни“ мрежи, 
нови стандарти по сигурност и безопас
ност, подобра подкрепа за телемедици
ната и ездраве.
Финанси: необходимо е адекватно данъч
но ниво и помалка бюрокрация, ефек
тивна банкова система, достъп до кредити 
за производствените компании и разумно 
внедряване правилата на Basel III.
Балансирана енергийна политика: по
добре управляема подкрепа за техноло
гиите по зелена енергия, благонадежд
на и доброкачествена енергия и разумни 
цели за глобално снижение на въглерод
ните емисии вместо едностранни евро

пейски такива.
Конкурентни пазари на работна сила: 
ограничаване на допълнителните раз
ходи по работната сила, създаване на 
модерни, ефективни и благопрятни за 
заетостта социални защитни системи и 
борба срещу национално пререгулира
ните  пазари на работната сила.
Устойчиви в бъдещето национални 
системи по  социалната сигурност: 
приспособяване на националните систе
ми по безопасност и сигурност към но
вите работни схеми, снижаване на спо
магателните разходи, поддържане на 
пенсионните схеми в опростен и допус
тим вид.
Отношение към недостига от умения и 
дефицита на компетентности: подпо
магане на пожизнените обучения, кул
тивирането на практическото обучение 
още от ранна възраст, фокусиране вър
ху добродетелите на професионалното 
и висшето образования;  създаване на 
Общество за  Производствени Знания и 
Иновации с Добавена Стойност  към Ев
ропейския Институт за Иновации и Тех
нологии EIT.
Отворени световни пазари и сурови
ни: фокус върху отворени глобални паза
ри, включително и върху развиващите се 
такива; търговията със суровини не тряб
ва да бъде ограничавана.
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Разговор с д-р Румен Атанасов – председател на БАСЕЛ

СЕКТОРЪТ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА 
Е КЛЮЧОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИЯТА

Каква беше за сектора 
електротехника и електроника 
изминалата 2012 г.?
В днешните глобални времена може 
да смятаме, че сектора сравнително 
успешно премина през 2012 г.. 
Като се има предвид, че бранша 
електротехника и електроника се 
развива в България и винаги се е 
развивал, като конкурентоспособен 

на глобалния пазар. Вътрешния 
пазар у нас има някакво значение за 
развитието на сектора, главно чрез 
строителната индустрия. Имайки 
предвид сравнителното й затишие 
през 2012 г. основен двигател за 
развитието на сек тора беше износа. 
Разбира се той внимателно трябва 
да се анализира, защото се състои 
от няколко твърде ясно очертани 
сегмента. Единият е износът от 
производствените предприятия 
на чуждестранните инвеститори, 
които са изключително успешни в 
България. Това са световни лидери, 
като ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, SIE
MENS, FESTO, EPIQ, ELECSIS, LIEBHERR 
и др. Другия ясен ограничен сектор 
е износа за Европейския съюз, 
който е главно износ на български 
поддоставчици, които се интегрират 
в европейската индустрия. Третия 
очертал се сегмент на износа, това 
е износът извън ЕС, т.е. в страни, 
където не действа Европейското 
техническо законодателство. Тези 
страни имат местно техническо 
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законодателство, с което нашите 
фирми трябва да се съобразяват. 
Износът на сектора вече надхвърля 
два и половина милиарда лева. 
Трябва да се отбележи, че в редица 
продуктови ниши българските 
фирми са конкурентоспособни 
на глобалните пазари. Има наши 
компании, които са с утвърдена 
собствена марка и присъстват с 
крайни изделия на световния пазар, 
като например SPARKY с ръчните 
си електроинструменти, ELDOMIN
VEST с модерни и енергоспестяващи 
бойлери, TESY – също с бойлери и 
други електродомакински уреди, 
DATEX с фискалните си устройства, 
CARAT ELECTRONICS с касови апарати 
и електронни електромери др.
Как се усвояват Еврофондовете от 
предприятията в сектора?

През годината имаше редица на
прав ления по общия проект Конку
рентоспособност на българските 
фирми. Трябва да отбележа, че те 
все по успешно се справят с кан
дидатстване и с изпълнението 
на тези проекти. Голяма полза 
допринасят тези проекти, които 
подпомагат компаниите да инвес
тират във високо технологично 
оборудване. Забележителното 
през миналата година беше, че 
държавната администрация  и 
правителството напълно осъзнаха 
абсолютната необходимост за драс
тично опростяване на документите 
и процедурите за кандидатстване 
и отчитане на отделните етапи и на 
целия проект. В момента осъще
ствява обществено об съж дане 
на новия закон за упра вление на 

средствата от Еврофондовете. Може 
само да приветстваме очевидното 
желание на администрацията, начело 
с министър Томислав Дончев, да 
се съобразят с предложенията на 
бизнеса в това отношение.
Каква е съдбата на Националния 
иновационен фонд?

Много положителен е фактът, че 
един друг важен инструмент за 
индустрията, а именно Национален 
иновационен фонд беше съживен. 
Той в продължение на три години 
беше забравен. Фондът има за 
цел да подпомогне развитието на 
развойния потенциал на фирмите. 
Не толкова създаването на ино
ва ционни продукти, колкото да 
подкрепи развоя на самите фирми 
производители, за да могат те да 
заделят човешки ресурс за сво
ята развойна дейност. В края на 
миналата година се проведе такава 
сесия и бяха сключени договори с 
над петдесет фирми за реализиране 
на техните про екти. Положителна 
страна на Национален иновационен 
фонд е че той допълнително насър 
чава сътрудничеството на пред при
ятията с научни орга низации. 
Споменавам всичко това, защо то 
считам, че само активна иновацион
на дейност на фирмите може да ги 
направи конкурентоспособни на гло
балния пазар. Също така развойната 
дейност е един много важен мо тива 
ционен фактор за младите спе  циа
листи, т.е. че те в рамките на про
изводствените предприятия мо гат 
да се реализират и като създатели на 
нови продукти.
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Какво е състоянието на образо
ванието по техническите специал
ности у нас?

Всеизвестен факт е, че нашето 
об ра    зование, за съжаление, не 
обръ  ща достатъчно внимание 
на ин женерните специалности. 
Самата нормативна база не сти  му
лира създаването на тех нически 
специалисти. Сами те учебни за ве
дения са заинтере сувани от брой
ката, а не от ка чес твото на обуча
ваните сту денти. Това се отнася, 
как то за висшето образование, така и 
за спе циа лизираните професионални 
училища. Изключително важно и 
тревожно явление е това, че все по
малко млади хора се насочват към 
техническите специалности и това 
ще се отрази за в бъдеще негативно, 
както на индустрията ни въобще, а 
ще стане неблагоприятен фактор 
за привличането на чуж дестранни 
производствени инвес тиции в Бълга
рия.
Кои са позначимите чуждестранни 
инвестиции за миналата година?

През миналата година започна 
стро и телството на четвърти завод 
на АВВ в България и разширението 
на завода на FESTO PRODUCTION в 
София. Предприятието се раз ши рява 
с ново хале.
Какво да очакваме от тази година?

Когато говорим за тази и следващите 
години, според мен, не трябва да 
изхождаме от представата за това, 
че сме в криза и трябва да излизаме 
от нея, трябва да се ръководим от 
това, че имаме нова глобална иконо
мическа и индустриална ситуация в 

света. За кратко време на глобалните 
пазари се появиха нови гиганти като 
Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, 
Южна Африка. Практически вече на 
световната карта няма бели петна в 
продуктите и технологиите. За това 
България и българската индустрия и 
нашия сектор в частност, трябва да 
се фокусират върху тези продуктови 
ниши, в които има натрупано през 
годините национално know – how, 
като технология и като знания, да 
генерира иновации в тези про
дуктови ниши, в които вече е кон
ку рен тоспособна на световните 
пазари и да не се разпилява върху 
други проекти с надеждата, че 
тепърва ще излезе с някакви нови 
продукти на глобалните пазари. 
А на тях както казах няма празно 
място. Нашите фирми трябва да 
развиват тези продукти, с които са 
конкурентоспособни. В областта 
на електротехниката, това са спе  
циалните електромотори, транс
фор маторите, кабелите, ка совите 
апарати, електронните елек тро ме ри, 
бойлерите, ръч ни те електроин
струменти, асембли рането на пе
чат ни платки и др.. Това са главно 
продуктовите направ ления, в 
ко ито България си е създала име на 
световните пазари. Смятам, че през 
2013 година, ще продължи бавния 
ръст, бавен не защото има криза, а 
защото има невероятна конкуренция. 
Какво да очакваме по отношение на 
законодателството? 

Продължава развитието на Евро
пейското техническо за коно дател
ство. Това е нормативната уредба 
в сектора на елек тро тех ни ката, 
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която има за цел осигуряването 
на свободното движение на стоки, 
следователно това е движение в 
положителна посока. Очакват се 
новите норма тивни документи 
по отношение рестрикцията на 
употребата на опасни вещества 
като олово, живак, кадмий, шест 
валентен хром. Също така по от
па дането от експлоатация на 
елек тронни уреди и техническо 
оборудване. Очакват се още нови 
директиви, които да подпомогнат 
конкурентоспособността на цялата 
европейска инженерна индустрия.
Кои са поважните събития и 
форуми за 2013?

По отношение на панаирите. Вече 
е разработен плана на Изпъл ни
телната Агенция за насърчаване 
на малки и средни предприятия за 
държавно субси диране на участието 
на фирмите в редица изложения, 
както в България, така и в чуж бина 
и съответни търговски мисии за 
посещение на такива международни 
форуми. Смятам, че това е много 
полезна инициатива и полезно хар
чене на държавни пари за подпо

магане на МПС за излизането им на 
световните пазари. Голяма слабост на 
тези предприятия и голямата разлика 
между тях и по добните на тях от 
развитите индус триални държави е 
това, че те трудно продават по света. 
От тази гледна точка е много полезно 
те да бъдат подпомагани, както 
финансово така и информационно.
БАСЕЛ традиционно участва с щанд 
на Пловдивския пана ир. Организира 
ден на електротех никата и важното 
е, че всяка годи на връчваме награда 
за инова тив ни продукти представени 
на изложбата 
Какво бихте казали в заключение на 
нашия разговор?

Секторът на електротехниката и 
електрониката, не само в Бъл гария, 
но и във другите индус триални 
страни е ключовият сектор за 
раз витието на цялата индустрия, 
до колкото съзнаваме или не, ние 
жи веем в Ерата на електричеството. 
В крайна сметка в днешно време 
практически във всяка една машина 
или уред има електротехника и елек
троника.
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Милена Маринова, управител на “Гюринг” България

ПОДКРЕПЯМЕ “MACHTECH & METAL”   
С ЯСНАТА ЦЕЛ, ЧЕ ТОВА Е ПЪТЯТ, ПО КОЙТО ТРЯБВА ДА 

СЕ ВЪРВИ

 Гжо Маринова, за четвърта поредна 
година в Интер Експо Център – 
София, ще се проведе Международна 
специализирана изложба “MachTech 
& Metal”. Вашата фирма отново е 
сред участниците във форума. Какво 
мотивира Вашата последователност 
като участници?

Решението да участваме в изложбата 
още в първата година на нейното 
провеждане, беше продиктувано от 
факта, че в днешно време има нужда 
от специализирани изложби.  За 
нас участието в големи панаири е 
безсмислено. Желанието ни е да имаме 
достъп наистина до специалистите в 
нашата област, което е и смисъла от 
провеждането на такива мероприятия. 
Затова подкрепихме идеята за 
“MachTech & Metal” дори в годината на 
кризата с ясната цел, че това е пътя, по 
който трябва да се върви. Надяваме се 
и следващата година с участието си да 
имаме възможността да бъдем близо 
до нашите клиенти и да им поднесем 
нужната им техническа информация, 
както и да ги запознаем с найновите 
тенденции в нашата област.
С какво ще привлечете вниманието 
на специалистите и пошироката 
аудитория на предстоящото издание?

Преди всичко се надяваме да 
привлечем вниманието  на 
специалистите с новостите в 
областта на металообработването, 
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новите технологии и разбира се 
да им покажем, че винаги сме на 
тяхно разположение за решаване на 
специфичните им потребности.
Какви са  Вашите очаквания от 
участието на Вашата фирма на  
MachTech & Metal  2013?

При участието в една така изложба 
е трудно да се дефинират конкретни 
плюсове или минуси, но очакваме да 
има още поголям интерес от страна 
на специалистите, което ще ни даде 
възможност да презентираме нашите 
продукти и възможности пред по
голяма аудитория.
Какво е поценното за вас от 
участието в едно изложение – 
преките търговски резултати или 
дългосрочния имидж?

И двете са много ценни, защото 
са взаимно свързани – преките и 
конкретни търговски резултати 
водят и до постигане на дългосрочен 
имидж, което смея да кажа макар и да 
прозвучи нескромно, нашата фирма 
се  е доказала в годините, в които е на 
българския пазар.
Гжо Маринова, бихте ли представили 
историята и дейността на фирма 
Гюринг?

 Фирма Гюринг  Германия е създадена 
през 1878 г. от дядото на днешния 
собственик гн др Йорг Гюринг. Днес 
фирма Гюринг е една от водещите 
фирми производители на ротационен 
металообработващ инструмент с над 
4500  работника, от които 2200 са в 
Германия. От създаването си до днес 
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фирмата е семейна сoбственост и 
има престижната регистрация като 
командитно дружество.
ГЮРИНГ  Германия доставя 
инструменти и технологични решения 
на найголемите производители в 
областта на автомобилостроенето, 
енергетиката и промишлеността в цял 
свят .
Със своите високотехнологични 
решения, инструментите на 
ГЮРИНГ допринасят за повишаване 
конкурентноспособността на своите 
клиенти. Инструментите на ГЮРИНГ 

дават възможност за :намаляване 
времетраенето на производството, 
получаването на изключително 
точни размери на обработваното 
изделие снижаване себестойността на 
готовото изделие. Накратко: правят 
производствения процес побърз и по
рентабилен!
 До ноември 2006 г. (от 1992 г.) фирма 
Гюринг  Германия имаше регистрирано 
представителство на територията на 
Република България. С настъпилите 
промени – влизането на България в 
Европейскя съюз, фирмата  създаде 
„Гюринг  България ЕООД”, което е факт 
от 27.11.2006.
Притежаваме следните сертификати 
за качество.                                          
DIN ISO 9001:2008                                                                                              
DIN ISO 14001:2004
DIN ISO 13485:2003 + AC 2009                                                                       
 VDA 6.1, VDA 6.4 , TS 16949 , EFQM , FDA 
and aircraft industry.
Структурата на „Гюринг България ЕООД” 
включва два офиса на територията на 
Република България.Единият се намира 
в град София където е седалището на 
фирмата, а другия е в град Габрово, 
където се помещава и нашия склад. 
Разполагаме с добри специалисти, 
които посещават предприятията на 
място и ако се налага съдействат 
за оптимизиране  обработката на 
детайлите и правилния подбор на 
инструменти.
Имаме добра практика в 
изработване на нестандартни 
инструменти.             
Предлагаме сервиз на инструментите, 
което включва заточване и покритие. 
Доставката на инструменти се 
извършва в рамките на 24 часа от 
склада в Габрово и до 10 дни от склада 
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в Германия.
Основни клиенти на фирмата в 
България са:
1. ИксетикПловдив ЕООД – Пловдив
2. Капрони АД – Казанлък
3. М+С Хидравлик – Казанлък
4. Импулс – Габрово
5. Гуала Клоужърс тоолс ООД – 
Казанлък
6. Петров  ПМ – София
7. Модул  Бяла
8. Фесто – София
9. ЕПИК – Ботевград с всичките си 
клонове
10. Монтана Хидравликс – Монтана
11. ХЕС – Ямбол
12. Палфингер – България – Червен 
бряг
13. Инокс Инженеринг – София
14. Силкотех – България ООД   София
15. Арсенал АД – Казанлък
16. Астроида ООД  гр. Панагюрище
17. Спарки Елтос АД – Ловеч
18. Идеал СтандартВидима АД – 
Севлиево
Както и други поголеми и малки 
фирми занимаващи се с обработка на 
метали. 
Бъдещето на металообработването
Решенията на Гюринг за бъдещето в 
областта на металообработването 
включват следното:
•  RT 100 HF свредло висок клас 

за обработка на високоякостни 
материали и специални сплави;

•  Новото покритие Signum  с 
изключителна твърдост;

•  Новият HMC 3000 хидравличен 

патронник за бързо, прецизно и 
директно закрепване на инструменти 
с опашка помалка от 6 мм;

•  Нови специални решения, значително 
намаляващи броя на необходимите за 
обработка инструменти, например – 
за обработка на глави на цилиндри , 
които увеличават производителността 
при един и същи производствен 
капацитет;

•  Разширяване на програмата RF 100 
– монолитни фрези висок клас  – с 
нови видове, особено за обработка на 
неръждаеми стомани и алуминий;

•  Разширяване на програмата за 
резбонарязване, особено при 
големите размери, които се използват 
от производители на оборудване за 
енергетиката;

•  Увеличение на програмата HT 800 WP 
– свредла със сменяема пластина – до 
диаметър 40 мм;

•   Разширение на номенклатурата на 
микропрецизни твърдосплавни 
свредла ExclusiveLine от диаметър 0,5 
мм без вътрешно охлаждане, или от 
1,2 мм с вътрешно охлаждане;

•  Програма ЕВ 800 за дълбокопробивни 
(оръдейни ) свредла със сменяема 
пластина и направляваща вложка, 
както и четири вида покрития, в 
зависимост от приложението.

С цялостното предлагане на услуги по 
презаточване и препокриване Гюринг 
затваря цикъла на инструменталния 
мениджмънт и затвърждава позициите 
си.
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Интервю с инж. Анатоли Димитров - Изпълнителен директор и член на Борда на дирек-
торите и с г-н Кирил Аргиров – Търговски директор и член на Борда на директорите.

ЕЛЕКТРОСТАРТ АД
ОСТАВА ВОДЕЩА КОМПАНИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ДРОСЕЛИ И КОМПОНЕНТИ ЗА 
ОСВЕТЛЕНИЕ

БИХТЕ ЛИ НИ РАЗКАЗАЛИ ЗА 
СЪСТОЯНИЕТО НА ФИРМАТА В МОМЕНТА, 
ОТДАВНА НЕ СТЕ СЕ ПОЯВЯВАЛИ ПРЕД 
НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ?

А.Д. Фирмата се развива много добре, 
напълно според нашите очаквания. Вече 
две поредни години бележим ръст в произ
водството и в оборота на фирмата. За пос
ледната година ръстът е от порядъка на 
12%. Предпоследната  7 % и вече сме над 
нивата от 2008 г.. Според нас вече прео до
ляхме кризата. Очакваме за тази година 
7% ръст, като първото тримесечие имаме 
ръст от около 13 %, спрямо миналата го
дина. На нас ни помага и факта, че една 
част от производителите на дросели в света 
вече ги няма. В България, както знаете ние 
сме единственият производител. Спря 
производството си гръцкия производител 
на дросели. Словенският има трудности и 
част от клиентите им се прехвърлят към 
нас. Намаля натиска от страна на Китай, 
защото и там оцеляха само тези, които дър
жат на името си и качеството, а това не 
се постига с ниски цени. Това ни осигури 
мно го поголям комфорт на пазарите. 
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Стар тирахме нови производства, които 
допълнително стабилизираха компанията. 
Вече произвеждаме запални устройства 
за дросели за улично осветление. До пре
ди година ги внасяхме от външни под
дос тавчици, но след направен анализ ре
ших ме, че и ние имаме капацитет да ги 
произвеждаме. Доставихме оборудване и 
от началото на годината ги произвеждаме в 
нашия завод. Направихме и първи стъпки в 
областта на електрониката. Вече предлагаме 
и електронни дросели, които са с нашата 
търговска марка. Дългосрочната ни цел е да 
ги произвеждаме в България.

КАКВА ЧАСТ ОТ ПРОДУКЦИЯТА ВИ Е ЗА 
ИЗНОС?

А.Д. За момента  98 %. България е малък 
пазар, а нашите продукти са свързани с ин
вес тиции в строителство, инфраструктура, 
ремонт и др. Подмяната на осветлението 
например е свързано с подобни процеси. Те 

се провеждат и у нас, но много бавно. 

КАКВО Е МНЕНИЕТО ВИ ЗА ТОВА 
ИЗДАНИЕ НА ПАНАИРА LIGHT AND 
BUILDING ?

А.Д. На панаира се наблюдава истерия, об
хванала специалистите, около LED   техно
логиите. Прави ми впечатление, че всички 
говорят с много голяма страст за тях. Това 
е предпоставка осветлението да се развие 
в тази посока. Колко бързо ще стане това 
и колко ще бъде успешно трудно може да 
се каже. Най – вероятно това ще ангажира 
вниманието на фирмите в близките 510 
години. Мога да направя сравнение с елек
тронните дросели. Ние също ще насочим 
нашите усилия към овладяване на тези 
продукти. В момента приоритет за нас е 
задоволяването на нуждите на нашите 
клиенти. Все още пазарът не е ориентиран 
към тези нови технологии и ги възприема 
като нещо предстоящо. 
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К.А. Изложението ни даде реална възмож
ност да се срещнем с нови клиенти. С те
чение на годините успяхме значително да 
увеличим клиентите си и да имаме износ на 
четири континента. Изложението ни дава 
възможност да се срещнем с почти всички 
наши клиенти. Всички специалисти в бранша 
го посещават. Това е най – голямото признато 
изложение. За тези няколко дни ние имаме 
възможността да усетим пулса на пазарите. 
Програмата е много натоварена през цялото 
време имаме срещи. Успяваме да обменим 
информация и с нашите конкуренти, за 
новите технологии и продукти. 
Не може да се каже, че в Европа има повод 
за оптимизъм. По скоро имаме усещане за 
стабилност на пазара. Статуквото се запазва. 
В Близкия изток и Латинска Америка дори се 
забелязва лек ръст. 

МОЖЕ ЛИ ДА НАПРАВИТЕ СРАВНЕНИЕ НА 
ТОВА ИЗДАНИЕ НА ПАНАИРА СПРЯМО 
ПРЕДИШНИТЕ? 

А.Д. Това е петото ни по ред участие от 2004 
г. насам. Спомням си първите ни участия. 
Те бяха плахи и никой не ни познаваше. 
Сега сме известни, страната ни е член на ЕС, 
постави ли сме и голямо лого на България 
на нашия щанд. Всички производители 
на дро сели се познаваме. Голяма част от 
производителите на осветителни тела на 
това изложение са наши клиенти. За се
дем години успяхме да накараме произ
водителите на осветителни тела и магнитни 
дросели да се съобразяват с Електростарт 
АД. При всеки разговор в бранша се спо ме
нава нашето име и считам, че това е много 
голям успех за нас, ката българска компания 
с български мениджмънт. Това трябва да 
се отбележи. Ние не ползваме чуждо know 
– how по отношение на управлението. Ние 
сме изградили собствени правила и сме 
намерили своя път. Екипът ни е млад и ам
бициозен. Пред нас има още дълги години на 

развитие и утвърждаване. 
Вече споменах, че това издание се харак
теризира с истерията по LED   технологиите. 
Ефекта за фирмата ще си проличи на един по 
следващ етап. Имаме много посещения от 
настоящи клиенти, както и от представители 
на фирми, които се надявам да станат на
ши клиенти. Електростарт АД е много доб
ре позициониран по отношение на ка чес
тво и цена. Това ни прави предпочитан 
парт ньор. Подготви ли сме нови каталози с 
атрактивен дизайн. В тях са заложени иде
ите за глобалния бизнес. По този начин се 
опитваме да вдъхнем допълнителна уве ре
ност у нашите клиенти. 

КАКВО БИХТЕ КАЗАЛИ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НА НАШИЯ РАЗГОВОР?

А.Д. Електростарт АД ще си остане водеща 
компания в производството на дросели и 
компоненти за осветление. Ще продължим 
да си бъдем българска компания. Ще про
дъл жим да развиваме региона, в който сме 
позиционирани. Ще продължим да бъдем 
социално отговорни и се надяваме да се дви
жим в крак с нашето време.
С гн Аргиров притежаваме 97 % от предпри
ятието и сме отдали ежедневието си на раз
витието на компанията.

http://www.electrostart.com
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Интервю с Желез Георгиев – президент на ЕЛМАРК ХОЛДИНГ

НАШАТА ЦЕЛ 
ВИНАГИ Е БИЛА ДОБРО КАЧЕСТВО НА 

КОНКУРЕНТНА ЦЕНА

Как се развива компанията през 
последните годни?

За последните три години, след началото 
на кризата, променихме стратегията си за 
раз витие на фирмата. Разширихме бран
да, като започнахме производство на про
дукти в областта на осветителната тех
ника, разширихме всички налични офиси, 
където създадохме нови изложбени за ли. 
По този начин показваме, освен електро
техническата ни продукция и осветлението, 
за което беше нужно повече място. Изгра
дихме нови офиси в Румъния  в гр. Cluj и 

в гр. Oradea. Бяха създадени и две нови 
компании в Гърция и в Унгария. Отворихме 
и нов офис в Хърватия – в гр. Сплит. Наред с 
осветлението, разширяваме и портфолиото 
на електротехническата продукция, чрез 
внедряването на нови продукти. Предлагаме 
всички възможни постояннотокови изделия 
и консумативи за подпомагане дейността на 
инсталаторските фирми. 
В момента разширяваме дейността ни към 
Западна Европа с помощта на новия ни 
склад, които отворихме в гр. Загреб  Хърва
тия. От него, след влизане на страната в 
ЕС, ще започнем директни продажби към 
Обединена Европа. 

До сега изнасяли ли сте за страните от ЕС?
Сега също продаваме в някои страни от 
Съюза. Имаме дистрибутори в Полша, Порту
галия, там са поголемите клиенти. Имаме и 
епизодични продажби в други държави.
Всички артикули, които сте изложили на Light 
+ Building 2012, ваше производство ли са?
Наше производство е 90% от апаратурата, 
която произвеждаме в гр. Добрич. Индус
триалните осветителни тела са наше произ
водство, а останалите са директен внос.
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Кое поред Ви е това участие на 
изложението? 

Това е първото ни участие на Франкфуртския 
панаир. Преди него участвахме две години 
в Хановер, но според нас това изложение 
слабо се посещава от нашите потенциални 
клиенти. Още от първите дни на Light + 
Building виждаме, че това е нашето място. 
Явно ще участваме и за напред. 

Как се справяте с кризата?
Нашата цел винаги е била добро качество 
на конкурентна цена. Смятам, че тази наша 
политика се оказа печеливша. Клиентите 
освен, че търсят най – ниска цена, следят 
и за качеството на продуктите. Мисля, 
че нашата компания е добро решение за 
подобни потребители, които се увеличават с 
всеки изминал ден. Успяхме да възстановим 
обемите на продажби от преди кризата. През 
2011 г. вече възвърнахме обемите, които 
реализирахме през 2008 г.. Сега очакваме 
ръст. Началото на годината не беше добро, 

поради много фактори. За сега поддържаме 
продажбите на нивата от 2011 г., като раз
читаме на макар и минимален ръст в края на 
годината.

Как виждате бъдещето на компанията?
Ще се стремим да запазим нашата визия, 
като прилагаме гъвкава политика и внедря
ваме нови идеи, съобразени с пазара и нуж
дите на потребителите.
Ще продължим да поддържаме голям асор
тимент от продукти с добро качество, както 
и добър сервиз, който поддържа името на 
марката ни. 
Ще работим усилено в посока  разширя ване 
на пазара и привличане на нови клиенти. 

Какво бихте казали в заключение на 
разговора?

В заключение искам да пожелая късмет и 
здра ве на колегите и на конкурентите. Да се 
мисли позитивно, не с отрицание, защото мно
го стана отрицанието, а то пречи на всич ки.
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Интервю с Рени Василева - директор по продажбите 
в Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД

МНОГО РАБОТИМ 
И ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЩЕ УСПЕЕМ

Кое по ред Ви е това участие на панаира 
WIN и защо идвате отново в Турция?

Това е третото ни участие. За първа година 
щандът ни е съобразен изцяло със стила на 
компанията, като по този начин се стремим да 
покажем нивото на фирмата.
Решихме да участваме защото искаме да 
засилим нашето присъствие на турския пазар. 
Участието ни тази година е свързано със 
създаването на наша фирма в Турция. Искаме 

да създадем два офиса единия в Истанбул, 
другия в Анкара. На изложението набирахме 
инженери за тях. Това са основните ни задачи 
за тази година да основем тези два офиса в 
Турция и да намерим подходящите хора за тях.
Продажбите се увеличават. Турция е един 
развиващ се пазар, тя е държавата с 8% 
ръст, втората по развитие след Китай. Това 
е основната причина Трелеборг да иска да 
създаде компания на територията на тази 
страна.
Софийският офис е много натоварен с дистри
буцията на уплътнителите на турска територия 
и на нас се падна тази задача да основем 
фирмата, да наемем хората да обучим състава 
и да подготвим каталозите на турски език. 
Друга важна задача е да наберем клиенти за 
двата офиса, така че те да заработят на готов 
пазар.

Какво мислите за изложението 
WIN 2012?

Малко е странен. Провежда се от четвъртък 
до неделя. Първия ден е послаб, провежда 
се откриване, някои фирми се до нареждат. 
В петък дойдоха посериозните ни клиенти, 
а в събота и неделя интереса беше слаб, 
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както очаквахме. Считам, че не е добро 
решението да се прави панаир в края на 
седмицата. Сериозните предприемачи са 
възприели западния стил на изложенията и 
не ги посещават в края на седмицата. Това е 
сериозно техническо изложение и се надявам 
графика в бъдеще да се промени.

Как се развива пазара на уплътнители в 
България ?

България е специализирана в производството 
на хидравлика и главно на хидравлични 
цилиндри. Най – големите клиенти от отрасъл 
хидравлика са наши. Това е защото ние не 
правим компромис с качеството. Продуктите 
са ни на световно ниво и ние сме надежден 
партньор във всяко отношение. 

Как виждате бъдещето?

Много работим и вярваме, че ще успеем. 
Полагаме големи усилия за успеха на 
компанията. 
Големите компании в България работят и се 
справят добре. Кризата засяга най  много 
малките компании.
Ние всяка година имаме ръст. За нас са много 
важни големите клиенти. Те гарантират нашия 
просперитет.
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Разговор с Павел Крумов – ръководител направление „ Монтаж и сервиз“

СТОРАКТ БГ  
 ВОДЕЩА БЪЛГАРСКА ФИРМА В МОНТАЖА 

И ПОДДРЪЖКАТА НА МЕХАНИЗИРАНИ И 
АВТОМАТИЗИРАНИ СКЛАДОВИ СИСТЕМИ

Г-н Крумов, бихте ли ни разказали за 
някои от големите проекти, които сте 
реализирали напоследък?

Един от големите ни и сложни проекти е 
системата RadioShuttle. Монтирахме го в 
складовете на Кока  Кола ноември и декем
ври 2011 г. и работи безотказно вече цяла 
година. Състои се от метална конструкция и 
роботизирани колички, които изтеглят па

летата в предния край на стелажите. От там 
кара ги поема и до като извърши манипула
цията, количката вече е подготвила следва
щото пале. 
Нашите  сервизни  инженери преминаха  
двадесет дневно обучение в Испания по под
дръжка на тази система и се справя отлично.
В България за първи път се монтира така
ва система. Нашата фирма е  единствената 
в страната, която е проектирала, монтирала 
и осъществява поддръжката й. Складът на 
Кока – Кола работи със  шест роботизирани 
колички. Те обслужват 4500 палето места и 
се командват с дистанционно управление от 
водача на подемнотранспортната машина. 
С подобна система се постига оптимално из
ползване на складовото пространство и бър
зина при обработка на товарите. При обик
новената система Driving , машината влиза 
в коридора, взема палето и го натоварва на 
превозното средство, след което отново вли
за в стелажа, взема следващото и т.н.. Поло
вината от тези манипулации се спестяват с 
новата система. Същото удобство се получа
ва и при зареждане на стелажната система. 
Робата поема палето в началото на стелажа и 
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го вкарва навътре, след което се връща и по
ема следващото. 
Подобен проект реализирахме и Македо
ния за фирмата Пекабеско. Работи на същия 
принцип и със същите машини, монтирахме 
я за два месеца. Проверяваме я също на все
ки шест месеца. При възникване на проблем, 
за Македония реагираме до 48 часа, този 
срок за България е 24 часа. С наш екип и с 
нашия сервизен инженер. Той и в момента е 
там, за да проследи работата на системата. 
Друго интересно решение, което предла
гаме е мобилни стелажни системи. Вече 
имаме осем изпълнени подобни проекта в 
България и имаме сериозен натрупан опит. 
При тях интересното е, че първо се полагат 
релсите, върху които се движат бази и вър
ху които се монтират стелажите. Тази година 
монтирахме  такава система в  фирма Аре
он Варна Това стана в началото на лятото и 
ни отне петнадесетина дни. Най – важното 
в случая е полагането на релсите. Необхо
дима ни е здрава основа за това и трябва да 
стане много прецизно, без отклонение. След 
монтажа на релсите, се налива бетон, полу
чава се една обща повърхност, в която вече 
имаме положени няколко релси. Върху тях 
започва подреждането на базите и стелажи
те. Това се прави с цел използването само 
на един коридор за обслужване на всичките 

стелажи. С помощта на дистанционно упра
вление, системата отваря желания коридор, 
пренареждайки останалите стелажи. Смея да 
твърдя, че и при тези системи сме единстве
ните в България, които ги монтираме и под
държаме. Много точно и прецизно трябва да 
е направена нивелацията на релсите, за да 
могат базите да се движат безотказно, а те са 
високи около девет метра и тежат около 40 
50 тона всяка. Дори при малка денивелация 
системата няма да тръгне. Тя се задвижва от 
няколко електродвигателя. Интересно е, че 
този проект за първи път беше обвързан и с 
осветлението на склада. То се включва само 
в коридора, който е отворен. Първата подоб
на система инсталирахме във фирма Градус 
в Стара Загора преди шест години. Поддръж
ката на подобно съоръжение е една от най
лесните. Повредите са нищожни и обикнове
но са причинени от човешка грешка. Работи 
безотказно и е една от най – надеждните 
складови системи. Ние ги проектираме, обо
рудването е на MECALUX, а базите са итали
ански на фирмата MОVEEL .
Другата интересна система, която предлага
ме е KARDEX REMSTAR за съхранение и ко
мисиониране на товари. Това е автоматизи
рана система. В България и Сърбия имаме 
монтирани 22  такива вертикални автома
тизирани складове. В Либхер  Пловдив, Хес 

Система Radio-Shuttle - складове на Кока - 
Кола

Складове на Пекабеско - Македония
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– Ямбол, Арубис  Пирдоп и др.. М момента 
изпълняваме монтажа на проект в Шабац,  
Сърбия. Машините се състоят от софтуер и 
хардуер. Имаме два типа машини – карусел 
и совалкалПринципът на работа на тези два 
типа може да се види в нашия уебсайт www.
storactlog.com . Цялото съоръжение е затво
рено и обезопасено. Пести се много подо
во пространство, до 85 % от него може да 
спести подобна машина. Намалява разходи
те за труд и е ергономична. И тук особеното 
при монтажа е, че съоръжението трябва да 
е много добре нивелирано. Предвиждам до
бро бъдеще за тази система. Тя работи пер
фектно и софтуера се обновява постоянно.

Какви са приоритетите на Сторакт?

В момента сме се фокусирали върху под
дръжката, гаранционното и след гаран
ционно обслужване на складовите систе
ми. От тази година  в сертификата по ISO  

9001:2008,включихме сервиза и поддръж
ката на стелажните сми. Съществува евро
пейски стандарт EN 15635 :2008 , които има 
статут на български стандарт  от 2009ON05, 
който регламентира използването и под
дръжката на системите за складиране. Два 
пъти в годината всяка система бива инспек
тирана от наш специалист.  Дори и такива, 
които не сме монтирали ние, имаме право да 
поддържаме. 
Стандарта изисква обозначаване на всяка 
една стелажна система със съответната ин
формационна табела. Тя е много важна за 
всеки склад и хората, които работят в него. 
На нея са нанесени техническите харак
теристики на всяка система. Сторакт БГ се 
стреми към най – добрите резултати и най 
– високо качество. На всеки шест месеца ин
спектираме всяка стелажна система, за която 
отговаряме и поставяме стикер с резултати

Складове на Пекабеско - Македония

Складове на Хес - Ямбол

Складове на Hayat
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те от инспекцията. За всеки вид система има
ме обучен персонал по поддръжката й.  Вече 
имаме договори за обслужване на складово 
оборудване с Крафт, Луфтханза, Кока – Кола, 
Нестле и много други. На всеки шест месеца 
правим пълна инспекция на складовото обо
рудване. Според изискванията на стандарта 
поставя ме три вида стикери. От допустими 
поражения до недопустими щети. В послед
ния случай използването на съоръжението е 
недопустимо до отстраняване на повредите. 
Във всяка една компания, която е наш кли
ент обучаваме по един човек, който трябва 
да следи за състоянието на складовото обо
рудване. При нередности той ни информира 
и ние реагираме незабавно.

Кой е най-интересният проект, върху 
който работите в момента?

В Унгария изграждаме  автоматизиран склад 
за 9 000 палети на фирма FOENIX MEXANO с 
височина 25 метра. Сложността на този мон
таж е в това, че склада се изгражда в готова 
складова сграда и се изисква много голяма 
прецизност при вертикалното изправяне на 
модулите.Работим с екип от 16 неши специа
листи и стрябва да го завършим до втората 
седмица на Януари, 2013.
В България сме правили един единствен та
къв през 2008 г., за фирмата Фрешлоджик 
в гр. Пловдив. 24 метра височина за 15 000 
палети

Наш екип от 24 специалисти участва в из
граждането  съвместно с MECALUX на най 
големия автоматизирн склад за палети в све
та – намира се в в Измит, Турция. Това беше 
огромен проект за 165 000 палето места, са
моносещ се склад с височина на стелажните 
системи до  45 метра. 
От няколко години работим по изграждането 
на логистичните центрове на LIDL. Зпочнах
ме с този в Равно поле, България. След което 
до момента сме изградили такива логис
тични центрове на LIDL в Ларнака Кипър, 
Плоещ Румъния, КлужРумъния и Вроцслав 
Полша. От първи декември започваме мон
таж на стелажни системи  в района на Грац, 
Австрия.

Какво бихте казали в заключение на 
нашия разговор?

Една от целите ни е да продължим да рабо
тим с водещите световни компании в бран
ша. Тава ще спомогне и за нашето развитие. 
Стремежът ни е да изпълняваме проекти в 
Европа, извън България. В страната пазара 
не е голям и започва да ни става скучно. Ам
бицията ни е да се развиваме извън стра
ната.  
Целта тази година беше да задържим резул
татите от 2011г.. Успяхме, дори мисля, че ще 
отбележим и лек ръст. Очакваме следващата 
година да е подобра.

Екипът, монтирал складовете на HayatСклад на Лидл в Полша
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Интервю с:

Стоян Кънев работи в Капрони от 10 
години. От няколко месеца работи 
като техническа поддръжка на отдел 
продажби. До сега се е занимавал с про-
ектирането и усъвършенстването на 
зъбните помпи, които са основното 
производство на предприятието. 

Петя Маркова отдел “Маркетинг”, спе-
циалист в продажбата и маркетинга 
на хидравличните изделия, с 12 годишен 
стаж в това направление

ПОЗНАТИ СМЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Кои са по-интересните експонати и нови 
разработки на вашия щанд?

С.К.: Стратегията на фирмата е да предлага 
цялостни решения за хидравликата. Като се 
започни от зъбните помпите, мине се през 
разпределители, ръчни, секционни, мо
ноблокови, електронни, агрегати и големи 
станции както и цилиндри, хидромотори и 
др. Те се изработват по задание на наши
те клиенти. Разработваме и електромотори. 
На тяхна база сме разработили и колички за 
вътрешнозаводски транспорт.

П.М.: Към тях има интерес, както у нас така и 
в чужбина.
С.К.: В страната имаме вече продажби. За да 
изнасяме е необходимо да имаме съответ
ните сертификати, които се получават бавно 
и трудно.

Каква е съдбата на електромобила, 
който бяхте построили?

П.М.: Той е реклама на задвижващата систе
ма, която е изцяло проектирана и произве



66
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

дена от Капрони АД. Тези превозни средства 
така или иначе ще навлязат на пазара и ние 
се радваме, че се развиваме и в тази посока. 
Силно се надяваме да се реализира амби
циозния проект за изграждане на зарядни 
станции по магистралата от София до Бургас. 
Това ще позволи разстоянието да се измина
ва на много ниска цена. 

Какви новости показвате?

На щанда показваме един болид. Идеята е 
да се покаже изградената от нашите специа
листи цялостна електрическа система на 
задвижване с рекоопериране на енергия. 
Визията на автомобила е предназначена за 
привличане на внимание и за забавление. 
Това е една нова технология, която иска мно
го инвестиции и подобрения. 
Разработваме асинхронен, променливотоков 
двигател за вграждане в електрокари. Пре
димството е, че е по  малък и по – лек, с по – 
голяма мощност от досе
га използваните модели. 
Успехите ни се дължат на 
използването на подхо
дящи контролери.  

Какви бяха резул-
татите от WIN 2012?

П.М.: Доволни сме от 
панаира. Много фирми 
се свързаха с нас. Очак
ваме да получим вече 
и първи поръчки. Както 
знаете работата с нови 
и потенциални клиенти
те е трудна и продължи
телна. Тя дава резултат 
година – две след съот
ветното изложение. Сега 
очакваме да ни посетят 
наши турски партньори, 
с които се надявам ско
ро да заработим.

Как се развива предприятието?

С.К.: В момента сме добре. Кризата ни се от
рази, но считам, че вече сме я преодолели. 
Имаме постоянен ръст на поръчките.
П.М.: Вече сме достигнали нивата на по
ръчки и обороти от 2008 година. Това за нас 
беше предкризисната година и това показва, 
че сме я преодолели. Капрони АД може да се 
похвали със специалната награда на Минис
терството на икономиката, енергетиката и 
туризма (МИЕТ) за износител на 2011 г, която 
получихме в края на февруари тази година.

Кои са основните ви пазари?

П.М.: 95% от нашите изделия са за износ. 
Основен пазар за нас е Италия, Германия и 
Франция. Познати сме по целия свят. Рабо
тим с някои от световните лидери в областта 
на хидравликата и автомобилостроенето.
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Интервю с Боян Георгиев – ръководител на фирма “Струна”

ФИРМА СТРУНА,  
УТВЪРДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ

Разкажете ни накратко за фирмата и 
пазарните й позиции.

Фирмата има двадесет и една годишна исто
рия. Утвърдена е на пазара, като производи
тел на заваръчни машини. В последните две 
години се развива, като болшинството бъл
гарски фирми, в условията на криза. Това се 
характеризира с рязко спадане на обемите, 
рязко намаляване на търсене на инвести
ционни стоки и агресивно навлизане на го
лемите европейски и световни фирми, които 
разполагат с големи финансови ресурси зад 
гърба си. В този смисъл равнопоставена
та конкуренция е трудна, но нашата фирма 
продължава да съществува и по своему да 
се развива. Едно от доказателствата е наше
то присъствие на WIN 2012 в Истанбул. Също 
така искаме и да затвърдим някои наши ус
пешни стъпки на турския пазар.

Как се справяте с кризата?

Може да смятаме, че сме се справили с кри
зата и доказателство за това, е че сме живи 
като фирма и че производството го има. С 
последствията от кризата не съм сигурен 
кога ще се справим, както и всички други 
компании. Основното според мен е, че тези 
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които са свили дейността си или затворили 
ще им е много трудно или почти невъзмож
но да излязат отново на пазара. За средни
те и малки фирми считам, че е голям успех 
това, че са се запазили и в условията на из
вестно забелязващо  се оживление да разви
ят дейността и да се опитат да върнат пред 
кризисните обеми. “Струна” е една от тях. 
През периода, когато пазара беше невероят
но свит ние употребихме това време за раз
война дейност. На изложението показваме 
и някои наши нови изделия, които едновре
менно с показването им на панаира ги пуска
ме и на пазара.

Разкажете ни малко по-подробно за тях.

Такова е изделието наречено “ ХОБИТ ”, кое
то е една новост в ниския клас на заваръчни 
машини. Новото при него е, че при работа 
с всяка заваръчна МИГ машина се изисква 
регулиране на два параметъра, не зависи
мо един от друг. Това изисква специфични 
умения на заварчика. Такива са голяма част 
от преобладаващите на пазара машини. При 
нашето изделие това е избегнато – регулира
не на режима на работа не съществува в тес
ния смисъл на думата задава се само дебели
ната на заварявания материал или силата на 
тока, както при обикновените електрожени. 
Това позволява използването на тази техни
ка от работници без квалификация.
Проблема със заварчиците в България е 
много сериозен. В момента няма друг из
ход освен те да се внасят от вън. Към нашата 
фирма има лицензиран учебен център за за
варчици и за това съм наясно с тяхното ниво. 
Искам да кажа, че наскоро проведохме изпит 
на кадри за Италия. От 46 кандидата не беше 
одобрен нито един. Фактите са красноречи
ви. Изпита беше практически и критериите 
бяха напълно обективни. 
Тази новост има за цел да преодолее резкия 
спад в нивото на кадрите или е за работници 
чиято основна дейност не е заваряването. 
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Другото ни изделие е инвестиционно и е 
предназначено за ръчно дъгово заварява
не  на метални конструкции, тръби и други 
монтажи. Нейното търсене е сравнително 
ограничено. 
В изделията, които представяме, през по
следните 34 години сме вложили много труд 
и това са си наши разработки. 

Имате ли износ?

Имаме инцидентен износ за Русия, за Египет 
и др.. Работим за вътрешния пазар и това 
е една от трудностите. Българския пазар е 
много свит. Нашата техника е надеждна и 
лесна за поддръжка и обслужване. Успяваме 
да намерим пазар на места където културата 
на производство е по “ скромна”.

Как виждате бъдещето?

Смятам, че имаме бъдеще. За това и сме на 
панаира. Няма да е лесно и трябва да сме 
подготвени, че ни чака трудно бъдеще. 
Песимист съм за бъдещето на българската 
промишленост. Особено производителите 
на крайни изделия и със своя марка вървим 
срещу затварянето на българската промиш
леност и рано или късно част от тях ще фали
рат. За това има и обективни причини. Една 
от тях е липсата на средства, за това допри
нася рестриктивната политика на банки
те. Поголяма част от производителите са в 
банкова примка. Убеден съм, че банките са 
един от инструментите за унищожаване на 
българската индустрия. Опасявам се, че само 
всеобхватно гражданско неподчинение /мо
раториум върху всички плащания кьм банки 
/ ще може да нормализира съотношението 
„норма на печалба при производство – лих
ви по кредити „ Всички други приказки за „ 
риск „ и т.н. са само обосновка за монополно 
заложеното ограбване на всеки,дръзнал да 
произвежда нещо в България. Друг основен 
проблем е и липсата на каквато и да било 
държавна политика. 

Какви са впечатленията Ви от панаира 
WIN? 

Турската икономика е в подем. Тук ври и 
кипи. Същевременно възникват неприятни 
асоциации с прословутата наша „работли
вост”.

Какво бихте казали в заключение на 
нашия разговор? 

Гледайки  българското представяне, смя
там,че няма основания за вайкане. Предста
вените експонати, и като дизайн и като из
пълнение са на високо ниво.
Желая на всички изложители успех.
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Интервю с Надия Климентова – Управител на “Прокс - 2” ООД

ЕФЕКТИВНОСТТА 
Е КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА

По какъв проект работите в момента?

След като взехме решение да внед ряваме 
ERP система решихме да се подготвим, за 
да може самият про цес да мине поглад
ко и безбо лез нено, като за нас така и за 
внедри телите. Знаем, че този процес е тру
ден и възникват недоразумения, нераз
бирателства и др. Всъщност има и голяма 
разлика в нивото на компетентност между 
фирмите, които искат да усвоят подобна 
система и между фирмите, които внедряват 
тези продукти. Обърнахме се към консул
тантски фирми, които ни по мог наха да оп
ишем нашите бизнес процеси със специ
фичните ни осо бености. Тази информация 
ние ще предадем на фирмата, която ще ни 
внедри системата. Това ще я улесни и по  
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добре ще адаптира продукта към нашите 
изисквания. Освен това ще спести и много 
време. 
Друг проект, който реализирахме е внед
ряване на балансирана карта от показа
тели за ефективност. Това е един модерен 
инструмент за упра в ление на предприяти
ята. На база показатели за ефективност ние 
сме подготвили техническо задание, кое то 
ще предоставим на компанията  внедри
тел т.е. каква информация, какви справки 
искаме да получаваме от ERP системата. 
Така ще може да управляваме процеси
те и ще постигнем по  добра ефективност 
на предприятието. Следващата стъпка е да 
внедрим надстройка, която да опти мизира 
управлението на показателите, които ние 
следим. Това ще стане ка  то поработим из
вестно време със сис те мата, натрупаме 
опит и данни. 
Сега с нетърпение очакваме инста ли рането 
на ERP системата. Тя съ държа и модул за 
управление на вза имоот ношенията с кли
ентите CRM и да за почнем активна работа 
с тях.

Какви други проекти сте печелили?

През 2008 г. реализирахме един про  ект 
съвместно с компанията Ев ромаркет за 
доставка на абкант. Проекта приключи ус
пешно и сега използваме машината.

На какво се дължи ръста постигнат 
през годините?

Последните години клиентите сами ни на
мираха. Работили сме много усърдно, из
пълнявали сме поръчките много качестве
но. Имали сме и доста референции, което 
също е спомогнало да сме предпочитан 
партньор. 
От тук нататък искаме ние да сме ак тив ната 
страна и се готвим за тази дейност.

Какви бяха резултатите от посеще-
нието ви на изложбата MIDEST 2011 в 
Париж?

Имаме реализиран износ за клиент, с който 
сме направили контакт от то ва изложение. 
Повечето кон так ти са в процес на развитие, 
тъй като продажбения процес с клиен тите 
от чужбина е доста дълъг. Комуни кацията, 
пробните поръчки, които трябва да се из
пълнят и доставят от немат доста време. 
Клиентите от Западна Европа трябва да са 
сигурни в нас и сериозно мотивирани, за 
да ни изберат за доставчици. Ние не искаме 
да печелим клиенти само заради нис ките 
цени. Ние се стремим да пред ложим и мно
го добро качество. Намерили сме добър 
баланс между цена и качество. Това се по
стига с хо ра. Цените много зависят от ефек
тив ното използване на ресурсите и върху 
това наймного се работи. Ефек тивността 
при използването на човешките ресурси и 
на материалите е ключа към успеха.

В кои панаири и изложби предвиж-
дате да участвате догодина?

Плановете ни ще бъдат обвързани с пости
женията на търговския екип. Според това 
какво ние успеем да направим, какви кон
такти успеем да създадем, както казах ние 
сега започваме да правим активен марке
тинг. Това, което сме постигнали последни
те години се дължи на референции от наши 
клиенти. Промяната, която ще направим 
ще ни помогне да се ориентираме в излож
бите, на които ще участваме. Не искаме да 
правим хаотични неща, искаме всичко да 
има логическа връзка и завършек.

Как решавате проблема с кадрите?

В момента имаме известни затрудне ния, 
но има и начин да се решават про б лемите.  
Ние залагаме на открити, партньорски 
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взаимоотношения, както с контра гентите, 
така и с персонала. Мисля, че подобни от
ношения моти ви рат хората. Залагаме на 
споразу ме ни е то.

Мислите ли, че спада в икономиката 
ще продължи?

Дори и да има ръст в продажбите считам, 
че като цяло ще се задържим на това ниво. 
Това ни кара да се стре мим да оптимизи
раме нашата струк тура. Искаме да запа
зим високо ква ли  фицираните кадри и при 
бъ  дещ ръст да разчитаме на тяхното нас
тав ничество при подготовка на новопос
тъпилите. А това се очаква и според мен 
може да се случи в нача лото на идната го
дина. Ние винаги сме го тови да работим 
много и се под гот вяме много внимателно. 
Имаме раз ра ботен пакет от мерки, които 
задъл жително трябва да пред при е мем, за 
да не понесем загуби. Кри за та ни научи на 
много неща. Сега искаме да управляваме 
събитията. Въз върнах ме си увереността, че 
всич ко е в наши ръце.

Какви са бъдещите Ви планове?

Както казах, ще активизираме продажбите. 
Възнамеряваме да се развиваме постъпа
телно, стъпка по стъпка. Така ще сведем 
до минимум рисковете за компанията. Ще 
работим и по други европейски проекти, 
като безопасен труд, развитие на човеш
ките ресурси – вече имаме внесен про ект 
и възнамеряваме да обучим почти целия 
персонал на фирмата. Ще повишаваме 
квалификацията си и ще развиваме “меки” 
умения – това означава комуникация, ще 
бъдат засегнати теми като работа в усло
вия на стрес, решаване на конфликти и др. 
Част от хората ще бъдат обучени на мени
джърски умения. Част от служителите ни са 
средни мениджъри и искаме те да си подо
брят уменията. Внесли сме проект по тази 

схема и очакваме резултат. Работим по про
ект за безопасен труд и по енергийна ефек
тивност. Ако бъдем одобрени по първата 
схема, очакваме да подобрим условията на 
труд чрез закупуване на средства за лична 
безопасност. Основното за нас е внедря
ването на стандарта за безопасна рабо
та  OHSAS 18001:2007. Той ще стане част от 
системата за управление на качеството. В 
момента също спазваме основните изиск
вания за безопасност, имаме и съоръже
ния, които подлежат на технически надзор. 
Акцента ни ще е върху хората заети в про
изводството. Предната година проведохме 
много обучения за администрацията.

Какво бихте казали в заключение на 
нашия разговор?

При никакви обстоятелства не се отказваме 
от набелязаните цели. Искам да пожелая на 
колегите да влагат повече професионали
зъм в това, което правят. Според мен много 
предприятия от нашия мащаб се нуждаят 
от по  добър мениджмънт. На нас много ни 
помага работата с консултанти в различ
ни области, като например управление на 
персонал, на качество, на проекти. Работим 
с професионалисти и прилагаме най  до
брите практики. Основния принцип, който 
следваме в нашата работа е партньорство
то.

“Прокс - 2” ООД 
4112, с. Крумово, Пловдив 

Баш Кайнака 19А 
тел./факс: 032 633 956 

e-mail: office@prox-2.com 
http://www.prox-2.com
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Интервю с Веска Давидова – Управител на Атос България

НАШАТА МИСИЯ Е  
ДА НАЛАГАМЕ НОВИ 

СТАНДАРТИ

Веска Давидова  работи в областта на 
информационните технологии от само-
то начало на професионалния си път. За-
вършила е висшето си образование през 
1980г. в Москва, преди това  - Национална 
математическа гимназия в София. Започ-
ва работа в Централна лаборатория по 
автоматизация, където се занимава с ав-
томатизиране на индустриални процеси 
в изключителен екип. Преминава и през ор-
ганизация на серийни производства. Авто-
матизацията всъщност е университет-
ското й образование и тя през цялата си 
кариера се е придържала към професията 
си, въпреки различните предизвикател-
ства, които поема в професионалния си 
път - от управление на процеси в реално 
време до химическа индустрия. Днес тя 
отново се занимава с управлението на 
процеси в реално време. “Всяко нещо е до-
бре забравено старо“ – заключва в пред-
ставянето си г-жа Давидова от позиция-
та на 30 годишния си опит в индустрията, 
която днес движи технологичния прогрес.
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При нас работят приблизително 100 експер
та и тенденцията е да увеличим екипа. Фо
кусирани сме върху ефективното позицио
нирани на българското подразделение на 
компанията и разрастването й.
Атос е дългосрочен партньор на МОК и тех
нологичния партньор на Олимпийските игри 
до 2016г. В какво се изразява това партньор
ство?
Олимпийските игри са много интересен про
ект. Предстоящите ги смятаме за свършена 
работа, въпреки че тепърва ние ще се пред
ставим там. Вече гледаме към  следващите. 
Цялото техническоинформационно обезпе
чаване на игрите е в ръцете на нашата ком
пания. Ние поддържаме основните елементи 
от които на първо място е аутсорсингът, т.е. 
информацията, базите данни и комуникаци
ите, са под управлението и отговорността на 
Атос. Второто важно нещо, за което следим 
е защитата на информацията. Ние също така 
предлагаме и специални методологии за 
тестване. Третият важен момент е осигурява
не на дигиталното съдържание на системата 
в реално време. Четвъртият важен елемент е 
отсъствието на защита на информационните 
канали. Ще може да се осъществява връзка с 
всякакви видове устройства към комуника
ционните потоци. Това е една нова концеп
ция. Вярваме, че това е и бъдещето на кор
поративната мрежа. 

Кои са продукти, които предлагате на 
нашия пазар?

Претендираме, че сме найдобрите в консул
тирането и внедряването на SAP системи, с 
наймного завършени проекти и  наймного 
референции на българския пазар.
Интересното, което предлагаме, е свързва
нето на  SAP с различни други съпътстващи 
системи. Например внедряваме RFID – скла
дова система за радиочестотна идентифика
ция. Информацията от нея постъпва в SAP и 
по този начин се управлява склада. 
Осъществяваме и връзка между ниското 
ниво на управление на автоматичната ли
ния със SAP. Технологията подава данни към 
системата, която обслужва икономическите 
процеси. Това ниво на интеграция е много 
добре разработено от Атос и в момента го 
популяризираме на пазара. Това също е едно 
от интересните неща за индустрията.
Предоставяме и услуги по внедряване и на 
PLM  управленски системи. За целта имаме 
много добро партньорство със Siemens, кои
то притежават такъв софтуер.

Успяхте ли да въведете гъвкаво 
финансиране при закупуване на SAP 
системите?

Вариантът да се хоства системата по света 
съществува от много време, а у нас се поя
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ви преди едва една година. Вероятно затова 
все още срещаме известни затруднения с 
финансирането. Предлагаме лизинг, абона
мент, хостинг и др., но все още не сме реали
зирали подобна сделка. Фирмите, които са 
решили да внедрят SAP, предпочитат да си я 
закупят. Една такава система вдига цената на 
предприятието. Това важи особено за таки
ва компании, които искат да се присъстват  
на фондовата борсата или да се продадат на 
стратегически инвеститор. Не мога да скрия, 
че и самата компания SAP не проявява осо
бена гъвкавост към българския пазар.

Как виждате бъдещето на компанията?

Нашата мисия е да налагаме нови стандарти. 
Много е трудно, конфронтираме се непре
къснато със закостенялото мислене на ор
ганизациите. Новите стандарти се изграж
дат на основата на взаимно успешен бизнес. 
Това е много важно за нас. Win – win страте
гията е съществена. Освен това искаме да 
пренесем  в България успешни модели от 

света, като например моделът на изнесени
те услуги. 
Искаме да развиваме публичночастно
то партньорство, за това се боря от години. 
Бизнесът знае как да си управлява парите, 
колкото и малко да са те, и да ги насочва към 
ефективните области. Публичната сфера оба
че все още не умее това, а тъкмо тя доставя 
множество услуги на населението. Ако двете 
страни си подадат ръка ще се намери и фи
нансиране. Капиталът, който се предлага на 
държавата, не бива да бъде връщан и неиз
ползван. 
Нашата компания работи за изграждането 
в страната на няколко центъра на компе
тентност, които да обслужват цяла Европа. 
Искаме да изнасяме нашето умение и зна
ние. Това също не е лесно, защото зависи и 
от подкрепата на правителството и въпреки 
ежедневните си предизвикателства е време 
да започнем да се чувстваме част от Европа.

www.bg.atos.net
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Интервю с Павлета Тодорова – ръководител на SAP отдела в АТОС БЪЛГАРИЯ.

ЗА НАС СА ИНТЕРЕСНИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ

Павлета Тодорова работи във фирмата 
от четиринадесет години. Независимо, 
че компанията сменя собствеността си 
няколко пъти, ядрото на екипа се запаз-
ва и продължава дейността по SAP внед-
рявания до днес. 

Каква е Вашата функция, като 
ръководител на този екип?

Отговорностите  ми са свързани с няколко 
основни дейности. От една страна отгова
рям за развитието на екипа – запазването на 
опита и знанията от предишни проекти, раз
витието на служителите, усвояването на но
вите технологии. От друга страна отговарям 
за развитието на SAP бизнеса в АТОС Бълга
рия  за мониторинга и контрола на проек
тите, които внедряваме; за разработване на 
нови клиенти, съвместно с Търговския отдел 
и за подготовката на техническите решения, 
които предлагаме на нашите потенциални 
клиенти. В същото време ръководя и най–
големите SAP проекти, които реализираме в 
клиенти като НЕК, ЧЕЗ, Мобилтел, КокаКола 
Хеленик и др. 

Бихте ли ни разказали за добрите 
бизнес практики при внедряването на 
SAP системата?

Системата, която ние предлагаме има стан
дартна методология за внедряване. Първата 
фаза е свързана с анализ на текущите биз
нес процеси на клиента, проблемите които 
има в момента, стратегическите цели, кои
то си поставя, свързаните с това изисква
ния към новата система и проектиране на 
самата система. Следващата фаза, нарече
ната Реализация, е свързана с настройка на 
самата система и тестването й съвместно с 
клиента. Последната фаза включва: докумен
тиране, обучение, мигриране на данни и др. 
Този етап се нарича подготовка за продук
тивен старт. Ние се опитваме да използваме 
максимално възможностите на SAP решени
ята. Това е много мощен стандартен софтуер 
и когато клиентът си го купува е най–добре 
да се придържа към стандартните функцио
налности и да ги използва максимално. В 
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противен случай би било поизгодно да си 
поръча разработване на софтуер специално 
за неговите нужди. По време на внедряване
то ние се опитваме да убедим клиента, че в 
софтуера са заложени много добри практики 
и е полезно за него да ги използва, като по 
този начин се увеличава неговата ефектив
ността, а с течение на времето разходите за 
поддръжка на системата намаляват.

Имате ли собствени разработки, които 
предлагате на своите клиенти?

По време на бизнес анализа понякога изниква 
нужда от доработки на стандартния SAP соф
туер. Те може да са предизвикани от специфи
ката на българския пазар, специфичния биз
нес на клиента или от законови изисквания. 
Когато възникват такива необходимости и на 
база на нашия богат опит, ние се опитваме да 
ги обобщим и да разработим готов продукт, 
който да предложим впоследствие на всич
ки клиенти, като завършено решение. Имаме 
няколко такива решения. Например едно от 
тях е електронната фактура, свързано с ус
лугата, която Банксервиз предлага. Ние сме 
разработили софтуер, който от стандартната 
SAP ERP система извлича данните в опреде
лен формат, дообработва ги и ги подава към 
информационната система на Банксервиз. 
Това решение е внедрено в няколко клиента 
и е обявено от Банксервиз като единственото 
сертифицирано SAP решение за електронна 
фактура (eфактура). Имаме и друго решение, 
което не е свързано с услугите, които предла
га Банксервиз, което представлява експорти
ране на фактурите в pdf. формат, подписване
то им с електронен подпис и изпращането им 
директно на клиента. 
Разполагаме и с решение, което е свързано 
с обслужването на транспортните средства в 
дадено предприятие. В българското законо
дателство и в добрите практики има специал
ни изисквания по отношение на подетайлен 
контрол на автотранспорта (например кон
трола на разходните норми или следене из

ползването на гумите). За целта сме разрабо
тили специално решение. То е доста сложно 
и позволява проследяване на пет шест вида 
норми за автомобилите, както и зависимост
та им от различни фактори като терен, сезон 
и др.. Освен това е възможно и проследява
не на различните застраховки, техническо
то обслужване и др.. Заложен е цялостния 
бизнес процес по отдаването и използване
то на автомобили от отделните звена в едно 
предприятие. Всички разходи, които акумули
ра даден автомобил могат да бъдат отнесени 
към съответния разходен център. Системата 
позволява връзка с доставчиците на гориво и 
фактурите за него автоматично се отразяват 
в счетоводството. Това е интересно за фирми 
разполагащи с голям автомобилен парк. 
Друго специализирано решение, което пред
лагаме е система за инвентаризация на акти
ви с помощта на мобилни устройства. От SAP 
ERP в паметта на мобилното устройство се 
зареждат всички активи с тяхното местопо
ложение, инвентарни номера и др. Те имат 
баркодове, които мобилното устройство раз
чита и на екрана на устройството се появява 
детайлна информация за съответният актив. 
Потребителят има възможност да коригира 
данните. Получените данни се връщат обра
тно в SAP и базата се актуализира. 
Най–големия пакет продукти, който предла
гаме и развиваме още от 1996г. е нашият ло
кализационен пакет. В него имаме най–раз
лични програми съобразени с изискванията 
на законодателството и свързани с добрите 
счетоводни практики. Основната особеност 
е свързана с възможността за генериране на 
оборотна ведомост и справки по кореспон
денция на сметки. В страните от западна Ев
ропа и Америка няма такова изискване и ERP 
системите от  висок клас са разработени на 
принцип, който не следи кореспонденциите 
на сметките и не позволява свеждането им 
до прости дебиткредит операции. Нашият 
екип постоянно усъвършенства този софту
ер и поддържаме варианти за седем версии 
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на SAP ERP. Във връзка с този продукт пред
лагаме и допълнителна разработка  генера
тор на мениджърски отчети. То също намира 
добър прием от различни клиенти.

Бихте ли ни разказали за спецификата 
на стандартното внедряване?

Ние се фокусираме върху средни и големи 
фирми. Предполага се, че тези фирми имат 
поне 70100 потребители на  SAP ЕRP. Най – 
трудното е клиента да бъде убеден в качест
вата на системата. Ние влизаме в ролята на 
консултанти, която в случая е много важна. 
Трябва да се преодолее схващането на пове
чето български ръководители, че техния биз
нес е уникален и изисква уникален софтуер. 
Това е и найголямото предизвикателство за 
нас. Имаме внедрявания в над 70 български 
компании. Почти всички найголеми пред
приятия в България са наши клиенти: много 
ефективно работим с фирми от химическа
та промишленост  Агрополихим, Девня Ци
мент, Холцим, Титан Златна Панега; почти ця
лата енергетика на страната работи със SAP 
системи, внедрени от нас  НЕК, ЕСО,ЧЕЗ, е.он 
(сега енергопро), КонтурГлобал – ТЕЦ МИ3; 
газоразпределителните дружества на Овер
газ Инк; В петролния бранш също имаме 
големи потребители. В минната и металур
гичната промишленост също (Мини Марица 
Изток, КЦМ). МТел е също наш дългогодишен 
клиент. 

Бяхте доброволец на Параолимпий-
ските игри. Разкажете ни за ролята на 
Атос в тях и за Вашите преживявания?

Участието ми на тази олимпиада беше едно от 
най–значимите неща, които са ми се случили 
през последните десет години. Беше много 
хубаво и вълнуващо. Тъй като Атос е светов
ния ИТ партньор на Олимпийския комитет и 
един от основните спонсори беше обявен въ
трешен конкурс за доброволци. Аз кандидат
ствах и ме одобриха. Включиха ме в екипа, за
нимаващ се с медии и комуникации. Задачата 

ми беше да следя в реално време състезания
та, да фиксирам тяхното начало и край, което 
образуваше файл, който качвах в You Tube. Це
лия ни екип обработи около 800 състезания. 
Освен това качвахме и допълнителна инфор
мация, както за самото състезание, така и за 
участниците в него, която пък беше налична в 
най различни формати в софтуер за официал
ните резултати, разработен също от Атос. За 
първи път тази година Атос поема поддръж
ката на сайта на Параолимпийските игри. В 
него имаше пет канала, които онлайн излъч
ваха състезанията в реално време. Беше раз
работен така нареченият смарт плеър, чрез 
бутоните потребителя можеше да се добере 
до най – разнообразна информация. Систе
мата предлагаше и статистически данни към 
всеки един момент от състезанията. Разработ
ките и системите на Атос за игрите се радваха 
на много голям успех. Технологичният център 
на АТОС обслужваше игрите с помощта на 
9000 сървъра.

Какво предстои в бъдеще?

В момента участваме в няколко процедури 
по Оперативна програма “Конкурентоспосо
бност” за внедряване на ERP системи. Насочи
ли сме се към малък брой фирми (5), за които 
сме убедени, че системата ще бъде от полза и 
внедряванията ще са успешни. Правим съот
ветните проучвания, изучаваме найдобрите 
практики с цел да сме максимално ефектив
ни. Паралелно с това разработваме няколко 
големи проекти в областта на енергетиката. 
Продължава работата и по международните 
проекти, в които имаме дългогодишно учас
тие – например във внедряването на една от 
найголемите SAP системи в света на КокаКо
ла Хеленик . Имаме и няколко нови клиента, 
които са стартиращи европейски компании, 
с амбиции да се раз растват с бързи темпове 
в цял свят. За нас са интересни предизвика
телните проекти. Те спомагат както за нашето 
развитие, така и за максималната удовлетво
реност на клиентите.

www.bg.atos.net
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Разкажете ни за пътя Ви до Atos и как 
всъщност стартира Atos?

Винаги съм работила в областта на Инфор
мационните технологии. Пътят ми в Атос за
почна, когато ме потърсиха от централата 
на Siemens Business Services (подразделени
ето на Siemens, занимаващо се с Информа
ционни технологии)– за да оглавя компани
ята в България. Покъсно на стратегическо 
ниво беше взето решение Siemens Business 
Services и Siemens да се слеят и ми беше 
предложено да стана един от управители
те на Siemens за България. В онези време
на компанията се управляваше по старата 
немска методика, т.е трябваше да има поне 
двама управители. Ние бяхме трима. Изпъл
нителният и финансовият директор бяха ав
стрийци, a аз бях третият управляващ, пред
ставляващ българската страна. Работата ми 
беше изключително интересна и предизви
кателна. В течение на годините, следвайки 
динамиката на бизнеса ни компанията ни 
се преименува на Siemens IT Solutions and 
Services и след известен период беше взето 
стратегическото решение тя да се отдели от 
компаниятамайка. Започнахме процесите 
по отделянето и аз се присъединих отново 
към динамичния свят на ИТ бранша, оглавя
вайки новата компания. Много скоро след 
това стана сливането между Atos Origin – из
цяло ИТ компания с френски корени и наша
та, което ни превърна в „новия ИТ шампи
он на европейския пазар”. Наричат ни така, 
защото сме номер едно в Европа в областта, 
в която работим. Ние много държим и на 
факта, че сме с европейски ген, въпреки, че 
имаме присъствие в цял свят. 

Как постигате успехите и ръста, който 
имате?

В днешните времена ни е много трудно да 
поддържаме ръст. Важното е, че сме постиг
нали диверсификация на пазара, че сме стъ
пили на всички континенти и при спад на 

едните пазари, другите бележат икономиче
ски ръст. Основният ни коз е изключителната 
мотивация. Фокусира ли сме се върху ино
вативността на компанията. Другият важен 
фактор за успешната ни работа  е дългосроч
ните отношения с нашите клиенти. Държим 
на качеството. Удовлетвореността на клиен
та е издигната в култ за нас. Понякога пра
вим компромис с печалбата, за да направим 
клиентите си щастливи.

Каква е кадровата ви политика, Вашата 
лична и тази на компанията?

Миналата и поминалата година спечеКомпа
нията има цяла програма, фокусирана върху 
комфорта на служителите на работното си 
място. Те трябва да се чувстват спокойни и 
уважавани. Да имат възможност да учат, да 
се развиват, да посрещат личните си нужди. 
В момента внедряваме програма за дистан
ционна работа от вкъщи. Няма да е необ
ходимо хората физически да присъстват в 
офиса. Служителите така трябва да управля
ват времето и личните си приоритети, че да 
посрещат нуждите на клиентите ни по същия 
ефикасен начин, както и досега. А защо не и 
подобре. Много искаме да имаме талантли
ви и качествени хора и те дълго време да ра
ботят за нас. Не наемаме служители почасово 
или от други компании, само за изпълнени
ето на даден проект, въпреки, че повечето IT 
компании в момента правят точно това. При 
нас процесите са много интензивни откъм 
обучения и за това съм на мнение, че не бива 
временно да наемаме хора и да изнасяме зна
ния извън компанията. За мен са много важни 
служителите, които сами могат да се мотиви
рат, това в особена сила важи и за ръководи
теля. Повдигне ли се въпросът за заплатата, 
като мотивационен инструмент, аз смятам, че 
съм загубила битката за задържане на чове
ка. Убедена съм, че заплатата не може да бъде 
дългосрочен фактор в работата. Нашите хора 
са млади и се мотивират найвече от интерес
ни проекти и задачи. 
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Интервю с инж. Рашид Узунов 

2012  
ЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА ЗА 

“РАЛОМЕКС“ АД 

Инж. Рашид Узунов е на 38 год. Завършил е висше-
то си образование през 1997 г. в Русенски универ-
ситет и е магистър по "Технология на машино-
строенето и мениджмънт". 

Започва работа в "Раломекс" АД през същата го-
дина, като преминава през всички звена - от ра-
ботник в монтажен цех, технолог на цех, тех-
нолог-конструктор, гл. технолог, ръководител 
"Производство", а в момента е главен инженер 
и член на Съвета на директорите. Изпълнява и 
функциите и на зам. - директор. 

Г-н Узунов каква беше за вас и вашата 
фирма отминалата 2012 г.?
На фона на все още не отминалата криза в 
машиностроенето 2012 беше успешна за нас. 
Имаме малък ръст спрямо 2011 г. от 0,5 %.
По големите ни успехи са, че през 2012 г. 
внедрихме в производство нови серии 
машини, както и спечелихме финансиране 
по ОП”Конкурентоспособност” на два наши 
проекта на стойност 1 164 000 лв.

Кои са по-атрактивните продукти и услуги, 
които предложихте на Вашите клиенти?
Това са три нови серии машини. Първата 

серия е дискови брани със самостоятелни 
работни органи, втората серия е плугове 
с автоматични предпазители и третата 
култиватори с пружинна защита на работният 
орган. И трите серии машини работят на 
принципа “non stop”. 

Участвахте ли на изложения през 2012 г., 
на кои, с какъв успех и какви са плановете 
Ви за 2013 г.?
Фирмата участва в три изложения в страната
Пловдив, Ст.Загора и Добрич и две изложения 
в Румъния.
Големият ни успех беше в Добрич където 
спечелихме голямата награда на панаира за 
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български производител.
През 2013 г. плановете ни са да участваме 
в същите специализирани изложения, като 
тенденцията е да увеличим изложбените 
площи в Румъния.

Какви са основните проблеми с които се 
сблъсквате в работата си?
Основите ни проблеми са с нелоялната 
конкуренция в България, т.е. с фирми които 
копират наши изделия и ги пускат на пазара 
без надзор от КТИ (Контролно техническа 
инспекция) на ниски цени.
От друга страна вноса на техника втора 
употреба от западна Европа, както и вноса 
на евтина техника от Турция, също влияе 
на пазара като цяло, защото в употреба 
влизат стари машини (респективно и стари 
технологии) и машини с ниско качество.

Кои са по атрактивните проекти, върху 
които работите в момента?
В момента фирмата изпълнява проектите по 
ОП”Конкурентоспособност” от 2012 г.
В експлоатация ще влязат заваръчни роботи 
и автоматична линия за боядисване, както 
и система за управление на ресурсите, т.е. 
ERPсистема от висок клас. Тази година ще 
възстановим и производството на валяци 
благодарение на пуснатия в експлоатация 
леярен цех, който е с капацитет 15 тона 
месечно.

Какво бихте казали в заключение?
В заключение бих призовал всички колеги от 
бранша да са поактивни във връзките си с 
браншовите организации и представителите 
на правителството, за да може да се изгради 
изгодна за нас, МСП, стратегия за следващият 
програмен период на ЕК 20142020 г

Адрес: Завет 7330,  ул. Освобождение 3, П.К. 44
тел.: 08342/22 80, 21 26; 0889 385 523; 08442 21 26
web: http://www.ralomex.com/
Е-mail: order@ralomex.com, ralomex@mail.bg
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ÑÚÇÄÀÄÅÍÈ ÇÀ ÄÚËÚÃ ÆÈÂÎÒ ÍÀ ÌÀÑËÎÒÎ
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Îäîáðåíèÿ Îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà

Cincinnati P-68 (ISO 32) 

Cincinnati P-70 (ISO 46) 

Cincinnati P-69 (ISO 68) 

Denison HF-0, HF-1, HF-2 

Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S

Øâåäñêè ñòàíäàðò SS 15 54 34 AM (ISO VG 32) 

ISO 11158 HM òèï 

AFNOR NF-E 48-603 

ASTM D6158-05 (HM fluids) 

DIN 51524-2 HLP òèï

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Èíäóñòðèàëíè õèäðàâëè÷íè ñèñòåìè - çà èíäóñòðèàëíè õèäðàâëè÷íè 
ïðèëîæåíèÿ ïðè ãîëÿìà ÷àñò îò ñòàöèîíàðíèòå ïðîèçâîäñòâà, êàêòî è 
ìîáèëíî îáîðóäâàíå, ñ íàä 150 îäîáðåíèÿ.

Mîáèëíè õèäðàâëè÷íè ïðèëîæåíèÿ - çà óïîòðåáà ïðè êëèìàòè÷íè  
óñëîâèÿ ñ ìàëêè ïðîìåíè â òåìïåðàòóðàòà. (Çà ïðèëîæåíèÿ â øèðîêè 
òåìïåðàòóðíè ãðàíèöè ñå ïðåïîðú÷âà Shell Tellus S2 V)

Îòíîñèòåëåí æèâîò íà ìàñëîòî (÷àñà) 
(ASTM D943 TOST òåñò çà æèâîò íà ìàñëîòî) 

Ñòàíäàðò íà ïðîèçâîäèòåëèòå íà îáîðóäâàíå1

Shell Tellus S2 M

Èíäóñòðèàëåí ñòàíäàðò2

1GM LH-04-2-00
2ASTM D6158 HM, ISO 11158 HM;

DIN 51524-2 HLP

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

ïî-âèñîêè ñòîéíîñòè ñà ïî-äîáðå

2,5 ïúòè ïî-äúëúã æèâîò



86
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

И
Н

О
ВА

Ц
И

И

ХЕРМЛЕ АД ПРИЛАГА ИНТЕГРИРАНА ЕФЕКТИВНОСТ 
НА РЕСУРСИТЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Енергийна ефективност и пестеливо използване на ресурсите 
във всяко едно отношение: Хермле АД гледа на производството 
и експлоатацията на обработващи центри като на задача с 
комплексна функция

Изпълнение на едното без пренебрегване 
на другото – приблизително по този начин 
може найточно да се характеризира господ
стващата от години философия на Хермле 
АД за интегрирано пестеливо използване 
на ресурсите и енергийна ефективност. Още 
преди много време в Хермле АД установиха, 
че ефективният производствен процес носи 
само предимства както за производителя, 
така и за потребителите. Устойчивото песте
ливо използване на ресурси по отношение 
на материали и средства за производство 
представлява основна задача в компанията. 
Стриктно насочената концепция към песте

ливо използване на ресурсите и енергийната 
ефективност за производство на високока
чествените обработващи центри Хермле по
стига с възможно наймалки производстве
ни разходи, найвисока добавена стойност 
при потребителя и съответно найголяма 
печалба. 
Рекуперация на енергията? От 20 години 
стандарт!
Ние можем напълно да се определим като 
един вид пионери на създадената от Съюза 
на германските заводи за металообработва
щи машини (VDW) за Международния пана
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ир за технологии и автоматизация (METAV) 
през 2010 г. инициатива „bluecompetence“. 
Тя представя актуалния тренд на времето по 
отношение на опазването на околната среда, 
чрез пестеливо използване на ресурсите и 
енергийна ефективност. Тъй като при Хермле 
АД тези често употребявани модерни думи 
от много години се разглеждат за целия жиз
нен цикъл на обработващия център, а имен
но от разработването и производството на 
машината чак до експлоатацията от клиента! 
Във връзка с това Дитмар Хермле, говорител 
на управителния съвет, каза: „Ние произвеж
даме последователно с пестеливо използ
ване на материалите и енергийна ефектив
ност не само защото изведнъж е станало 
модерно, а защото по убеждение ние носим 
отговорност за устойчивото опазване на 
околната среда. Това напълно може да бъде 
приведено в унисон с бизнесикономически
те аспекти, ние доказваме вече от повече от 
20 години. Когато въпросът за пестенето на 
енергия все още изобщо не съществуваше, 

ние започнахме да вграждаме в нашите ма
шини като стандартно оборудване ефектив
ни системи за рекуперация на енергията, 
което оттогава спестява на клиентите значи
телни разходи за енергия и спомага за пого
ляма конкурентоспособност.“
Полимербетон и други материали с удач-
ни екологични показатели 
Изхождайки от жизнения цикъл на един 
обработващ център, Хермле АД залага на 
сравнително нискоенергийно производство 
на основната машина и на компонентите на 
машината по технологията за производство 
с Полимербетон. Освен това, винаги когато 
е възможно, се прилага използване на леки 
конструкции и виртуално разработване. Оп
тимизирането на основните системи и кон
структивни групи спомагат за изключител
но ефективното използване на материалите. 
Във връзка с това би трябвало да се спомене 
също, че Хермле АД поддържа много голяма 
част от собственото производство само на 

Енергийната ефективност и пестеливото използване на ресурсите започват още при разработването
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едно централно място, чрез което транспор
тът и трафикът за доставки се ограничават 
до минимум. Материали и закупени части се 
доставят само от производители от немско
говорящите страни, съотв. от близките евро
пейски страни. В края на краищата още при 
конструирането и проектирането на машин
ните елементи и компоненти старателно се 
обръща внимание на факта, че необходимата 
производителност и консумацията на енер
гия трябва да бъдат обединени, например 
чрез избора на висококачествени машин
ни елементи като лагери, сачменовинтови 
двойки, задвижващи механизми, сервооси 
и други подобни. Това от своя страна оказва 
енергоспестяващо въздействие и също така 
свежда до минимум разходите за поддръжка 
и сервизно обслужване. 
Не на последно място интензивните кон
султации и уточнения при подготовката на 
разработването дават възможност при раз
личните клиенти и потребители за съответ
ното оптимално, тъй като е съобразено с 
производителността, проектиране на зад
вижващата техника, което спомага за предо
твратяването на преоразмерявания, които 
обаче са съпроводени само от поголямо 
потребление на енергия и накрая те изобщо 
не го използват с осигуряване на добавена 
стойност. Същото важи за проектирането и 
оразмеряването на охладителните системи, 
които съчетани с рекуперацията на енерги
ята и енергоспестяващата регулираща тех
ника (обусловено от конкретната ситуация 
изключване, изключване след края на работ
ното време, сведен до минимум етап на дос
тигане на работна температура) намаляват 
потребността от енергия до необходимото 
количество и при увеличаващите се разходи 
за енергия се оказват предимство по отно
шение на конкурентоспособността. 
Друг потенциал за спестяване предлага по
требността от сгъстен въздух, който при 
обработващите центри Хермле е сведен до 
минимум, танкетите са оборудвани с автома

тична система за смазване, а шпинделите се 
смазват до 80% само с грес.
„Другата“ защита на ресурсите: най-високо 
качество за дълъг срок на експлоатация
Всички посочени мерки, както и споменато
то високо качество на механичните части и 
машинни елементи в крайна сметка водят 
до познатия дълъг срок на експлоатация на 
обработващите центри Хермле, което също 
може да се разглежда като важен принос за 
пестеливото използване на ресурсите. Тъй 
като който не влага висококачествени ком
поненти, почесто ще се налага да извършва 
скъпо струваща подмяна, което стимулира 
не само известен престой на машината, но и 
(иначе излишното) производство на резерв
ни части, което от своя страна е свързано със 
съответните разходи за материали и енер
гия. По този въпрос Дитмар Хермле заявява 
съвсем ясно: „Единствено с постулирането 
на лозунги всъщност нищо не е направено. 
Има смисъл само от цялостно разглеждане 
на проблема, тъй като който само се осланя 
на изказвания за енергийно ефективна мета
лообработваща машина, не може още дълго 
време да се определи като производител, 
който пести енергия и ресурси!“
Доколко сериозно гледат на този въпрос той 
и отговорните лица, както и служителите в 
цялото предприятие Хермле АД, може да се 
разбере по това, как през последните години 
е инвестирано в сградната техника, а заедно 
с това и в енергийната ефективност. Начало
то е още при интелигентното многоетажно 
изграждане на производствените помеще
ния, което преди всичко води до поограни
чено използване на земи и площи. Налице 
ясното фирмено изискване, при всички нови 
сгради на мястото да се положат грижи за „ес
тествено“ балансиране, като бъдат изградени 
биотопи и малки изкуствени езера, да бъдат 
монтирани къщички за птици, и преди всичко 
в и около сградата бъдат посадени възмож
но наймного цветя, храсти и дървета. По от
ношение на захранването с енергия Хермле 
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АД залага на задвижвана с газ когенерацион
на електроцентрала, която според нуждите 
се използва както за добив на енергия, така 
и за работен режим при аварий. Освен това 
чрез компресорната система се практикува 
рекуперация на енергията, и тя от своя страна 
подпомага захранването с топла вода. Цели
ят завод е оборудван с интегрирана система 
за сигнализация и направляване, както и със 
система за автоматично кондициониране на 
въздуха, съществува и система за управление 
на осветлението с изключване през почив
ките и през нощта. Всички тези мерки имат 
за цел само две неща: създаване на приятен 
работен климат за служителите и паралелно 
с това неговото управление, така че да е необ
ходима възможно наймалко енергия и да не 
се разхищава почти нищо. Както в Хермле АД 
беше признато откровено, причините за пес
теливото използване на ресурсите, опазва
нето на околната среда и работния климат са 
изцяло както „възпитателни“, така и икономи
чески, тъй като едното не бива да изключва 
другото!

Пестеливото използване на ресурсите и енергий-
ната ефективност като трансверсални функции в 
предприятието
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Основна цел на фирмата е разработването на цялостна система софтуерни продукти 
и решения за бързо създаване на завършени проекти и документация и лесна 
обмяна на проектна информация между отдели и звена в една фирма

еPLAN добавя �����ss Exp��t към своя
та гама

Доставчикът на решения еPLAN пое раз
работването и правата върху продажби
те на Harness Expert, утвърдения 3D/2D 
софтуер за окабеляване. Договорът меж
ду разработчика Linius Technologies и 
Eplan Software & Service е подписан на 
28/06/2012. Това разширение на функ
ционалностите ще позволи на еPLAN да 
предложи на своите клиенти допълни
телни възможности при управлението на 
електропроектите в част окабеляване.
Стратегическата покупка на софтуера 
Harness Expert разширява потенциала 
на вътрешния  и международните паза
ри. Това позволява на ЕПЛАН да навле
зе в нови сегменти на промишлеността, 
включително апаратурно проектиране, 
железопътна и технология за специали
зирани превозни средства, авиация, тел
комуникации и медицински технологии. 
Поради непрестанно нарастващия брой 
елементи и апаратура, които се влагат в 
контролните кабинети и табла, възмож
ността за предварително дефиниране на 
кабелните снопове обуславя голямото 
търсене на новия модул от страна на по
требителите. 
Този нов софтуер е идеално допълнение 
към еPLAN ELECTRIC P8, собствената 

CAE разработка на компанията, с която 
до сега се извършваше проектирането 
на единични проводници и защитени ка
бели в контролните кабинети. Клиентите 
могат да се възползват от тази интегра
ция, тъй като вече се поддържат всички 
фази на процеса на проектиране, от пла
ниране, през инженеринг, до проектира
не и производство на кабелни снопове.
„Покупката на софтуера Harness Expert 
прави портфолиото ни достатъчно об
ширно, за да обхване всички инженерни 
изисквания в рамките на глобалния па
зар. Тя също така ни дава значителни кон
курентни предимства, особено на между
народния пазар,”казва Maximilian Brandl, 
председател на изпълнителния съвет на 
Eplan Software & Service.

Отворен за IT пазара 

Harness Expert е лесен за използване со
фтуерен пакет, който напълно подкрепя 
всички аспекти на електроинженеринга. 
Типичните процеси на проектиране на 
проводници и окабеляване са представе
ни от софтуера в 3D. Всички 2D производ
ствени документи се изготвят от систе
мата, която позволява пълна откритост, 
когато става въпрос за импортиране и 
експортиране от други системи в про
ектирането, производството и админи
страцията. Интеграцията между еPLAN 

ePLAN SOFTWARE & SERVICE
ВОДЕЩ ИНТЕГРАТОР НА СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ В 

ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕРИНГА



92
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

И
Н

О
ВА

Ц
И

И

ELECTRIC P8 и Harness Expert  предос
тавя всичката съответна информация за 
окабеляване, например спецификации, 
информация за източници, връзки и сно
пове. Този интегриран работен подход 
намалява времето и разходите за проек
тиране.

Единен работен процес при проекти
ране на механични системи и окабеля
ването им 

Софтуерът предлага различни гъвкави 
методи за проектиране на окабеляване
то. Обикновено това включва импорти
ране на 3D модел от конвенционални 3D 
CAD системи, в който след това се правят 
проверки на маршрутите и аспектите на 
дизайна като затегачи и скоби, необходи
мите мерки за безопасност и изчисления 
на дължините в цифровия модел. Това от
нема много помалко време в сравнение 
времеемкото и скъпо конструиране на 
прототипи. Като алтернатива на импорти
рането, нещата  могат да се направят по 
поопростен начин. Например след като 
окабеляването е вградено в импортира
ния 3D модел, проектът се предава об
ратно към отдела за механично проек
тиране. Предимството: всички пречки за 
окабеляването като функция на промиш
ления дизайн могат да бъдат открити на 
ниво виртуален модел и незабавно да 
бъдат предприети мерки, без нужда от 
физически прототипи. Ако 3D моделира
нето не е достъпно по технологични или 
организационни причини, окабеляването 
може бързо и лесно да бъде проектирано 
с  Harness Expert’s 3D editor.

Доклади и тестове 

Harness Expert използва 3D или 2D сре
да за проектиране на окабеляване, за  да 
произведе широк спектър  от доклади, 
изискванич, необходими за офериране, 
поръчки  и производство. Пълни списъ

ци на отделни части, списъци на връз
ки и проводници и доклади на работни
те процеси за изчисляване на време и 
разходи. Данните могат да се прехвърля 
директно към система за завършване на 
окабеляване като Komax. За да се валиди
ра дизайнът на окабеляването, система
та има разширени функции запрактиче
ски изпитвания и проверки за радиуси 
наогъване, нива на запълване, кабелна 
дължини, връзки без проводници и съе
динители. Целта е да се идентифицират 
възможните несъответствия и грешки на 
ранен етап.

Какво представлява C�b�� �����ss

Cable Harness е сноп от кабели, обикно
вено с конектори в краищата си, необ
ходими за осъществяване на различни 
електрически връзки между компоненти 
и устройства. Благодарение на софтуера 
снопът кабели може да бъде възприеман 
като единичен кабел по различни начи
ни, при което да е защитен от замърсява
ния, топлинни и механични въздействия 
при гарантирани електрически параме
три за жизнения цикъл на изделието или 
инсталацията. За разлика от конвенцио
налните изолирани кабели, дефинира
ните кабелни снопове се комплектоват в 
зависимост от специфичните проектни 
изисквания или според типа на прило
жението им.  Предимствата на този под
ход са възможностите за оптимизиране 
на мястото и теглото на инсталационните 
материали и създават идеални условия 
за електрическо свързване, заземяване 
и др. Предварителното производство на 
кабелните снопове спестява време и по
добрява условията на труд и монтаж.
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С над 30 000 клиента и над 90 000 лиценза 
инсталирани по цял свят, немската фир
ма базирана в Монхайм си е извоювала 
лидерската позиция на световният пазар 
на електротехнически CAD/CAE софтуер. 
Фирмата отстоява позициите си повече от 
25 години, в течение на които са отворени 
над 50 търговски, тренинг и консултантски 
центъра по цял свят.

Стратегията на платформата еPLAN – 
интегриран инженеринг :
Вие имате възможността да проектирате 
своето бъдеще с помощта на новата плат
форма еPLAN. Модулната платформа оси
гурява основните функции, необходими за  
електрически „CAE” , хидравличен/пневма
тичен „Fluid” или EMSR инженеринг. Всички 
модули на платформата използват  обща 
база данни като част от обща платформа.

Дублирането или несъответствие на да
нните вече принадлежи на миналото. В 
допълнение към стандартизирана база 
данни, платформата включва основни 
функции, като например графичен ре
дактор (за изчертаване на схематични, 
пневматични/хидравлични страници, PCT  
диаграми), управление права на потреби
телите, онлайн / офлайн превод на проек
ти, генериране на ревизии.

Уникалната концепция на платформата 
спомага постигането на  бързи резултати.

Отворена за интеграция :

Платформата еPLAN е в състояние да бъде 
интегрирана с нови  инженерни инстру
менти благодарение на  отворения харак
тер на своя API интерфейс. Допълнителни 
инструменти създадени от трети лица мо

гат да бъдат интегрирани, към стандарт
но предоставените от платформата такива 
 това е найдобрият начин за пряко съ
трудничество между всички дисциплини 
,  с други думи казано „ключът към вашият 
успех”!

Портфолиото на фирмата разбира се е 
под постоянно развитие , като започ-
нем от самото начало :

1984 г. : Основаване на фирмата под име
то „WIECHERS & PARTNER Datentechnik 
GmbH”.

1986 г. : Гн. Friedhelm Loh става партньор 
във фирмата.

1993 г. : Отваряне на първият чуждестра
нен офис в САЩ.

2000 г. : Фирмата сменя името си на 
„ЕPLAN Software & Service GmbH & Co. KG”.

2005 г. : Сътрудничество с фирмата 
„Autodesk”. С това сътрудничество се пре
доставя възможност на потребителите 
да създават електро проекти не само в 
частта КИПиА но и проекти на сградни
те инсталации част силова , осветление , 
слаботокова.

2006 г. : Реализация на новата платфор
ма „еPLAN P8” осигуряваща комуника
ция между различните дисциплини. По
добрен е интерфейсът на платформата 
улеснявайки достъпът до необходимата 
информация за проекта с един поглед.

2008 г. : Създаване на онлайн библио
теката „Data Portal”. Към момента в него 
информация за своите продукти са пре
доставили 45 световни фирми произво
дители , а наличните устройства за из
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ползване са над 250 000.

2010 г. : еPLAN става 3D платформа. 
Електрическите табла вече могат да бъ
дат изграждани/асемблирани и в 3D ре
жим в реален мащаб , а извеждането на 
количествена сметка се извършва с два 
клика на мишката. Обемното изображе
ние може да се прехвърли и запази ак
тивно и във файл от типа „*.pdf”. 

2011 г. : Продадени над 80 000 лиценза, 
платформата вече е достъпна на 16 ези
ка. Инсталацията на програмата може да 
бъде извършена на майчиният ви език 
, без да е необходимо използването на 
речници или изучаването на чужд език. 
Освен това вече е възможно платфор
мата да извърши напълно автоматичен 
превод на създаденият от вас проект на 
един или няколко езика едновременно.

2012 г. : еPLAN разширява сътрудни
чеството си с „Weidmuller” предоставяй

ки възможност за обмен на информация 
между платформата и софтуера “MPrint 
Pro”. еPLAN затвърждава сътрудничест
вото си с „Rockwell” интегрирайки техни
ят продукт „RSLogix Architect”.

Интуитивно конфигуриране на готови ка
белни решения кабелни конфигурации , 
генериране директно в EPLAN P8 2.1 по
средством безплатният софтуер QuickPin 
2.0 на фирмата „IGUS”.

 Създаване на нова конфигурация ди
ректно в Eplan

 Използване на съществуваща конфи
гурация

 Проверка на съществуваща конфигу
рация

 Придобиване на съществуващи кон
фигурации, използвайки даунлоуд ме
ниджър
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И още :

 Специализирана символна библиотека 
за проектирането на BMS/BMA инста
лации.

 Специализирана символна библиоте
ка за проектирането на СОТ/СС инста
лации.

 Символи отговарящи на IEC стандар
тите.

 Повече от 950 символа налични в две
те библиотеки.

 Наличие до 8 варианта за всеки сим
вол.

 Възможност за добавяне на допълни
телната функционалност за изчертаване 
на P&I диаграми към стандартната ин
сталация Eplan Electric.

 В началото на този месец беше обяве
но официално разширението на плат
формата Eplan със софтуерният продукт 
„Eplan Harness Expert” , предназначен за 
дефиниране и извършване на анализи 
на кабелни снопове. Модулът ще може 
да се използва както в 2D така и в 3D 
среда.
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ЛИНИЯТА HELIDO UPFEED

форми и всякакви вдлъбнатини. Разстъргване 
на отвори с хелиобразна интерполация или 
изработване на отвора от плътен материал, 
с производителност в много случаи повисо
ка от стандартно свредло. Работата с малки 
дъбочини на рязане значително намалява из
искваната мощност на машината и натоварва
нето на шпиндела. Така тези инструменти са 
подходящи и за нискомощни машини като се 
използват изцяло възможностите на машина
та. Също и безпроблемно се справят в случаи, 
когато има голямо провесване на инструмен
та ( голям излет на инструмента ) – операции, 
които за стандартните инструменти са почти 
невъзможни, а се срещат доста често в модер
ното металорязане. 
Безспорно линията HELIDO UPFEED е найдо
брия избор за бързо отнемане на материал 
и печелене на ефективност и производител
ност.

Линията фрези и пластини HELIDO UPFEED са 
проектирани за работа с много високи по
давания при малки дълбочини на рязане. Тя 
предоставя найпроизводителния и ефекти
вен метод за бърза обработка, в случаите, къ
дето се изисква голямо количество на отнема
ния материал за единица време. 
Пластините са с уникална геометрия, дву
странни, с 6 режещи ръба. Те се предлагат в 
три размера :

H600 WXCU 04…  Ap max = 0.8 мм   fz max = 
1 мм/зъб   
H600 WXCU 05…  Ap max = 1,5 мм   fz max = 
1,5 мм/зъб  
H600 WXCU 08…  Ap max = 3,5 мм   fz max = 
3 мм/зъб   

Дълбочината на рязане за всяка една от тях 
е различна, като максималното подаване на 
зъб, което може да се използва също зависи 
от размера на пластината. Наймалкият раз
мер на пластината ни позволява да предос
тавим палцови фрези от този тип с диаметър 
16 мм. Така се разширява диапазона на рабо
та и операции, които се покриват от линията 
HELIDO UPFEED. 
Инструментите са първи избор при обработ
ка на ‘джобове’, грубо издълбаване на прес 

e-mail: o�ce@elhim-iskra.com
www.elhim-iskra.com
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e-mail: o�ce@elhim-iskra.com
www.elhim-iskra.com
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Автоматизирани системи Кардекс Ремстар за съхранение и 
комисиониране оптимизират складовата и производствена площ
СТОРАКТ ЛОГ е инженерингова компания, която се е специализирала в проектиране, 
инсталиране и поддръжка на всякакви видове автоматизирани и механизирани 
складови и стелажни системи. Като част от СТОРАКТ ГРУП, компанията предлага своите 
продукти на територията на Балканския полуостров, като основните пазари са България, 
Румъния, Гърция, Сърбия и Македония. Основните наши направления са:

• Различни типове автоматизирани складови системи за палети и кутии, включващи 
стелажи, трансманипулатори, конвейри и системи за управление
• Вертикални автоматизирани складове и карусели за индустриални и офис приложения
• Динамични ролкови системи за палети и кутии, всякакви видове ролкови и лентови 
конвейри и автоматизирани сортировъчни центрове.
• Мобилни стелажни системи за палети и дългомерни материали
• Палетайзери и робокари
• Софтуер за управление на склад

Сторакт и Кардекс Ремстар - едно перфектно сътрудничество.
От 2008 г. Сторакт и Кардекс си сътрудничат в продажбата на автоматизирани складови 
системи (АСС)
Каквито и стоки да съхранявате - надеждната и ефективна система за съхранение 
и комисиониране значително намалява изискванията за ресурс на персонала и за 
разходите за складиране. Независимо дали вашата система се управлява ръчно или 
автоматично.

От ефективен хардуер чрез напълно инте
грирани сис  теми: Кардекс  разработва и 
инста лира системи за съхранение и коми сио
ниране, съобразени с Вашите индиви дуал ни 
изисквания. 
Всеки един от продуктите на Кардекс 
Ремстар се от кро  ява поради високата 
си производителност и безо пасност, 
оптимизирано използване на простран
ството, подобрен ергономичен дизайн 
и ефективност. Това са ползите, които 
осигуряват дългосрочна икономическа 

ефективност и успех. Скоро ще осъзнаете, 
че може напълно да се разчита на тях  всеки 
ден. 
Искате ли пример? Всички вертикални и 
хоризонтални системи от Кардекс Ремстар 
работят върху принципа „стоката при човека“. 
Това позволява бързо комисиони ране на 
стоките и минимизира пикинг времената и 
пътя на стоките.
ПРОФЕСИОНАЛНО СЪХРАНЕНИЕ И РЕШЕНИЯ 
СВЪРЗА НИ С МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТОЦИ  
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ВАШАТА РЕЦЕПТА ЗА УСПЕХ ЗА ПОГОЛЯМА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И РЕНТАБИЛНОСТ. 
В Кардекс Ремстар обичат техническото 
предиз вика тел ство и винаги се стремят 
към съвършенство. Те не прекъснато 
развиват иновативни системи, тъй като 
основната им цел е да отговарят на най
високите изис квания. Опитът на Кардекс 
Ремстар е изключително успешен: вече 
има инсталирани над 140 000 системи в 
сегментите „Офис“, „Склад“ и „Търговия“. 
Кардекс Ремстар е един от водещите 
производители в света на системи за 
съхранение и комисиониране. Всяка система 
е специално проектирана с интегрирана 
техническа изтънченост и ефективни, добре 
обмислени концепции  всички те имат за 
цел да увеличат произво дителността и да 
направят работните процеси поефек тивни. 
Индивидуалните  решения на Кардекс 
Ремстар за съхра нение и пикинг позволяват 
да използвате складовия капацитет 
оптимално и да се постигнат значителни 
ико номии при обработката на вашите стоки. 
Степента на автоматизация може да бъде 
така избрана, че да отго варя точно на вашите 
бизнес процеси, а поточно в производството 
и дистрибуцията  по целия път дости гайки до 
напълно автоматизирани системи с помощта 
на роботи. 
Представени  по целия свят 
Кардекс Ремстар са се приспособили към 
това положение отдавна. Те са там, където 
имате нужда от тях  имат дъ щерни дружества 
и агенции в почти всички страни с ико
номическо значение в света и това им помага 
да са в непосредствена близост до техните 
клиенти. Но да на правим една стъпка по
нататък: като част от групата Kardex, която 
има над 2200 служители, те са способни да 
пре дават опита си под формата на услуги, 
подкрепа и обу чение. 
Качество и сигурност 

От Кардекс Ремстар искат да изпълнят вашите 
очаквания по всякакъв начин, защото знаят, 
че постоянното качество създава доверие 
в компанията. Това е така, защото имат 
големи изисквания към себе си. Всички 
системи произведени от Кардекс Ремстар, са 
подложени на найстрогите изисквания за 
качество в Bellheim и Neuburg (Германия) и в 
Lewistown (САЩ). 
Техните продукти са сертифицирани съгласно 
следните стандарти, някои от които са: 
– DIN EN ISO 9001 and 14001 за системи 
произведени от Kardex Produktion Deutschland     
GmbH 
– ULтествани и одобрени 
– В съответствие с CE нормите 
– RAL стандарт за качество в Германия 
– TÜVGS и TÜVNRTL 
Автоматизираните системи за съхранение 
и комисио ниране се използват във всяка 
индустрия. 
Например:
Автомобилна индустрия 
Поток на материалите, комисиониране на 
инструменти в производството
Електронна индустрия 
Контролирано складиране 
Химическа/Фармацевтична индустрия 
Роботизирани системи, надеждност на 
процесите, климатизирани и чисти стаи 
Складове/дистрибуция 
Пикинг на малки части 
Машиностроене 
Буферни складове, инструментални складове, 
захранване с части 
Болници 
Напълно автоматизирани системи на няколко 
етажа
ИНТЕЛИГЕНТНА РАБОТА С ПРОДУКТА И 
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ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕВАТОРНИ СИСТЕМИ 
ТИП SHUTTLE XP (ВЕС )
ВЕС – технически характеристики

Височина 
От 2.55 m to 30 m; при стъпка от 100 mm 
Ширина 
От 1.58 m до 4.38 m 
Дълбочина 
От 2.31 m до 4.29 m 
Характеристика на товара 
Полезен товар до 67/120 t 
Шахта на екстрактора 
Tави 
Tавите могат да се организират за всяка 
складова наличност,чрез персонализирани 
отделения. Правилната тава за вашите 
изисквания: налични са различни размери 
за различни приложения. Пикинг времената 
могат да бъдат значително намалени като 
тавите просто се разделят на отделения. 
Отвор за достъп с вратазатвор 
Отворът на достъпа е областта, в която тавата 
доставя стоките ергоно мично. Всяка система 
може да има до шест отвора за достъп. 
Вратите на затвора в отворите за достъп 
осигуряват безопасността за операторите и 
стокитe. 
Модули на рафтовите релси 
Страничните панели съдържат релсови 
модули по цялата височина.В зависимост от 
височината на оператора, с тези модули може 
да се зададе желаната работна височина. 
Светлинна бариера вклюючваща засичане на 
надвиснали стоки 
Автоматична система за измерване на 
височината; 
засичане на съхранените стоки на стъпки от 
по 25 мм 
Мотор / задвижване
скорости в зависимост от моторното 
задвижване.
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ОПТИМИЗИ РАНА ЛОГИСТИКА: ВАШЕТО 
КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО! 
Отличното качество на логистичните процеси 
се изразява под формата на ниски нива на 
наличностите, кратко време за доставка, 
навременни доставки и ниски логистични 
разходи. За фирмитепроизводители, 
задачата е да плани рат, контролират и следят 
логистичните процеси с много висока степен 
на прецизност.
Точното прилагане на Кардекс Ремстар 
системите в про из водството позволява 
безопасна и ергономична ра бота с тежки 
инструменти или матрици централно при 
произ водствените машини. Честата промяна 

на вариантите при малките партиди вече не е 
проблем и разходите за настройка са сведени 
до минимум. 
Възможно е дори да се инсталират 
системите в непо сред ствена близост до 
производствените машини. Например 
частите за механична обработка се доставят 
от системите Shuttle XP като се използват 
автоматични приспособления, роботи или 
конвейери. 
Къде работят тези системи в България?
Доставени АСС от Сторакт Лог: Либхер
Пловдив, ХЕСЯмбол, ФригусСофия, 
ЮнитрейдСофия, Фесто, Аурубис;

ВЕРТИКАЛНИ КАРУСЕЛНИ СИСТЕМИ ТИП MEGAMAT RS (ВКС)
ВКС – технически характеристики
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ РАБОТА С ВЕРТИКАЛНИ 
ЕЛЕВАТОРНИ СИСТЕМИ ТИП SHUTTLE XP (ВЕС)

1. Пести площ  
Складира тавите с артикулите на стъп
ки от 25 мм благодарение на технологията 
Optiflex® възстановявайки по този начин до 
85% от иначе изгубената подова площ.
2. Намалява разходите за труд
Артикулите се доставят автоматично до 
оператора, като се елиминира времето за 
придвижване и търсене. Интегрираната 
PicktoLight система (опция)може веднага 
да идентифицира артикула и количеството, 
което следва да бъде взето, увеличавайки по 
този начин значително производителността. 
3. Ергономичност
Операторът не се навежда, не се протяга или 
изкачва за да достигне артикулите. Shuttle 
XP работи на принципа „Стокатапри човека” 
и доставя артикулите автоматично в отвора 
за достъп разположен на ергономична висо
чина. Тавите също могат също да бъдат дос
тавяни според удобната според оператора 
височина за работа.
4. Безопасност 
Контролира се нивото на достъп до отделни
те тави за различните оператори. Shuttle XP 
е снабдена с автоматично затваряща се вра
та за постигане на поголяма безопасност за 
операторите и съхраняваните артикули. Ни
вата на шум също са значително намалени.
5. Точност 
Чрез интегрирането на PicktoLight систе
ми, бар кодово сканиране и софтуерни ин
терфейси се постигат възможно найвисо
ки нива на точност. Възможно е също така 
свързването на системата с конвейери, про
мишлени роботи или повдигащи механизми 
за максимално удобство при работата.
6. Гъвкавост
Всяка тава може да се програмира според 

нуждите на оператора. Пониски скорости за 
чувствителни стоки, позициониране на тави
те в т.н. „Златна Зона” около отвора за достъп 
за побърза работа, ограничен достъп до оп
ределени тави, използване на тави с различ
на товароносимост и много други.
7. Модулност
Модулният дизайн позволява височината на 
системите да може бързо и евтино да се про
меня в зависимост от променените условия 
или стоковия поток.
8. Надеждност
С изключително модерния си начин на мон
таж, вертикалните елеваторни системи тип  
Shuttle XP са ненадминати в съвременната 
индустрия. От проектирането, производство
то, монтажа и обслужването, Shuttle XP е во
деща технология в промишлеността. 
Поголяма площ. Подобра организация. 

–До 60 процента поголям складов капа
цитет 
–Добре организиран склад за малки час
ти 
–Позициониране на мястото на ползва
не, бърз достъп 
–Подходящ за всички обичайни контей
нери и сандъчета за съхранение

Скорост и производителност 
–Много висока степен на пикинг произ
водителност 
–Висока скорост на движение 
–Оптимизирано използване и намалява
не на пространството за съхранение 
–Намаляване на грешките при избор на 
стокова позиция 
–Кратки пикинг времена 
– Позиционен индикатор

Индивидуалност и гъвкавост 
 НОВО: Модулен дизайн 
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–Широка гама от опции за модернизация 
 НОВО: Транспортьорна концепция 
–Множество възможности 
–Самостоятелно или решение за интег
риране

Качество и ефективност 
–Видимо намаляване на разходите по 
време на жизнения цикъл(TCO) – анули
райте, не регенерирайте 
–Сертифицирано качество и екологична 
система за управление 
–Произведено в Германия – от специали
сти създаващи автоматичните вертикал
ни каруселни системи 
– Световна сервизна мрежа: Кардекс 
Ремстар управление по време на целия 
жизнен цикъл

Безопасност 
 НОВО: Аварийна ръчна манивела в слу
чай на спиране на тока 
 НОВО: Клип система за опростено и 
бързо асемблиране и за поголяма ста
билност на системата 
– Контрол на достъпа 
– Оптимизирана защита на персонала и 
съхраняваните продукти

Ергономичен дизайн 
–Принципа „Стоката при човека“ 
–“Следене на движението“ 
–Оптимизирано и лесно управление 
–Мултифункционален профил: персона
лизирани приложения за оперативно уп
равление и принадлежности 
НОВО: Супер тихи и плавно плъзгащи се 
врати

Технологията 
Модерен дизайн  НОВО: Ниско експлоата

ционно износване 
– Съвременни износоустойчиви мате
риали 
– Табло за управление със софтуер за 
складово управление

Сигурност на инвестицията 
– Дълъг експлоатационен живот  НОВО: 
Модерни преобразуващи пакети за 
промяна на приложението – Кардекс 
Ремстар: вашият надежден партньор 
– Използване на бъдещите технологи
ии днес.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ РАБОТА С 
ВЕРТИКАЛНИТЕ КАРУСЕЛНИ СИСТЕМИ 
MEGAMAT RS
1. Скорост
Megamat RS работи на висока скорост, 
което позволява бърз достъп до всички 
съхранявани стоки.
2. Индивидуалност и гъвкавост
Гъвкавата транспортна система позволява 
ефективно съхранение на голямо разноо
бразие от стоки.
3. Качество и ефективност
В следствие на безупречното взаимо
действие между електродвигателя, ви
сокоефективната трансмисия и фино 
настроения инвертор, Megamat RS днес 
консумира до 40% помалко електроенер
гия. И резултатът е: пониски експлоата
ционни разходи през годините.
4. Безопасност и сигурност за персонала и 
съхраняваните стоки

За осигуряване на възможно найголяма 
безопасност, Megamat RS е снабден с чети
ри нови функции: аварийна ръчна маниве
ла, автоматичен обтегач на веригата, клип 
система и гладко плъзгаща се врата.
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1. Полезен товар на транспортьора: 450 kg, 680 kg, 
900 kg.

2. Използваемата височина на хоризонталния кару
сел е между 1.80 m и 3.65 m.

3. Здрава, надеждна машина с ниска степен на 
поддръжка в следствие използването самосмазва
щи се лагери.

4. Хоризонталният карусел е с височина между 2.2 
m и 4.1 m.

5. Двигателят е вътре в машината и позволява да се 
работи на няколко нива.

6. Скорост на завъртане:  24 m за минута

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ РАБОТА С 
ХОРИЗОНТАЛНИТЕ КАРУСЕЛНИ СИСТЕМИ

1. Оптимизиране на пикинг процеса
Пикингът на стоките може да не се отчита на 
хартия. Системата за управление на склада 
съчетава подготвянето на няколко поръчки 
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Хоризонтални
ХОРИЗОНТАЛЕН КАРУСЕЛ(ХК)
ХК – технически характеристики

за една партида посредством компютър, с 
цел намаляване циклите на придвижване.
2. Гъвкави настройки
В хоризонталния карусел могат да се съхра
няват различни стоки. Налице е също така 
място за обемисти предмети – до цялата ви
сочина натранспортьора.
3. Голям полезен товар
Хоризонталният карусел е в състояние да 
съхранява предмети с максимален полезен 
товар от 60 тона. Всеки транспортьор може 
да бъде разделен във височина с регулиру
еми рафтове. Товароносимостта се избира в 
зависимост от приложението.
4. Пести площ
Стоките се съхраняват компактно в затворе
но пространство. Елиминирани са завоите и 
пикинг пътеките. Съхранението и комисио
нирането се извършват на централна и опти
мално избрана позиция.
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ИСКАР БЪЛГАРИЯ  
ПРЕДОСТАВЯ РЕВОЛЮЦИОННИ
РЕШЕНИЯ
И ИНСТРУМЕНТИ

ИСКАР БЪЛГАРИЯ  
ПРЕДОСТАВЯ РЕВОЛЮЦИОННИ
РЕШЕНИЯ
И ИНСТРУМЕНТИ

Фирма ИСКАР е производител на металоре
жещи инструменти за всяка една техноло
гична операция като струговане, фрезоване, 
отрязване, пробиване, разстъргване, правене 
на резби и др.
Компанията е основана през 1952 г., като за
почва производството си в дървен гараж в 
северен Израел. След години на развитие се 
превръща от малко производствено предпри
ятие, обслужващо местния пазар,  в междуна
родна компания с представителства и клоно
ве в над 50 страни по света.
ИСКАР съставлява част от групата компании 
наречена IMC, в която самата тя е найголяма
та. В момента, заедно с останалите от групата 

IMC заема 2ро място по продажби на метало
режещи инструменти в света.
В България навлиза през 1993г. През годините 
фирмата постепенно се налага и утвърждава 
като един от лидерите сред  доставчиците на 
металорежещи инструменти в България. Към 
настоящия момент ИСКАР е вторa по продаж
би, като нейни клиенти са найголемите ме
талообработващи предприятия в България. 
Изработването на металорежещи инструмен
ти не се определя само като производство, а 
като изкуство.
Предимства на продуктите, които ISCAR 
предлага и какви са ползите за клиентите 
Продуктите на ИСКАР са характерни с висо
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кото си качество и ефективност. Основният 
стремеж е да предоставя продукти на паза
ра, които са иновативни и с високо качество, 
с което да донесат допълнителни икономи
чески изгоди за клиентите. Повишаване на 
производителността и ефикасността на пред
приятията е основното мото на фирмата. Скъ
сяване на машинните времена и с това снижа
ване на производствените разходи е целта на 
найновите инструменти. Повишаване конку
рентността на клиентите  чрез предоставяне 
на найновите и ефективни решения в сфера
та на металорежещите инструменти.
Как ИСКАР БЪЛГАРИЯ  успява да отговори 
на изискванията на клиенти си ?
ИСКАР БЪЛГАРИЯ разполага с високо квали
фициран персонал от технолози и търговци, 
които да предложат необходимата техноло
гична консултация на всички клиенти. В стра
ната са обособени 5 района, като за всеки 
един отговаря съответния продавачконсул
тант. Отделно, разполага с технолог консул
тант, който отговаря специално за технически
те решения и въпроси. Така ИСКАР БЪЛГАРИЯ 
е в състояния да оказва системна технологич
на консултация и да отговаря своевременно 
на всички запитвания на клиентите, включи
телно и изготвяне на цялостна технология за 
даден детайл. Неколкократно всяка година 
специалисти от централата в Израел посеща
ват клиенти на ИСКАР БЪЛГАРИЯ, с цел тех
ническа помощ и консултация, както и про
веждането на семинари. В главната централа 
в Израел са обособени групи от инженери, 
които отговарят за разработката на специал
ни инструменти, както и такива, които отгова
рят за правилната и ефикасна експлоатация 
на инструментите и са в постоянна връзка с 
ИСКАР БЪЛГАРИЯ  и клиентите. Групите инже
нери са разделени така, че всяка една от тях 
е тясно специализирана в отделна група ин
струменти. Също така са създадени и отдели с 
инженери, специализирани и отговарящи за 
апликации, характерни за отделните индус
трии – автомобилна, енергийна, прес форми, 

самолетостроене и т.н. 
ИСКАР също работи и с останалите компа
нии от групата IMC, използвайки техния дъл
гогодишен опит и специализация в дадени 
сегменти от пазара, и така е в състояние да 
покрие всички технологични запитвания от 
клиентите с найефикасните професионални 
решения. 
Планове за развитие на  ИСКАР БЪЛГАРИЯ
ИСКАР е фирма, която има стремеж да проме
ни мисленето и подхода на съвременното ме
талообработване, пренасяйки го на повисоко 
технологично ниво. 
Предстои представяне на новата концепция 
на компанията наречена IQ. С нея ще се раз
крият иновативни продукти, които не същест
вуват до този момент на пазара,  ще разширят 
неговите граници и ще открият нови хоризон
ти. Отново ще бъде фирмата, която ще пре
достави революционни решения и инстру
менти, което винаги е било отличителна черта 
на ИСКАР. Чрез тази нова линия, непрестанни
те усилия и вложени ресурси за задоволяване 
на всички нужди на модерното металорязане, 
целта ИСКАР  е да бъде найпредпочитаната 
компания за металорежещи инструменти в 
световен мащаб.

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G

тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0888 202 713
email: apostoloviscar@gmail.com



107

И
Н

О
ВА

Ц
И

И

С KABELSCHLEPP РАБОТИМ ИЗЦЯЛО В 
ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
През 1954 г. др Ванингер, ръководител на 
развойната дейност на фирмата WALDRICH, 
световноизвестен производител на металоре
жещи машини, изобретява за пръв път кабе
ловодещата верига и фирмата регис трира па
тент върху нея. За производството на този нов 
продукт още през същата година е създадена 

своето про изводство и централата си във Вен
ден, недалеч от Зиген.
Много от машиностроителите в България 
помнят, че “кабелшлепите” на първите про
грамно управлявани машини и автоматизира
ни комплекси у нас са производство именно 
на KABELSCHLEPP.

Централата на КАБЕЛШЛЕП във Венден, Германия

Хибридна, полимерна и стоманена кабеловодеща 
верига

TOTALTRAX системи

Новата кабеловодеща верига TKA55 сe създава след 
обединението на KABELSCHLEPP с Tsubakimoto Chain

фирмата KABELSCHLEPP, която по този начин 
става и първият производител на кабело
во дещи вериги в света, а “кабелшлеп” става 
синоним за кабе ло водеща верига. Първата 
произве дена кабеловодеща ве рига конструк
тивно е много близка до сега произвежданите 
модели. През 2007 KABELSCHLEPP премества 

Първоначално кабеловодещите вериги се 
изработват от стомана и неръждясваща сто
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мана. През 1969 програмата се разширява с 
кабеловодещите вериги от полимерни мате
риали и хибридни.
Професионалният преглед на програмата 
на TSUBAKI KABELSCHLEPP показва ясната и 
последователна стратегия при създаването 
и производството на една модулна гама ка

HI-FLEX кабели и куплунги

Системи за защита на направляващите и ходо-
вите винтове

Стружкови транспортьори

беловодещи вериги, даваща възможност да 
се задоволят изцяло и найпретенциозните 
случаи на приложение. По подобен начин е 
подходено и към разработването на кабелите 

за работа в кабеловодещи вериги – фамили
ята HIFLEX, като покриват всички потребно
сти. В редица случаи се доставят и системи 
TOTALTRAX, включващи готови за монтаж 
кабеловодещи вериги с положени кабели и 
монтирани куплунги, изработени съвместно с 
клиента и в зависимост от неговите конкрет
ни нужди.
С присъединяването през 2011 на 
KABELSCHLEPP към концерна Tsubakimoto 
Chain с и понататъшното развитие на найдо
брото от тяхната програма, 
значително се увеличава номенклатурата на 
предлаганите изделия: кабеловодещи вериги, 
HIFLEX кабели и куплунги, TOTALTRAX систе
ми – готови за монтаж кабеловодещи вериги 
с конфекционирани кабели и куплунги, систе
ми за защита на направляващите и ходовите 
винтове на машините, стружкови транспор
тьори. Тази комплексна програма се изработ
ва в 40 производствени предприятия.
Освен кабеловодещите вериги, TSUBAKI 
KABELSCHLEPP произвежда и доставя още те
лескопични защити, спирални защити за хо
дови винтове, чистачи на направляващите, 
транспарантни защити, защити на работната 
зона, защитни престилки, пластинкови и лен
тови транспортьори.
В съответствие с  принципа „От подобрите 
– найдоброто”, от който Атлас Техник се ръ
ководи в своята работа изцяло в интерес на 
българските потребители, е новото ни парт
ньорство с този немски производител, един 
от световните лидери в своята област.
До промените през 1989 г. доставките на 
кабеловодещи вериги, производство на 
KABELSCHLEPP, се извършват централизирано 
през държавните ВТО.
Изправяме се пред едно ново предизвика
телство. През последните седем години Атлас 
Техник е един от утвърдените доставчици на 
изделия от този вид. Уверени сме, че с новото 
си сътрудничество с TSUBAKI KABELSCHLEPP 
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ще бъдем полезни на своите партньори, а 
броят на клиентите ни ще се увеличи.
Производствената програма на TSUBAKI 
KABELSCHLEPP е разностранна, но също така 
сме убедени, че тя се очаква от нашите парт
ньори, тъй като би облекчила тяхното про
изводство, като едновременно с това ще 
увеличи надеждността и качествата на про
извежданите и експлоатираните машини и 
съоръжения. Поради тази причина и използ
вайки натрупания през годините опит, Атлас 
Техник ще предлага цялата продуктова палета 
на KABELSCHLEPP.
Изделията на TSUBAKI KABELSCHLEPP са ори
ентирани към партньорите ни, производите
ли на металорежещи и дървообработващи 
машини, системи за автоматизация, кра
ностроене, производство на печатни платки, 
плотери, машини за хранителновкусовата 
промишленост, опаковъчна техника, стъклар

ско производство, текстилна техника, харти
ена промишленост, автомобилостроене, за
варъчна техника, химия и металургия, минна 
промишленост и др.
Вече 58 години KABELSCHLEPP предлага ино
вативни решения за промишлеността и е 
един от лидерите при технологиите в своя 
сектор на пазара. Компанията дължи успеха 
си и на високото качество на произвежданите 
изделия, поради което те се прилагат в целия 
свят от утвърдени производители, не само в 
машиностроителния бранш.

За допълнителна информация:
Атлас Техник ЕООД 

тел.: +35928597681, факс: +35928597681
мобил: +359885232595, +359897981669

mailto: al_popoff@atlastechnik.com
www.atlastechnik.com 

и:
www.kabelschlepp.de/innovation/innovationgb

www.kabelschlepp.de/innovation
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Метачката за промишлено и улично почистване 
Dulevo 200 е една от първите в света среднокали-
брени улични метачки, която предлага уникална 
комбинация от компактни механични и смукателни 
технологии.
Метачката за промишлено и улично почистване 
Dulevo 200 с висока мощност е единствена по рода 
си, доколкото е проектирана да работи безпрепят-
ствено в заводи за стъклообработка, леярни, заво-
ди за обработка на алуминий, на дървесина, за про-
изводство на тухли, или на пазари, обекти на пътно 
строителство, в минната промишленост – и това са 
само няколко от многото й възможни приложения.
Несравними стандарти на почистване, 100% кон-
трол върху запрашването и максимална продуктив-
ност, съчетани с ниски оперативни разходи – това са 
качествата, типични за метачката Dulevo 200. Що се 
касае до производителността, метачката за улици и 
за почистване на листа Dulevo 200 Quattro работи до 
три пъти по-ефективно от традиционните модели.
Метачката за улици и за почистване на листа Dulevo 
200 е компактна, тиха, с добър вид и лесна за упра-
вление. По отношение удобството на водача, тя по-
ставя рекорд, поради внедряването на последните 
достижения в шумозаглушаването в кабината.
Метачката за улици и за почистване на листа Dulevo 
200 е проектирана така, че да може да почиства 
както улици, така и заводи. Може да бъде използва-
на на закрито и открито, във влажна или суха среда. 
Еднакво е ефективна при употреба в места с крайно 

студен или крайно горещ климат.
При приложение в най-запрашена среда, където 
контролът върху праха е от ключово значение, ме-
тачките Dulevo 200 могат да бъдат снабдени и с уни-
кален филтър за прах Gore Dust Filter, съобразен със 
стандарт PM10. Това е най-добрата възможна систе-
ма за контрол върху праха, достъпна на световните 
пазари. Така не само че се решава изцяло пробле-
мът със запрашването, но и проблемът с поддръж-
ката, тъй като моделът се предлага с най-добрата в 
света гаранция за филтър на метачка.
Компактният размер на Dulevo 200 и малкият диа-
метър на завой превръщат метачката за промиш-
лено и улично почистване Dulevo 200 в идеалния 
избор във всяка ситуация, където пространството е 
ограничено.
Метачката за улици и за почистване на листа Dulevo 
200 е истинско технологично бижу, което има всички 
качества, които могат да се желаят от високомощ-
на метачка. Независимо дали искате да почистите 
мина, циментов двор, леярна, завод за стъклообра-
ботка или улици, Dulevo 200 гарантирано ще опра-
вдава очакванията ви в продължение на години.
Супер издръжливост, 100% почистване, 100% 
обезпрашеност, съответствие с PM10 стандарта, с 
одобрение в САЩ (EPA) и ЕС (EURO) за най-добрата 
система за контрол на праха света.
Инвестирайте в КАЧЕСТВО, инвестирайте в метачка 
Dulevo 200.

Du��vo 200 Qu�tt�o
Оборудване за промишлено 
и улично почистване
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Информацията е предоставена от 
Валери Петрунов от “ДУЛЕВО БГ"

официален представител 
на марката за България.

Модел Du��vo �1020R
Оборудване за почистване на 
търговски и промишлени площи

Висок воден капацитет и компактност: управля-
емият модел Dulevo 1020-1220 е идеалната маши-
на за подово почистване на големи промишлени 
помещения.
Серията управляеми модели Dulevo 1020 R, 1020, 
1220 са най-добрият избор за търговски площи 
като супермаркети и летища, но са подходящи за 
приложение и в промишлена среда, напр. в скла-
дове, пунктове за товарене и разтоварване и т.н.. 
Допълнителен бонус са ниските разходи.
Устойчива и компактна стоманена ходова част, 
здрав воден контейнер и механични компоненти с 
висока мощност – тези качества правят моделите 
Dulevo 1020 и 1220 годни да издържат при тежки 
работни условия.
Ключов плюс на тази управляема почистваща ма-
шина е ергономичността й. Удобна позиция за во-
дача, много просторно място за краката му, малко 
на брой и опростени превключватели – машината 
е удобна за работа и лесна за опознаване.
Всеки детайл е проектиран така, че да доведе до 
най-добри резултати при почистването, на фона 
на ниски операционни разходи, даже при упра-
вление от неопитен водач.
Може да се избира между дискообразни и ролкови 
четки, моделите 1020 и 1220 са оборудвани съот-
ветно с два или три диска за дълбоко изтъркване на 
пода, а модел 1020 R има ролкови четки, които ме-
тат и изтъркват едновременно.

Някои характеристики:
• C.D.P. система: система за постоянен натиск.

Тази изключителна система е проектирана така, 
че да поддържа постоянен натиск по много ле-
сен начин, без да е необходимо приложение на 
електронно устройство. Така се избягват ненуж-
на консумация на енергия и износване на чет-
ките.
• За да се предотврати увреждане на подовото 
покритие, четките спират автоматично, кога-
то машината остане неподвижна в продълже-
ние на над 6 секунди. Така се избягват ненужна 
консумация на енергия и износване на четките, 
както и увреждане на пода.
• Крайната част на четката се отдръпва при удар.
• Задната гумена миячка автоматично се вдига 
на заден ход
• Страничната гумена миячка автоматично се 
вдига при срещане на препятствие
• Много безшумна
• До седем часа работно време с един комплект 
батерии
• Двойни вакуумни двигатели
• Не са нужни инструменти, за да се подменят 
износващите се части
• При конструиране на модела не са използвани 
колани, за да се увеличи издръжливостта.
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Адрес:
1797, София, бул. „Климент Охридски” № 8, 
бл. 3 на ТУСофия, офис 3221
Телефон              02/ 965 25 74
Телефон/Факс     02/ 965 25 74
email              cadlab@tusofia.bg 
                                 http://www.3clab.com 
Ръководител: 
доц. др инж. Георги Тодоров
За контакти: 
тел.: 02/965 25 74; email : gdt@tusofia.bg
Година на основаване: 
1990 г.
Брой служители:
Екипът на Лабораторията включва трима 
доктори, изявени специалисти в областа 
на CAD/CAM/CAE, и седем дипломирани 
магистри.
Дейност:          
За своите клиенти и партьори, екипът на 
лабораторията осигурява инженеринг 
и консултации при развитие и усъвър
шен  стване на нови продукти, тяхното 
про    тотипиране и индустриализиране, с 
цел бързо и ефективно реализиране на 
нови идеи и съкращаване на времето за 
достигане до пазара. 
Дейността ни включва концепиране, проек
тиране, моделиране, инженерни анализи и 
оптимизация, прототипиране и създаване 
на интерактивна техническа документация, 
както и повишаване на професионалната 
квалификация в областта на CAD/CAM/
CAE технологиите. Лабораторията успеш но 
участва, като партньор на фирми и пре
дпри ятия, в подготовката и изпъл не ни ето на 

Address:
1797 Sofia, 8, Kl. Ochridski blvd., bl. 3 TU
Sofia, office 3221
phone:  02/ 965 25 74
fax:         02/ 965 25 74
email:   cadlab@tusofia.bg 
http://www.3clab.com 
Executive: 
Assoc. Prof. PhD Georgi Todorov
Contacts: 
phone: 02/965 25 74; email : gdt@tusofia.bg
Established: 
1990 
Staff:
The Laboratory staff includes three PhDs, 
leading specialists in CAD/CAM/CAE, and 
seven MSc engineers.
Scope of activity:          
We provide our partners with engineering 
and consulting services at development and 
improvement of new products, their prototyp
ing and industrialization for fast and effective 
realization of new ideas and minimizing the 
time to market. 
Our activities are conceptual design, design, 
modeling, engineering analyses and optimiza
tion, prototyping and interactive documenta
tion creation as well as increasing of the CAD/
CAM/CAE technology professional qualifica
tion. 
3CLab takes part as a partner in preparation 
and development of FP7 Projects, funding by 
EC with industrial companies as Renault and 
Volkswagen.  
On the basis of the existing 3CLab, and partici
pants of 5 faculties in TU Sofia in the early 2009 

НИЛ* „CAD/CAM/CAE В ИНДУСТРИЯТА”, 
НИС ПРИ ТУ-СОФИЯ

LABORATORY „CAD/CAM/CAE IN INDUS-
TRY-3CLAB”, R&DS, TU-SOFIA
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НИЛ* „CAD/CAM/CAE В ИНДУСТРИЯТА”, 
НИС ПРИ ТУ-СОФИЯ

LABORATORY „CAD/CAM/CAE IN INDUS-
TRY-3CLAB”, R&DS, TU-SOFIA

дългосрочни проекти със съ фи нансиране 
по програми на Евро пейския съюз.
От на чалото на 2009г, Лабораторията 
усилено работи по проект за създаване и 
утвърждаване на иновативен Център за 
върхови научни постижения, развитие и 
трансфер на технологии, с насоченост в 
областта на микроелектромеханич ните 
системи (МЕМС) и системи за рекупериране 
на енергия. Целта на този проект е да 
създаде естествен и конкурентоспособен 
център за научни изследвания и за обу
чение на студенти и докторанти, както 
и достъпно за индустрията средище за 
изследване, симулиране и прототипиране 
на иновативни процеси и системи. 
Услуги: 
 Концептуални проекти за дизайн на но
ви или реинженеринг на съществуващи 
изделия. 
 Инженерни анализи и пресмятания с 
висока точност, на функционално на това
рени възли и изделията по найсъвре
менни методики (Метод на крайните 
еле  менти, флуидни оптимизации и др.), с 
предоставен подробен отчет за резултати, 
изводи и препоръки за корекции и изме
нения в конструкциите.
 Пълна конструктивна документация за 
изделие в електронен вид (3D модели, 
чертежи и спецификации). 
 Прототипи изработени по методите на 
бързо изработване на прототипи /Rapid 
Prototyping/ и бързо формоообразуване на 
инструменти /Rapid Tooling/. 
 Придружаваща проектираното изделие 
документация като Каталози за резервни 
части, Ръководства за експлоатация и др. 

has been established „Center of excellence for 
Innovation and Technology transfer” in the field 
of Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) 
and Energy recuperation. Main target of the 
Centre is to develop sustainable environment 
for high tech scientific research, become a 
natural and competitive center for innovations, 
simulations, prototyping and systems research 
as well as for MSc and PhD students and young 
scientist’s education.
Services: 
 Conceptual projects for a design of new or 
reengineering of actual products. 
 Engineering calculations whit high precision 
of results, for functional simulations of products 
using the upto date methods (Finite Element 
Method/FEM, fluid optimization etc.), with a 
detailed report containing the results, conclu
sions and recommendations for corrections 
and modifications in the construction. 
 Full technical documentation of product (3D 
models, drawings and specifications) to make a 
product prototype.
 Prototypes make using Rapid Prototyping or 
Rapid Tooling technologies.
 Other product documentation – Exploitation 
Product manual, Spare parts Catalogue, etc.

The laboratory has successive continuous col
laboration with companies from Bulgaria, Great 
Britain, France, Italy, Germany and USA.
 Among the Bulgarian partners are: SPARKY 
ELTOS AD, Lovetch; SPARKY Prototype, Sofia; 
EPIQ Electronic Assembly, Botevgrad.
 Among the Foreign partners are: ASSETIUM, 
France; SIGUREN, France; MAHA GmbH&Co.KG., 
Germany; CMS S.p.A., Italy; DELTICA Holdings, 
USA; NEXEN Groupand many others.
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Адрес:
4003, Пловдив, Георги Бенев 11
Телефон              032/ 904 466
Телефон/Факс     032/ 964 440
GSM              0887 350403
email              apex@apex11.com
www.apex11.com 
Ръководител: 
Мария Раева
За контакти: 
Мария Раева
Година на основаване: 
1991 г.
Брой служители:
50
Дейност:          
Производство на електро и мотокари, 
резервни части за тях.
Търговия със стелажни системи, складово 
оборудване, заваръчни консумативи, 
строителна техника, колани и сапани.
Производство на четирипосочни мотокари 
Алифт.
Продукти: 
Мотокари, стелажи, високоповдигачи, 
транспалетни колички, заваръчни 
консумативи, строителни машини, колани, 
сапани, резервни части. 

Address:
4003, Plovdiv, Georgi Benev  11
phone:  +359 32 904 466
fax:         +359 32 964 440
GSM:      +359 887 350403
email:   capex@apex11.com
www.apex11.com 
Executive: 
Maria Raeva
Contacts: 
Maria Raeva
Established: 
1991 
Staff:
50
Scope of activity:          
Manufacture: forklifts, spare parts, four way 
directional forklift.
Trade with storage equipment, welding con
sumables.
Products: 
Forklifts, spare parts, four way directional fork
lift, storage equipment, welding consumables.

АПЕКС 11 ЕООД APEX 11 LTD.
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Адрес:
1164, София, “Бигла” 48
Телефон              02 9681811
Телефон/Факс     02 8650475
GSM              0888100087
email              office@aquajetbg.com
www.aquajetbg.com 
Ръководител: 
М. Добрева
За контакти: 
М. Добрева
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
Внос на индустриално и комунално 
оборудване и машини.
Продукти: 
Високонапорни процесни и индустриални 
помпи,  хидравлични тест помпи, 
водоструйни и пароструйни апарати, 
агрегати за хидродинамично почистване, 
автомобили за почистване на канализация, 
за индустриално почистване на сух 
отпадъчен материал, АДР цистерни, 
почистваща екипировка  дюзи, маркучи, 
пистолети, пречиствателни станции .
Партньорство: 
URACA Pumpenfabrik GmbH, CAPPLLOTTO 
S.P.A., IBGHydrotech, Trelleborg, BAMAG 
GmbH, DIBO

Address:
1164, Sofia, 48 “Bigla” Str
phone:  +359 2 9681811
fax:         +359 2 8650475
GSM:      +359 888100087
email:   office@aquajetbg.com
www.aquajetbg.com  
Executive: 
M. Dobreva
Contacts: 
M. Dobreva
Established: 
2000 
Scope of activity:          
Imports of industrial and utility equipment and 
machinery.
Products: 
Industrial processes and highpressure pumps, 
hydraulic test pumps, waterjet and steam ap
paratus, units for hydrodynamic cleaning, car 
cleaning sewage, industrial waste dry cleaning 
materials, ADR tankcleaning equipment  noz
zles, hoses, guns, water treatment plants.
Business partnership: 
URACA Pumpenfabrik GmbH, CAPPLLOTTO 
S.P.A., IBGHydrotech, Trelleborg, BAMAG 
GmbH, DIBO

АКВАДЖЕТ ООД AQUAJET LTD.
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Адрес:
1612, София, ПК. 51
Телефон              028597681
Телефон/Факс     028597681
GSM              0885232 595; 897981 669
email              info@atlastechnik.com
www.atlastechnik.com 
Ръководител: 
Александър Попов
За контакти: 
Александър Попов
Година на основаване: 
2005 г.
Брой служители:
2
Дейност:          
Предлагаме оптималното решение и 
машиностроителни компоненти за всеки 
отделен конкретен случай.
Продукти: 
 Системи и елементи за линейно водене; 
 Търкалящи и плъзгащи лагери; 
 Кабеловодещи вериги и системи за 
енергоподвеждане; 
 Гъвкави кабели; 
 Съединители и други компоненти за 
машиностроенето. 
Партньорство: 
Schneeberger, GMN, GRW, NTN, IGUS, Sumi
tomo CYCLO, Ringspann

Address:
1612, Sofia, P.O.Box 51
phone:  +359 28597681
fax:         +359 28597681
GSM:      +359 885232 595; 897981 669
email:   info@atlastechnik.com
www.atlastechnik.com 
Executive: 
Alexander Popoff
Contacts: 
Alexander Popoff
Established: 
2005 
Staff:
2
Scope of activity:          
We offer the best solution and technical com
ponents for each case.
Products: 
 Linear guidance systems and components; 
 Roller and plain bearings; 
 Energy chain systems and Echains; 
 Cables; 
 Clutches and other components for mechani
cal engineering.
Business partnership: 
Schneeberger, GMN, GRW, NTN, IGUS, Sumi
tomo CYCLO, Ringspann

АТЛАС ТЕХНИК ЕООД ATLAS TECHNIK LTD.
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Адрес:
1618, София, Ул. Ангелов връх 8
Телефон              02 818 6040
Телефон/Факс     02 955 6011
email              info@apcom.bg
www.apcom.bg 
Ръководител: 
Николай Савов
За контакти: 
Петър Пенков
Година на основаване: 
1992 г.
Брой служители:
10
Дейност:          
Оторизиран дистрибутор на продуктите на 
Apple Inc. за България.
Продукти: 
Apple продукти – настолни и преносими 
компютри, монитори, iPod, аксесоари.

Address:
1618, Sofia, 8, Angelov vrah Str.
phone:  +359 2  818 6040
fax:         +359 2 955 6011
email:   info@apcom.bg
www.apcom.bg  
Executive: 
Nikolai Savov
Contacts: 
Peter Penkov
Established: 
1992 
Staff:
10
Scope of activity:          
IApple Authorised Distributor.
Products: 
IApple products – computers, monitors, iPod

BULGARIAN 
BUSINESS SYSTEMS Ltd.

БЪЛГАРСКИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ ООД
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Адрес:
9009, Варна, бул. Владислав 262
Телефон:              052 / 501 575
Телефон/Факс:    052 / 500 965
GSM              088 / 863 11 88
email              varna@bulauto.com
www.bulauto.com 
Ръководител: 
Петър Лефтеров
За контакти: 
Пламен Пенев
Година на основаване: 
1993 г.
Дейност:          
Оторизиран дилър на Iveco, Irisbus, FPT 
(Iveco Motors), Iveco Magirus, Case, Rimor. 
Производител на автобуси на база на шаси 
Irisbus Daily.
Продукти: 
Туристически, градски, ведомствени и 
специализирани автобуси. 
Партньорство: 
Irisbus

Address:
9009, Varna, 262, Vladislav blvd.
Phone:  +359 52 / 501 575
Fax:         +359 52 / 500 965
GSM:      +359 88 / 863 11 88
email:    varna@bulauto.com
www.bulauto.com 
Executive: 
Petar Lefterov
Contacts: 
Plamen Penev
Established: 
1993 
Scope of activity:          
Authorized dealer of Iveco, Irisbus, FPT (Iveco 
Motors), Iveco Magirus, Case, Rimor. Producer 
of busses based on Irisbus Daily chassis.
Products: 
Tourist, urban, departmental and specialized 
busses.
Business partnership: 
Irisbus

БУЛАВТО АД BULAVTO PLC
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Адрес:
5100, Горна Оряховица, Цар Освободител 56А
Телефон:              +359 618 64950
Телефон/Факс:    +359 618 64951
GSM              +359 879 000806
email:              office@bultraf.com
www.bultraf.com 
Ръководител: 
инж. Димитър Петков
За контакти: 
Теодора Йорданова
Година на основаване: 
2004 г.
Дейност:          
Фирмата е специализирана в производ ството 
и доставката на дросели и малки до средно 
големи трансформатори. Про  изводството 
на трансформаторите е съобразено със 
све  товните тенденции и изискванията на 
европейските стандарти, както и с техни чес
ките изисквания на клиен та.
Фирмата разполага с оборуд ване, от 
по  следно поколение от найвисок клас. 
Техническата база е съобразена с всич
ки световни изисквания за нуждите на 
производството ни. 
Продукти: 
Годишните капацитети възлизат съответно на:
 Импулсни трансформатори над 2,000,000 бр.
 Трансформатори за печатен монтаж над 
200,000 бр.
 Трансформатори за електрични табла над 
100,000 бр.
 Монофазни трансформатори над 10,000 бр.
 Трифазни трансформатори над 5,000 бр

Address:
5100, Gorna Oryahovitsa, 56A Tsar Osvoboditel Str.
Phone:  +359 618 64950
Fax:         +359 618 64951
GSM:      +359 879 000806
email:    office@bultraf.com
www.bultraf.com 
Executive: 
MSc(Eng) Dimitar Petkov
Contacts: 
Teodora Jordanova
Established: 
2004 
Scope of activity:          
The company specializes in the manufacture 
and supply of chokes and small to middlesized 
transformers. The transformers production 
con forms to the international tendencies and 
meets the requirements of European standards 
as well as the Customers’ technical specification. 
Highdegree automation production process, 
together with personnel professionalism is the 
basis of satisfying market demands. 
The technical resources and knowhow allow de
sign and manufacture of products, according to 
the necessities and demands of our customers. 
Products: 
Annual capacities equal to:
 Pulse transformers over 2,000,000 pcs
 Transformers for Printed Boards over 200,000 pcs
 Transformers for Electric Panels over 100,000 pcs
 SinglePhase Transformers over 10,000 pcs
 ThreePhase Transformers over 5,000 pcs.

БУЛТРАФ ООД BULTRAF LTD.
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Адрес:
5800, Плевен, Гривишко шосе №6
Телефон              +359 64 882 111
Телефон/Факс     +359 64 882 117
email:              office@vaphydro.bg
www.vaphydro.bg
Ръководител: 
Ваньо Минев
За контакти: 
Васил Влайчев
Година на основаване: 
2001 г.
Дейност:          
Конструиране, производство, монтаж, 
супервизия и следпродажбено обслужване 
на пълно водноенергетично оборудване, 
затвори и запорни съоръжения; 
производство на големи заваръчни 
и механично обработени метални 
конструкции.
Продукти: 
Водни турбини, клапи, шибъри, затвори, 
заваръчни конструкции, механично 
обработени конструкции. 
Партньорство: 
ВАПРЕС ЕООД, ВАП Продакшън ЕООД, ВАП 
Сервиз ЕООД

Address:
5800, Pleven, 6, Grivishko shose
phone:      +359 64 882 111
fax:             +359 64 882 117
email:  office@vaphydro.bg
www.vaphydro.bg  
Executive: 
Vanyo Minev
Contacts: 
Vasil Vlaychev
Established: 
2001 
Scope of activity:          
Design, manufacturing, installation, supervi
sion and after sales services for turnkey 
hydropower equipment, gates and valves; 
manufacturing of heavy welded and machined 
structures.
Products: 
Hydraulic turbines, gates, valves, welded struc
tures, machined structures.
Business partnership: 
VAPRESS, VAP Production, VAP Service

VAP HYDROВАП ХИДРО ЕООД
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Адрес:
5800, Плевен, „Гривишко шосе” № 6
Телефон:              064 887208
Телефон/Факс:    064 800140
GSM              0889 224276
email:              office@vapress.bg
www.vapress.bg
Ръководител: 
Емил Илиев
За контакти: 
Веселин Тотев
Година на основаване: 
2002 г.
Дейност:          
Инженеринг и доставка на пресово 
оборудване. 
Продукти: 
Ексцентър преси, хидравлични преси, 
машини за преработка на биомаса, 
пресконтейнери.

Address:
5800, Pleven, 6, Grivishko shose
Phone:  +359 64 887208
Fax:         +359 64 800140
GSM:      +359 889 224276
email:    office@vapress.bg
www.vapress.bg 
Executive: 
Emil Iliev
Contacts: 
 Veselin Totev
Established: 
2002 
Scope of activity:          
Engineering and manufacturing of cold stamp
ing equipment. 
Products: 
Eccentric presses, hydraulic presses, biomass 
machine utilization, waste paper.

ВАПРЕС  ЕООД VAPRESS
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Адрес:
9009, Варна, Ивац 12
Телефон              052/981802
Телефон/Факс     052/730420
GSM:                       088/9228224
email:              Ivan.stamboliev@vde.com
www.vde.com
Ръководител: 
Иван Стамболиев
За контакти: 
Иван Стамболиев
Година на основаване: 
1893 / 2007 г.
Дейност:          
Сертифициране и изпитване на изделия 
от електротехническата промишленост, 
електро уреди и компоненти.

Address:
9009, Varna, 12 Ivac Str.
phone:      +359 52/981802
fax:             +359 52/730420
GSM:          +359 88/9228224
email:  Ivan.stamboliev@vde.com
www.vde.com
Executive: 
Ivan Stamboliev
Contacts: 
Ivan Stamboliev
Established: 
1893 / 2007 
Scope of activity:          
Testing and certification of electrical and 
electronic products for household and industry 
applications.

VDE INSTITUTE, 
Branch Balkans

VDE ИНСТИТУТ, 
Представителство Балкани
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Адрес:
4002, Пловдив, „Силистра” № 42
Телефон:              032 637166
Телефон/Факс:    032 637165
GSM              0888 910 788
email:              weldtronic@abv.bg
http://www.weldtronic.eu
Ръководител: 
Иван Дошев
За контакти: 
Николай Пейчев
Година на основаване: 
1995 г.
Дейност:          
Производство и ремонт на заваръчна 
техника. Внедряване и сервиз на 
роботизирани заваръчни системи(над 35бр. 
в България). Производство на манипулатори 
и приспособления за заваряване. 
Газокислородно и плазмено рязане на 
детайли от листова стомана. 
Партньорство:: 
CARL CLOOS Schweisstechnik GmbHGermany.

Address:
4002, Plovdiv, Bulgaria, Silistra 42
Phone:  +359 32 637166
Fax:         +359 32 637165
GSM:      +359 888 910 788
email:    weldtronic@abv.bg
http://www.weldtronic.eu
Executive: 
Ivan Doshev
Contacts: 
Nikolay Peytchev
Established: 
1995 
Scope of activity:          
Manufacture and repair of welding equipment. 
Implementation and service of robotic welding 
systems (over 35 In Bulgaria). Production of 
handles and fittings for welding. Oxygen and 
plasma cutting of pieces of sheet steel . 
Business partnership: 
CARL CLOOS Schweisstechnik GmbHGermany.

„УЕЛДТРОНИК” ООД WELDTRONIC LTD
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Адрес:
4003, Пловдив, Пл. Антон Чехов 3
Телефон       032/ 945 459, 960 011, 960 012
email:       office@viaexpo.com
www.viaexpo.com
Ръководител: 
Майя Кръстева
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
Организиране на изложби и конференции; 
изграждане,  дизайн и обзавеждане на 
щандове.
Продукти: 
 Международен конгрес и изложба за 
енер  гийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници за Югоизточна Европа. 
Стратегически партньор  Германия, Фокус
страна  Италия. Дата на провеждане: 1416 
април 2010, София.
 Разумно използване на енергията и водата 
за опазване на Планетата   международна 
конференция и изложба за енергийна ефек
тивност, управление на водните ресур си и 
отпадъците, рециклиране. Дата на про веж
дане:  35 юни 2010, София. 
Партньорство: 
EPIA (Европейска асоциация за фотоволтаич
на индустрия), COGEN Europe (Европейска 
асоциация за промоция на когенерацията), 
Bayern Innovativ, ACORE (Американски съ вет 
за възобновяема енергия),  EGEC (Евро
пейски съвет за геотермална енергия), 
ESTIF (Европейска асоциация за слънчева и 
термална енергия)  и др

Address:
4003, Plovdiv, 3 Anton Chehov Sq.
phone:     +359 32/ 945 459, 960 011, 960 012
email: office@viaexpo.com
www.viaexpo.com  
Executive: 
Ms. Maya Krasteva
Contacts: 
Ms. Maya Krasteva
Established: 
1992 
Scope of activity:          
Organizing exhibitions and conferences, build
ing design and furnishing of stands.
Products: 
 Energy Efficiency and Renewable Energy 
Sources  6th  International Congress and 
Exhibition for SouthEast Europe.  Germany  
Strategic Partner, Italy  Country in Focus  Date: 
14–16 April 2010, Sofia, Bulgaria
 SAVE Energy, SAVE Water, SAVE the Planet – 
1st International Conference and Exhibition for 
Energy Efficiency, Water & Sewage Technolo
gies, and Waste Management & Recycling. 
Date: 35 June 2010, Sofia, Bulgaria.
Business partnership: 
EPIA (European Photovoltaic Industry Associa
tion), COGEN Europe (the European Association 
for the Promotion of Cogeneration), Bayern 
Innovativ, ACORE (The American Council on Re
newable Energy),  EGEC (European Geothermal 
Energy Council), ESTIF (European Solar Thermal 
Industry Federation), etc

VIA EXPO LTD.ВИА ЕКСПО ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1407, София, Др Борис Вълчев №20
Телефон:              +359 2 862 42 17
Телефон/Факс:    +359 2 862 42 13  
                                  +359 2 962 56 70
GSM:               +359 885 828 912
email:              office@vdinternational.com
www.vdinternational.com
Ръководител: 
Вержиния Данаилова
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Внос и дистрибуция на индустриални стоки за 
първо вграждане и за ремонтна дейност. 
Продукти: 
Уплътнения, металообработващи, 
металорежещи и монтажни инструменти, 
дозиращи помпи, епоксидни смоли за 
ремонт, специални високотемпературни 
смазочни материали, тефлонови заготовки 
и др.
Партньорство: 
SIMRIT, Walter, Wikus, Dress, Stahlwille, SERA, 
DEVCON, OKS.

Address:
1407, Sofia, 20 Dr. Boris Valchev Str.
Phone:  +359 2 862 42 17
Fax:         +359 2 862 42 13  
                +359 2 962 56 70
GSM:      +359 885 828 912
email:    office@vdinternational.com
www.vdinternational.com 
Executive: 
Verzinia Danailova
Established: 
1990 
Scope of activity:          
EImport and distribution of industrial goods for 
first incorporation and repair. 
Products: 
Gaskets, machine tools and assembly, metering 
pumps, epoxy repair, special hightemperature 
lubricants, Teflon blanks, etc..
Business partnership: 
SIMRIT, Walter, Wikus, Dress, Stahlwille, SERA, 
DEVCON, OKS.

В И Д 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД V&D INTERNATIONAL LTD.
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Адрес:
1592, София, „Източна Тангента” 100
Телефон       02 49 22 200
Факс:                02 49 22 201
email:       bulgaria@grundfos.com
www.grundfos.bg
Ръководител: 
Ленко Георгиев
За контакти:
02 49 22 200
Година на основаване: 
1999 г.
Дейност:          
Производство и търговия на помпи и 
помпено оборудване.
Представяне на нови високотехнологични 
решения и нововъведения в областта 
с особен акцент върху икономията на 
енергия, възобновяемите енергийни 
източници и опазване на околната среда. 
Продукти: 
Центробежни помпи в областта на: 
 Отоплението; 
 Климатизацията; 
 Домашното водоснабдяване; 
 Преноса на дренажни, отпадни и фекални води; 
 Водоснабдяване от подпочвени води и 
кладенци; 
 Помпи и помпени системи за нагнетяване; 
 Дозиращи помпи и системи за дезинфекция; 
 Санитарни помпи за хранителновкусовата 
промишленост; 
 Противопожарни помпи и помпени систе ми

Address:
4003, Plovdiv, 3 Anton Chehov Sq.
phone:     +359 2 49 22 200
Fax:            +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.com
www.grundfos.bg  
Executive: 
Lenko Georgiev
Contacts: 
+359 2 49 22 200
Established: 
1999 
Scope of activity:          
Production and trade of pumps and pump 
equipment
Presentation of hightechnology solutions and 
innovations in the field of pumps and pumping 
systems, placing special emphasis upon the 
Energy savings, using of alternative energy 
sources and Environmental care. 
Building a Distribution network in Bulgaria.
Products: 
Centrifugal pumps for: 
 Heating; 
 Air conditioning; 
 Domestic water supply; 
 Transfer of draining, sewage and waste water; 
 Water supply from ground wells; 
 Pumps and pumping systems for pressure 
boosting;  
 Dosing pumps and disinfection systems; 
 Sanitary pumps; 
 Firefighting pumps and pumping systems.

GRUNDFOS BULGARIA EOODГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9004, Варна, Васил Априлов 13
Телефон:              052/63 41 82;69 99 55
Телефон/Факс:    052/69 99 56
GSM:               0888/306 104; 0887/59 11 24
email:              todorov_rumen@abv.bg
www.darubg.com
Ръководител: 
Румен Тодоров
Година на основаване: 
1993 г.
Дейност:          
Внос от Германия на: металорежещи, 
измервателни и ръчни инструменти, 
заваръчна  техника и соларни маски, 
повдигателни инструменти, индустриални 
лепила и металпластици, специални 
греси, смазочноохлаждащи течности, 
индустриални миещи препарати за детайли, 
машини и ръце,  инженерни пластмаси, 
отрезни ленти и дискове.
Партньорство: 
SPIRAL, KEMPPI, VOGEL, BASS, YALE.

Address:
9004, Varna, 13 Vasil Aprilov Str.
Phone:  +359 52/63 41 82;69 99 55
Fax:         +359 52/69 99 56
GSM:      +359 888/306 104; 0887/59 11 24
email:    todorov_rumen@abv.bg
www.darubg.com 
Executive: 
Rumen Todorov
Established: 
1993 
Scope of activity:          
Import from Germany : cutting, measuring and 
hand tools, welding equipment and solar masks, 
lifting tools, industrial adhesives and metalplas
titsi, special greases, detergents for industrial 
parts, machinery and hands, engineering plas
tics, cutting ribbons and discs.
Business partnership: 
SPIRAL, KEMPPI, VOGEL, BASS, YALE.

ДАРУ ЕООД DARU LTD.
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Адрес:
1592, София, Ул. Източна тангента 94, 
Терминал DHL Freight
Телефон        02 970 80 10
Факс:                02 970 80 55
email:       Dhlfreight.bg@dhl.com
www.dhl.bg
Ръководител: 
Калоян Стефанов
За контакти:
+359 2 970 80 49
Година на основаване: 
1997 г.
Дейност:          
Сухопътен транспорт и спедиция. 
Продукти: 
 DHL EUROCONNECT  транспорт на 
групажни пратки, 

 DHL EUROLINE  транспорт на частични и 
цели товари, 

 DHL EURONET – индивидулани решения и 
дизайн за цялостни транспортни нужди

Address:
1592, Sofia, 94, Iztochna tangenta Str,, Termi
nal DHL Freight
phone:     +359 2 970 80 10
Fax:            +359 2 970 80 55
email: Dhlfreight.bg@dhl.com
www.dhl.bg
Executive: 
Kaloyan Stefanov
Contacts: 
+359 2 970 80 49
Established: 
1997 
Scope of activity:          
Road transport and freight forwarding.
Products: 
 DHL EUROCONNECT  transportation of 
groupage shipments, 

 DHL EUROLINE  transportation of part and 
full truck loads, 

 DHL EURONET  individual solutions for overall 
transportation needs.

DHL FREIGHTDHL FREIGHT
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
18000, гр. Бургас, Ул. Александровска 69, ет.1
Телефон       056/843101
Факс:                056/843101
email:       selenatur@mail.orbitel.bg, 
post@dynamics.ru
www.dynamics.ru
Ръководител: 
Владимир Николаевич Костюков
За контакти:
Татьяна Атанасова  представителство в 
България
Година на основаване: 
1991 г.
Дейност:          
Разработва и внедрява решения за безо
пас на, ресурсоспестяваща експлоатация 
на обо рудването в непрекъснатите про из 
водства, основаваща се на познава не то на 
фактическото му техническо със то яние с 
помощта системите за авто ма тична ви бро
ди агностика и комплексен мо ни то ринг на 
оборудването КОМПАКС, предоставяща на 
мениджмънта реал на кар тина на състо
янието на производ стве ното обо руд ва не. 
Прилагането на Тех нологи ята дава про зрач
ност на процесите за упра вление, оси  гурява 
икономически ефек тивна безо пасност и 
увеличава капи тализа цията на предприятието. 
Продукти: 
 Стационарни системи за мониторинг и 
диагностика КОМПАКС®, 
 КОМПАКС®КСА, 
 портативни системи Compacsmicro, 
 стен дови системи за контрол на качеството 
на ре монта.

Address:
8000, Burgas, 69 Aleksandrovska str
phone:     +359 56/843101
Fax:            +359 56/843101
email: selenatur@mail.orbitel.bg, 
post@dynamics.ru
www.dynamics.ru
Executive: 
Vladimir Kostykov
Contacts: 
Tatiana Atanasova – Bulgarian representative 
office
Established: 
1991 
Scope of activity:          
Develops and commissions solutions for safe, 
energysaving equipment operation in continu
ous process industries, based on the knowledge 
of equipment’s actual current state, using 
COMPACS  Systems for automatic vibrodiag
nostics and complex monitoring of equipment, 
providing the management with an objective 
realtime view of the operation equipment 
state. The application of the technology allows 
for transparency of the basic production funds 
control, provides a costeffective safety and 
increases the capitalization of the enterprise.
Products: 
 COMPACS® stationary monitoring systems
 COMPACS®  control alarm systems, 
 portable  Compacsmicro systems
 quality of repairs control stand systems
all connected into one diagnostic network 
Compacsnet®,

SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
CENTER DYNAMICS - 

Bulgarian representative office

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР 
“ДИНАМИКА” - 

Представителство в България
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Адрес:
4000, Пловдив, „Георги Комитата” 6
Телефон:              032/643395
Телефон/Факс:    032/643395
email:              office@electrogroup07.com
www.electrogroup07.com

Ръководител: 
Величко Минов, Костадин Василев
Година на основаване: 
2007 г.
Дейност:          
Асемблиране и окомплектоване на 
шкафове за управление и контрол на 
електрически уредби, релейни и командни 
табла, табла за сигнализация, силови табла, 
главни разпределителни табла, етажни и 
апартаментни табла.
 Монтаж на електрически съоръжения ниско 
и средно напрежение и табла.
 Полагане и подсъединяване на кабели  
силови и контролни, монтиране на кабелни 
глави, муфи, накрайници, подсъединяване на 
плътни и многожични жила, ошиноване.
 Извършване на структурно окабеляване 
 полагане и подсъединяване на кабели, 
монтиране на накрайници, аранжиране на 
комуникационни шкафове.
 Монтаж на осветителни, силови, телефонни, 
пожароизвестителни инсталации; 
осветителни тела, разклонителни кутии, 
ключове, контакти.
 Монтаж на системи за аварийно 
електрозахранване  дизелгенератори, UPS, 
акумулаторни батерии, токоизправители, 
инвертори.

Address:
4000, Plovdiv,  6 „Georgi Komitata” Str.
Phone:  +359 32/643395
Fax:         +359 32/643395
email:    office@electrogroup07.com
www.electrogroup07.com
 
Executive: 
Velichko Minov, Kostadin Vasilev
Established: 
2007 
Scope of activity:          
Electrical low and medium voltage, CCTV, fire 
alarm systems, access control, lighting systems.

ЕЛЕКТРОГРУП – 07 ООД ELECTROGROUP - 07 LTD.
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9300, Добрич, Бул.Добруджа №2
Телефон       058/683 897
Факс:                058/683 873
email:       elprom@elprombg.com
www.Elprombg.com
Ръководител: 
Инж.Нигохос Едуард Хубесрян 
За контакти:
058/683 897
Година на основаване: 
1967 г.
Дейност:          
Проектиране, производство и доставка:
Продукти: 
 Комплектни транформаторни подстанции  
за 6,10,20/0,4 kV, бетоновопанелен или 
моноблоков тип
 Комплектни разпределителни уредби 
CpH за присъединяване на парково 
изградени вятърни централи към 
електроразпределителната мрежа20 kV
 Едно и двусекционни Електромерни табла за 
открит и закрит монтаж
 Електрически табла : силови, командни 
и табла за управление, предназначени за 
химическата и горивна техника.
Партньорство: 
Електроразпределителните дружества , 
Марица Изток Раднево, Неохим АД

Address:
9300, Dobrich, 2, Dobrudja Bild
phone:     +359 58/683 897
Fax:            +359 58/683 873
email: elprom@elprombg.com
www.Elprombg.com
Executive: 
MSC(Eng) Nigohos Hubeserian
Contacts: 
+359 58/683 897
Established: 
1967 
Scope of activity:          
The Company realizes development production 
and supply of:
Products: 
 Complete transformer substations for 
6,10,,20/0,4 kV, concrete housepanel or mono
block type
 Complete distribution installation AV for 
intengrateing of park builded  wind power to 
the Electricity Distribution  Network 20kV
 One and twosection Elektrometer boards for 
openair and under cover assembly
 Electrical switchboards:power,command and 
switchboards for control intended  for chemical 
and fuel technics

ELPROM-ETJSCЕЛПРОМ-ЕТ АД
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Адрес:
7004, Русе, „Плиска” 124
Телефон:              +359 82 827 350; 
                                  +359 82 822 046
Телефон/Факс:    +359 82 827 352
email:              office@elsybg.com
www.elsybg.com
Ръководител: 
Венцислав Митрофанов
За контакти:
Валери Георгиев
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Инженеринг – проектиране и изграждане 
на системи за автоматично управление 
на производствени линии, машини и 
процеси. Приложен софтуер за управление. 
Дистрибутор на средства за автоматизация 
(PLC, OP), сензори, електроапаратура 
ниско напрежение. Регулируеми 
електрозадвижвания – сервозадвижвания 
и с общо предназначение. Оборудване 
за производство и обработка на тръби – 
стоманени, неръждаеми и цветни метали. 
Оборудване за индукционно нагряване и 
заваряване.
Продукти: 
Система за управление на летяща ножица, 
системи за автоматично управление на 
линия за заварени тръби, линия за надлъжен 
разкрой на ламарина. RE
Партньорство: 
ЕMOELLER, IHWT (THERMATOOL) , LENZE, 
NIVELCO, EUROMAQUINA

Address:
BG7004, Ruse, 124 Pliska str.
Phone:  +359 82 827 350; 
                +359 82 822 046
Fax:         +359 82 827 352
email:    office@elsybg.com
www.elsybg.com
Executive: 
Ventsislav Mitrofanov
Contacts: 
Valeri Georgiev
Established: 
1990 
Scope of activity:          
Engineering – Automatic control systems in 
machine building industry and chemistry – 
hardware and software.. Distribution of automa
tion products, low voltage electric equipment, 
sensors, variable speed drives. Equipment for 
manufacturing and processing tubes and pipes. 
Equipment for induction heating and welding.
Products: 
Control system of “Flying saw”, Automatic 
control systems of tube mills, slitting lines and 
others.
Business partnership: 
MOELLER, LENZE  Germany, IHWT (THERMA
TOO)  UK, NIVELCO  Hungary, EUROMAQUINA 
Spain.

ЕЛСИ ООД ELSY LTD
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9000, Варна, „Капитан Петко войвода“ 13
Телефон       052 614787, 052 741309
Факс:                052 614787, 052 741310
GSM:                 0888 997309
email:       epomp@mail.bg 
www.elektrapomp.com 
Ръководител: 
Инж. Станислав Токмакчиев 
За контакти:
Димитър Киров
Година на основаване: 
2001 г.
Дейност:          
Продажба, монтаж и ремонт на наземни и 
потопяеми помпи и ел. двигатели.
Продукти: 
Наземни и потопяеми помпи за чиста вода 
SAER Elettropompe, потопяеми помпи и 
миксери за отпадна вода Faggiolati Pumps.
Партньорство: 
Официален вносител на  SAER Elettropompe 
 Италия и Faggiolati Pumps  Италия.

Address:
9000, Varna, 13 “Kapitan Petko voivoda” str.
phone:     +359 58/683 897
Fax:            +359 58/683 873
email: elprom@elprombg.com
www.Elprombg.com
Executive: 
MSC(Eng) Stanislav Tokmakchiev
Contacts: 
Dimitar Kirov
Established: 
2001 
Scope of activity:          
TSales, installation and repair of surface and 
submersible pumps and motors.
Products: 
Pumps for clean water  SAER Elettropompe 
– Italy, submersible waste water pumps  and 
mixers Faggiolati Pumps – Italy.
Business partnership: 
Official distributor of  SAER Elettropompe S.p.A. 
 Italy and Faggiolati Pumps S.p.A.  Italy.

ELEKTRA POMP LTD.ЕЛЕКТРА ПОМП ООД
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Адрес:
1784, София, Цариградско шосе 131, АТМ 
Център, ет. 3
Телефон:              02/ 965 85 92/96
Телефон/Факс:    02/ 965 84 63
GSM:                        0889 007 236
email:              office@igolbg.com
www.igolbg.com
Ръководител: 
Ивайло Петров
За контакти:
02/ 965 95 91
Година на основаване: 
1998 г.
Дейност:          
Доставка и търговия със смазочни продукти.
Продукти: 
Масла, греси, антифриз, металообработващи 
течности.
Партньорство: 
Igol  Франция; Avia Bentelon  Германия; 
Statoil  Швеция; Quaker Chemical  САЩ; 
Imperator Raffinerie  Франция и др.

Address:
1784, Sofia, 131 Tzarigradsko shose, ATM Centre, 
fl. 3
Phone:  +359 2/ 965 85 92/96
Fax:         +359 2/ 965 84 63
GSM:        +359 889 007 236
email:    office@igolbg.com
www.igolbg.com
Executive: 
Ivaylo Petrov
Contacts: 
+359 2/ 965 95 91
Established: 
1998 
Scope of activity:          
Delivery and business with lubricants.
Products: 
Oils, greases, antifreeze, metalworking fluids.
Business partnership: 
Igol  France; Avia Bentelon  Germany; Statoil 
 Sweden; Quaker Chemical  USA; Imperator 
Raffinerie – France etc.

ЕВРОРАЛИ ООД EURORALLY LTD.
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
7500, Силистра, „Западна  промишлена зона„ 
ПК  128
Телефон:               086 823 893
Телефон/Факс:    086 820 211
GSM:                        0888 847 095
email:              Elcotechs@infotel.bg
www.elcotechbg.com
Ръководител: 
инж. Димитър Димитров
За контакти:
инж. Димитър Димитров
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
Производство на електрически разклонители 
и удължители с вградени  : детска защита, 
защита против импулсни пренапрежения 
и мълнии ( постъпващи по захранващия 
шнур, а също постъпващи и по кабелите на 
антена TV  и  LAN)  и напреженова защита, 
която се задейства при трайна промяна на 
напрежението над 260 V~ и под 190 V~.
Продукти: 
 65 модела електрически разклонители и 
удължители ,
 защити против импулсни пренапрежения и 
мълнии ,
 напреженови защити ,
 конструиране и изработване на 
инструментална екипировка.
Партньорство: 
Големите търговски вериги в Р България, 
фирма „Шакон”Белгия, фирма „Инко” 
Испания.

Address:
7500, Silistra, “Western  industrial zone” , 
PBOX 128
Phone:   +359 86 823 893
Fax:         +359 86 820 211
GSM:       +359 888 847 095
email:    Elcotechs@infotel.bg
www.elcotechbg.com
Executive: 
MSc(Eng) Dimitar Dimitrov
Contacts: 
MSc(Eng) Dimitar Dimitrov
Established: 
2000 
Scope of activity:          
Manufacturer of electrical power strips and 
extensions.
Products: 
 65 models of electrical power strips
 Surge protectors
 Voltage protectors
 tooling.
Business partnership: 
Large retail chains in Bulgaria , company 
“Chacon”Belgium ,company “Inco”Spain.

ЕЛКОТЕХ – СИНХРОН ООД ELCOTECH-SYNCHRON LTD.
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Адрес:
4400 Пазарджик, Ул. Искра 9
Телефон:              034 444548 ; 034 441751
Телефон/Факс: 034 443438 ; 034 444206
email:                   office@elhimiskra.com
www.elhimiskra.com

Ръководител: 
Инж. Георги Русков – Прокурист

За контакти:
034 444548
Година на основаване: 
1960 г.

Дейност:          
Производство на електрохимически 
източници на ток, резервни части за тях, 
търговия в страната и чужбина; научно
изследователска проектоконструкторска 
и внедрителска дейност в областта 
на електрохимическите източници на 
ток, проектиране и производство на 
инструментална екипировка.

Продукти: 
Стартерни, тягови, полутягови и стационарни 
акумулаторни батерии.

Address:
4400 Pazardzhik, 9 Iskra Str.
Phone:   +359 34 444548 ; +359 34 441751
Fax:         +359 34 443438 ; +359 34 444206
email:    office@elhimiskra.com
www.elhimiskra.com

Executive: 
MSc(Eng) Georgi Ruskov

Contacts: 
+359 34 444548

Established: 
1960 

Scope of activity:          
The main activity of „Elhim  Iskra” JSC is manu
facture, sale, warranty and after sales service of a 
wide range of starter, traction, semitraction and 
stationary batteries meeting the  EN.

Products: 
Starter, traction, semitraction and stationary 
batteries.

ЕЛХИМ-ИСКРА  АД ELHIM-ISKRA JSC
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1000, София, „Ангел Кънчев” 5 Център, ет. 3
Телефон:              02/986 58 55
Телефон/Факс:    02/981 61 29
GSM:                        0889 440 320
email:              office@zandm.net
www.zandm.net
Ръководител: 
Николай Младжов
За контакти:
Цвети Матеева
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Продажба на минна,строителна и пътна 
техника и рез.части за тях;изключителен 
дилър на HitachiЯпония и Thyssen KruppFoe
rdertechnik.
Продукти: 
Едрогабаритна техника за минни,строителни 
и пътни предприятия.
Партньорство: 
HitachiЯпония; Thyssen KruppFoerdertechnik.

Address:
1000, Sofia, Angel Kunchev,5
Phone:  +359 2/986 58 55
Fax:         +359 2/981 61 29
GSM:        +359 889 440 320
email:    office@zandm.net
www.zandm.net
Executive: 
Nikolay Mladjov
Contacts: 
Tzveti Mateeva
Established: 
1990 
Scope of activity:          
Sales of mining construction and road equip
ment and parts for them.Exclusive dealer 
of HitachiJapan and Thyssen Krupp Foerd
ertechnik.
Business partnership: 
HitachiJapan,ThyssenKrupp Foerdertechnik.

ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО. Z&M PRIVATE CO.   
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Адрес:
4400, Пазарджик, Синитевска 4
Телефон       034 443477 / 990635
Факс:               034 445294 / 448302
email:       metalik@metalik.com;
marketing@metalik.com 
www.metalik.com 
Ръководител: 
Инж. Чавдар Младенов 
Инж. Ангел Тончев 
За контакти:
Енчо Чолаков
Година на основаване: 
1948 г.
Дейност:          
 Производство на металорежещи машини – 
универсални и с ЦПУ. 
 Производство на резервни части и 
чугунена отливка
 Металорежещи и металообработващи 
услуги
 Производство на оригинална 
окомплектовка.
Продукти: 
Колонни и радиални бормашини, Фрези 
с ЦПУ и Вертикални обработващи центри, 
Прецизни стругове  универсални и с ЦПУ.
Партньорство: 
Рекерман Машиненбау, Солинген Германия
Алцметал Веркцойгмашинен, Алтенмаркт 
Германия
ГДВ Веркцойгмашинен Херцогенаурах, 
Херцогенаурах Германия.

Address:
4400, Pazardjik, 4, Sinitevska str.
phone:     +359 34 443477 / 990635
Fax:            +359 34 445294 / 448302
email: metalik@metalik.com;
marketing@metalik.com 
www.metalik.com 
Executive: 
MSC(Eng) Chavdar Mladenov
MSC(Eng) Angel Tonchev
Contacts: 
Encho Cholakov
Established: 
1948 
Scope of activity:          
 Production of universal and CNC machine tools.
 Production of spare parts and cast iron
 Machining and metal cutting services
 OEM.
Business partnership:
RECKERMANN Maschinenbau GmbH, Solingen, 
Germany
“ALZMETALL Werkzeugmaschinen GmbH&Co, 
Altenmarkt, Germany
GDW Werkzeugmaschinen Herzogenaurach 
GmbH, Herzogenaurach Germany.

ZMM METALIK JSCЗММ МЕТАЛИК АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1113, София, Тинтява № 1517
Телефон       +35929629385
Факс:               +35929629385
email:       contactus@ivastech.com
www. ivastech.com
Ръководител: 
Алексей Стратев
За контакти:
Цветелина Костадинова
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
Производство на оборудване за 
повърхностен монтаж.
Продукти: 
 HBSM  машини за запояване на Луксеон 
диоди посредством HotBar
 PLM2000  Pick&Place машини с линейни 
лвигатели, “On the fly” система за 
разпознаване на компоненти и фидушал 
марки със 1.3 Мега пиксела CMOS камера 
(IEEE 1394 интерфейс) и CAN интерфейс 
 VIS6400  машини за оптическа инспекция
 СтенсилПринтери
 Лазерно изрязани стелсили за спойваща 
паста
 Пещи за спояване на печатни платки
 Термоди
 Диспенсващи системи
 Конвейрни модули.

Address:
1113, Sofia, 1517 Tintjava Str.
phone:      +35929629385
Fax:            +35929629385
email: contactus@ivastech.com
www. ivastech.com 
Executive: 
Aleksey Stratev
Contacts: 
Tsvetelina Kostadinova
Established: 
2000 
Scope of activity:          
Surface mount manufacturing solutions.
Products: 
 HBSM  HotBar Soldering machines for as
sembly and soldering of Lumiled LEDs
 PLM2000  Pick&Place machines with linear 
motors gantry, “On the fly” full Vision System 
for component and fiducial recognition  CMOS 
camera (1.3 Mpixels with IEEE 1394 interface) 
and CAN Interface
 VIS6400  Optical inspection systems
 StencilPrinters
 Laser Cuting Stencils
 Reflow Ovens
 Thermode Soldering Machines
 Dispensing systems
 Conveyor modules
 Heat sealing machines.

IVASTECH LTD.ИВАС ТЕХ ООД
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Адрес:
4002, Пловдив, Ул. „Георги Измирлиев” 61А
Телефон       +359 32 640 805
Факс:               +359 32 642 312
GSM:                +359 88 8 260 524
email:       office@isomaticcomplect.com
www.isomaticcomplect.com
Ръководител: 
Никола Атларски 
За контакти:
Венко Божков
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
Проектиране, производство и внедряване 
на технически средства и системи за 
автоматизация.
Продукти: 
 Системи за автоматизация в 
промишлеността
 Универсални и специализирани 
контролери, регулатори
 Електронни релета SSR
 Трансмитери на термодвойки, 
терморезистори
 Маломощни захранващи блокове
 Термостанции (темпериращи устройства 
за валове)
 Специализирани устройства по заявка.

Address:
4002, Plovdiv, 61A, “Georgi Izmirliev” str.
Phone:     +359 32 640 805
Fax:            +359 32 642 312
GSM:         +359 88 8 260 524
email: office@isomaticcomplect.com
www.isomaticcomplect.com 
Executive: 
Nikola Atlarski
Contacts: 
Venko Bozkov
Established: 
1992 
Scope of activity:          
Design, manufacture and put into production of 
technical equipment and automation.
Products: 
 Measurement and control systems
 Programmable controllers, regulators
 Solid State Relays SSR
 Temperature Control Unit TCW9020.

ISOMATIC COMPLECT LTDИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1000, София, „Трапезица” № 2, вх. 1, ет. 4, ап.8
Телефон       980 99 34
Факс:               868 50 64
email:       office@isacert.bg
www.isacert.bg
Ръководител: 
Димитър Запрянов
За контакти:
Димитър Запрянов
Година на основаване: 
2006 г.
Дейност:          
Сертификационни одити на производители 
на храни и продукти.
Партньорство: 
Холандия, Сърбия, Македония, Латвия, 
Турция.

Address:
1000, Sofia, 2 Trapezitsa Str.
phone:      +359 2 980 99 34
Fax:            +359 2 868 50 64
email: office@isacert.bg
www.isacert.bg 
Executive: 
Dimitar Zaprianov
Contacts: 
Dimitar Zaprianov
Established: 
2006 
Scope of activity:          
Certifications activity.
Business partnership: 
Nederland, Serbia,  Macedonia, Latvia, Turkey.

ISACERT BULGARIA LTD.ИЗАСЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
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Адрес:
1680, София, Нишава 62
Телефон       02 856 98 97
Факс:               02 856 98 97
GSM:                0889 245 916
email:       vmoskov@gmail.com
www.inexbg.eu
Ръководител: 
Веселин Москов 
За контакти:
Веселин Москов
Година на основаване: 
1997 г.
Дейност:          
Производство на зимна / лятна комунална 
техника, нестандартно оборудване, метални 
конструкции и ремонт на двигатели.
Продукти: 
Снегорини, опесъчители.

Address:
1680, Sofia, 62B Nishava str.
phone:     +359 2 856 98 97
Fax:            +359 2 856 98 97
GSM:         +359 889 245 916
email: vmoskov@gmail.com
www.inexbg.eu 
Executive: 
Vesselin Moskov
Contacts: 
Vesselin Moskov
Established: 
1997 
Scope of activity:          
Snow – removal equipment, metal construc
tions, non – standard equipment, motor 
overhaul.
Products: 
Snow ploughs, spreaders, snow  blowers.

INEX INTERNATIONAL LTD.ИНЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
6100, Казанлък, Старозагорска 1
Телефон       0431 66045
Факс:               0431 62557
GSM:                0888 202 713
email:       apostoloviscar@gmail.com
www.iscar.com
Ръководител: 
Атанас Апостолов 
За контакти:
0888 202 713
Година на основаване: 
2004 г.
Дейност:          
Продажба на металорежещи инструменти.
Продукти: 
Производител на уникални металорежещи 
инструменти за всяка технологична
операция като:
 струговане 
 фрезоване
 отрязване 
 пробиване
 разстъргване 
 правене на резби и др.

Address:
6100, Kazanlak, Starozagorska 1
Phone:     +359 431 66045
Fax:            +359 431 62557
GSM:         +359 888 202 713
email: apostoloviscar@gmail.com
www.iscar.com 
Executive: 
Atanas Apostolov
Contacts: 
+359 888 202 713
Established: 
2004 
Scope of activity:          
Distribution of metal cutting tools.
Products: 
Manufacturer of cutting tools, unique to each 
technological operation, such as: 
 Turning 
 Milling 
 cutting 
 drilling 
 boring e.t.c.

ISCAR BULGARIA LTD.ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
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Адрес:
1592,София, Източна Тангента 161
Телефон       +359 2 4024937
Факс:               +359 2 4024988
email:       shell.lubricants@kavenorbico.bg
www.kavenorbico.bg
Ръководител: 
Александрина Маринова
За контакти:
Милен Недев/ Петя Дончева
Година на основаване: 
2003 
Дейност:          
Кавен Орбико ЕООД е Макро Дистрибутор 
на смазочни продукти Shell Lubricants 
на българския пазар. Предлага широка 
гама висококачествени греси и масла за 
разнообразни приложения – хидравлични, 
редукторни, компресорни, турбинни, 
трансмисионни, двигателни и др. 
Предоставя услугата Shell LubeAnalyst за 
мониторинг състоянието на оборудването и 
смазочните продукти
Продукти: 
Shell Helix, Shell Rimula, Shell Tellus, Shell 
Spirax, Shell Gadus, Shell Omala, Shell Corena, 
Shell Tonna, Shell
Партньорство: 
Shell Lubricants

Address:
1000, Sofia, 2 Trapezitsa Str.
phone:      +359 2 4024937
Fax:            +359 2 4024988
email: shell.lubricants@kavenorbico.bg
www.kavenorbico.bg 
Executive: 
Alexandrina Marinova
Contacts: 
Milen Nedev/ Petya Doncheva
Established: 
2003 
Scope of activity:          
Shell Lubricants Macro Distributor for Bulgaria. 
Distribution and logistics of FMCG
Products: 
Shell Lubricants
Business partnership: 
Shell Lubricants

KAVEN ORBICO LTD.КАВЕН ОРБИКО ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1220, София, Илиенско шосе  8
Телефон       02/926 60 60
Факс:               02/936 00 32
email:       info@kammarton.com
www.kammarton.com 
Ръководител: 
Лилия Горанова  управител
За контакти:
Мартин Стайков  търговски директор
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
Търговия с индустриални продукти – 
заваръчна техника и консумативи, средства 
за автоматизация, строителна техника, 
компресори, генератори, инструменти и 
консумативи за мебелното производство.
Следпродажбен сервиз.
Продукти: 
Над 15 000 артикула
Партньорство: 
Внос от над 100 европейски компании, 
водещи производители на индустриална 
техника.

Address:
1220, Sofia, 8 Iliensko Shosse
phone:      +359 2/926 60 60
Fax:            +359 2/936 00 32
email: info@kammarton.com
www.kammarton.com  
Executive: 
Lilia Goranova – General Manager
Contacts: 
Martin Staykov – Business Manager
Established: 
1992
Scope of activity:          
ISales of industrial products  welding equip
ment and consumables, automation, construc
tion technique, generators, compressors, tools 
and consumables for furniture manufacturers. 
Aftersales service.
Products: 
More than 15 000 articles 
Business partnership:
Cooperation with more than 100 companies 
from EUq leading manufacturers of industrial 
products.

KAMMARTON BULGARIA LTDКАММАРТОН  БЪЛГАРИЯ  ЕООД
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Адрес:
8000, Бургас, Вардар 1, ет.1 ап.2
Телефон       056 880 111
Факс:               056 880 112
GSM:                0889531334
email:       Info@carbonado.info
www.carbonado.info
Ръководител: 
Димитър Михов 
За контакти:
Марин Михов 0889 531 334
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
Карбонадо е компаниия специализирана 
в търговия, монтаж и подръжка на 
повдигателни съоръжения  KANGLIM 
и UNIC; производството и търговия с 
метални конструкции  и елементи RUUKKI, 
нестандартно обoрудване и екипировка; 
ремонтна дейност и изработка на резервни 
части и машини за строителството, 
корабостроенето, самолетното обслужване, 
текстилната, хранителновкусовата и 
химическата промишленост.
Продукти: 
Кранови устройства KANGLIM и UNIC; 
Неръждаеми  елементи и конструкции за 
фасади, тенти, парапети, яхти и др; резервни 
части и машини.
Партньорство: 
KANGLIM, UNIC.

Address:
8000, Burgas, 1 Vardar, fl1, office2
Phone:     +359 56 880 111
Fax:            +359 56 880 112
GSM:         +359 889 531 334
email: Info@carbonado.info
www.carbonado.info 
Executive: 
Dimitar Mihov
Contacts: 
Marin Mihov +359 889 531 334
Established: 
2000 
Scope of activity:          
Carbonado DM Ltd. is a metal processing 
enterprise for manufacturing of nonstandard 
and technological equipment. The company’s 
production activity includes a small series of 
technically innovative useroriented, high qual
ity, nonstandard pieces, spare parts, assem
blies, apparatuses, equipment and outfit in the 
construction, food, wine and tobacco, textile, 
chemical industries and services in numerous 
other fields.
Products: 
Nonstandard pieces, spare parts, 
assemblies(fasade,parapet, yacht, awning), 
apparatuses, equipment and outfit.
Business partnership:
KANGLIM, UNIC, RUUKKI

CARBONADO LTDКАРБОНАДО-ДМ ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1303, София, „Одрин” № 4
Телефон       02/9201655
Факс:               02/8291049
email:       ket.ad@online.bg 
Ръководител: 
Инж. Л. Захариева
За контакти:
Инж. Л. Захариева  изпълнителен 
директор
Инж. А. Гоцев  зам. директор
Година на основаване: 
1934 г.
Дейност:          
Инженерингова дейност, производство 
и търговия с комутационни, 
електроинсталационни и превключващи 
елементи.
Продукти: 
• Модулни електроинсталационни изделия 
за терминално захранване на компютърна и 
офис техника;
• Разклонителни кутии за технически подове;
• Стоки за бита и автомобилни аксесоари
Партньорство: 
Изключителен доставчик за:  

 Form Fittings Ltd.   Великобритания.
Поддоставчик за :

 EPIQ  FRANKONIA  Германия;
 JETTER  Франция;
 EPIQ, FESTO  българските клонове на 
фирмите.

Address:
1303, Sofia, 4, Odrin Str.
phone:      +359 2/9201655
Fax:            +359 2/8291049
email: ket.ad@online.bg  
Executive: 
MSc(Eng) L. Zaharieva
Contacts: 
MSc(Eng) L. Zaharieva  Executive Director
MSc(Eng) A. Gotzev – Deputy Director
Established: 
1934
Scope of activity:          
Engineering activities, production and trade 
with elements for the commutation, electro
installation and switching devices.
Products: 
• Modular electro-installation items for 
terminal powering of computer and office 
equipment;
• Floor outlet boxes;
• Household articles and automobile acces
sories.
Business partnership:
Exclusive supplier for:

 FORM FITTINGS Ltd.  Great Britain
Subcontactor for:

 EKER  FRANKONIA  Germany
 JETTER  France
 EPIQ, FESTO  Bulgarian branches.

KET PLC„КЕТ” АД
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Адрес:
1700, София, 21ви Век, № 5254
Телефон       02/ 868 15 62
Факс:               02/ 868 15 62
GSM:                0886 799 860
email:       office@kimexbg.com 
www.kimexcnc.com              
www.kimexbg.com  
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
Произвежда и усъвършенства своите 
системи със CNC координатно управление за 
рязане и разкрой на метали, и роботизирани 
системи за заваряване на детайли с висока 
сложност и геометрия. 
Официален представител и сервиз на 
лидерите в световен мащаб, произвеждащи: 
заваръчна и плазморезателна техника; 
апарати за термична обработка; oборудване 
за орбитално заваряване техника за 
компактно заваряване на болтове и шпилки; 
интегриране на роботи в съществуващи 
произвидствени линии.
Продукти: 
KBCut – Cutting systems, KBWeld – robotized 
welding systems.
Партньорство: 
KEMPPI Финландия, Hypertherm САЩ, Orbi
matic Германия, Heatmaster, TEKA Германия, 
FANUC Япония, KÖCO Германия.

Address:
1700, Sofia, 21vi Vek, № 5254
Phone:     +359 2 868 15 62
Fax:            +359 56 880 112
GSM:         +359 2 868 15 62
email: ffice@kimexbg.com 
www.kimexcnc.com              
www.kimexbg.com 
Established: 
1992 
Scope of activity:          
Carbonado DM Ltd. is a metal processing 
Produce and improving of own CNC controlled 
systems for plasma and oxyfuel cutting, and 
robotized welding systems workable in welding 
parts with complex shapes and geometry.  
Official representative and service of the world 
leaders in producing: welding and plasma and 
oxyfuel cutting; equipment for orbital weld
ing; heat treatment equipment; stud welding 
equipment; integrating robots in already exist
ing flowproduction..
Products: 
KBCut – Cutting systems, KBWeld – robotized 
welding systems.
Business partnership:
KEMPPI Finland, Hypertherm USA, Orbimatic 
Germany, Heatmaster, TEKA Germany, FANUC 
Япония, KÖCO Germany.

KIMEX TECHNOLOGYКИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИ
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1220, София, Бул. Илиянци 119
Телефон       0700 13 113, 02/ 926 98 07
Факс:               02/ 926 98 65
email:       office@kloecknermetalsnab.com
www.kloecknermetalsnab.com 
Ръководител: 
Методи Игнатов
За контакти:
Румяна Николова
Година на основаване: 
1950 г.
Дейност:          
Търговия с черни и цветни метали. 
Производство на : електрозаварени и кръгли 
профилни тръби и трапецовиден профил 
LT35, арматурни заготовки, поцинковани 
LT профили. Напречно и надлъжно рязане 
на ГВ/СВ рулони. Разкрой на детайли по 
индивидуални проекти.
Продукти: 
• Плоски стоманени продукти 
• Дълги стоманени продукти 
• Специални стомани 
• Неръждаеми стомани 
• Тръби
• Цветни метали 
• Други
Партньорство: 
Кльокнер и Ко.

Address:
1220, Sofia, 119 Iliantsi Blvd
Phone:      0700 13 113, +359 2/ 926 98 07
Fax:            +359 2/ 926 98 65
email: office@kloecknermetalsnab.com
www.kloecknermetalsnab.com  
Executive: 
Metody Ignatov
Contacts: 
Rumyana Nikolova
Established: 
1950
Scope of activity:          
Trade in ferrous and nonferrous metals, metal 
products, raw materials and metal scrap.
Production of electrically welded steel pipes, 
galvanised steel sections for dryconstruction, 
LT35 profiled hotdip galvanized steel sheets,
welded wire meshes for concrete reinforce
ment.
Servisecentre slitting, cutting and forming of 
metals.
Products: 
• Sheets 
• Plates 
• Merchant bars / sections
• Reinforcing steel
• Profiles / hollow sections
• Other long products 
• Quality / bright / special / tool steel
• Stainless
• Tubes
• Non-ferrous
Business partnership:
Kloeckner&Co SE.

KLOECKNER METALSNAB ADКЛЬОКНЕР МЕТАЛСНАБ АД
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Адрес:
5835, Кнежа, Индустриална зона
Телефон       09132/ 72 56
Факс:               09132/ 77 00
GSM:                0899 85 86 86
email:       knezim@abv.bg
www.knezimkneja.hit.bg
Ръководител: 
инж. Ваня Попова 
За контакти:
инж. Ваня Попова
Година на основаване: 
1965 г.
Дейност:          
Производство и ремонт на регулираща 
и спирателна тръбопроводна арматура. 
Отливки от чугун, въглеродна и неръждаема 
стомана.
Продукти: 
Спирателна и регулираща арматура с ръчно, 
електро и пневматично задвижване
Партньорство: 
С фирми  в области като химическата 
и нефтохимическата промишленост, 
корабостроенето,енергетиката и системите 
за отопление, водоснабдяването и 
хидромелиорацията.

Address:
5835, Kneja, Industrial area
Phone:     +359 9132/ 72 56
Fax:            +359 9132/ 77 00
GSM:         +359 899 85 86 86
email: knezim@abv.bg
www.knezimkneja.hit.bg 
Executive: 
 Contacts: 
MSc(Eng) Vania Popova
Established: 
1965 
Scope of activity:          
Manufacturing and overhaul control and stop
ping devices.Castings of cast iron, carbon and 
stainless still
Products: 
Stopping and control devices with manual, 
electrical and pneumatical actuators.
Business partnership:
With companys in fields including 
chemistry,petrolchemical industry, 
shipbuilding,energy sector, heating systems, 
water supply and irrigation.

KNEZIM JSKКНЕЗИМ  АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1000, София, Ул.Ангел Кънчев 26
Телефон       .+359 2 985 38 46
Факс:               +359 2 985 38 45
GSM:                + 359 878 842 802
email:       office@covesbg.com
www.covesbg.com 
Ръководител: 
Георги Пеев
За контакти:
Георги Пеев
Година на основаване: 
2006 г.
Дейност:          
• Търговско и сервизно представителство за 
България на TRANE, HygroMatik, Baltimore и 
LuVe .
• Цялостни решения в климатизацията на 
хотели, административни и битови сгради, 
производствени предприятия. 
• Проектантско-консултантска дейност по 
части ОВК, ВиК и ЕЛ:
 предпроектни проучвания, идейно, 
техническо и работно проектиране;
 авторски и технически контрол при 
изпълнението на проектираните ин сталации;
 разработки на елементи, възли и си с те ми 
по специфични изисквания на кли ентитe
Партньорство: 
• TRANE (климатично и вентилационно 
оборудване и автоматика), • HygroMatik 
(системи за контрол на влажността), • 
Baltimore(промишлено климатично и 
хладилно оборудване) и • Lu-Ve (промиш-
лено климатично и хладилно оборудване).

Address:
1000, Sofia, 26, Angel Kanchev str.
Phone:      .+359 2 985 38 46
Fax:            +359 2 985 38 45
GSM:          + 359 878 842 802
email: office@covesbg.com
www.covesbg.com
Executive: 
George Peev
Contacts: 
George Peev
Established: 
2006
Scope of activity:          
• Sales and service representative for Bulgaria of 
TRANE, HygroMatik, Baltimore and LuVe 
• Integrative solutions in air-conditioning of 
hotels, administrative and residential buildings, 
producing factories. 
• Engineering of HVAC, water supply and sewer
age and electrical systems:
 design research, preliminary, technical and 
executive design;
 design and technical supervision of execution 
of designed installations;
 development of elements, units and systems 
for specific requirement of customers.
Business partnership:
• TRANE( air conditioning, heating and ventila
tion systems and services), 
• HygroMatik (humidity control systems), 
• Baltimore(industrial air conditioning and 
refrigeration) and 
• LuVe(industrial air conditioning).

COVES LTD.КОВЕС ЕООД
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Адрес:
1715, София, ж.к. Младост 4, бул. „Александър 
Паскалев” (предишен „Роман Аврамов”), 
Битов комбинат ет. 2
Телефон/ Факс: 02 9744324; 02 9745196 
email:             comicon@comicon.bg
www.comicon.bg
Ръководител: 
Александър Савов 
За контакти:
Живка Колева
Година на основаване: 
2004 г.
Дейност:          
Цялостни решения за автоматизация на ин
дус триални процеси и системи. Инженеринг.
Проектиране от правоспособни проектанти, 
изработка на контролни табла, монтаж, 
софтуер за PLC, HMI & SCADA, ПНР, 
гаранционен и следгаранционен сервиз.
Производство на хардуер за ZigBee без
жична комуникация, телеметрични и 
специализирани контролери, програмируе
ми логически контролери и разпределени 
входоизходи, интерфейс конвертори и др.
Разработка (R&D) на хардуер, фърмуер и 
софтуер за индустриална автоматизация.
Системи за енергиен мениджмънт.
Телеметрични системи за безжичен контрол 
и мониторинг на отдалечени инсталации.
Внедряване на системи на Schneider Electric, 
Allen Bradley, Siemens, 7T, Iconics,  Kepware, 
включително с ниво на сигурност SIL3.
Видеостени за контролни зали и др. прило
же  ния.
Търговска дейност: доставка на продуктите на 
фирмите Dettronics  USA, Eyevis  Герма ния, 
Huggenberger  Швейцария, Wenglor  Германия.

Address:
Bitov combinat, fl. 2, Alexander Paskalev blvd 
(old Roman Avramov), Mladost 4,
1715 Sofia, Bulgaria
Phone/ Fax:  (+359 2) 974 4324, 974 5196
email:      comicon@comicon.bg
www.comicon.bg
Executive: 
Alexander Savov
Contacts: 
Zhivka Koleva
Established: 
2004 
Scope of activity:          
Turnkey solutions for automation of industrial 
processes and systems. Engineering.
Design by certified designers, production of 
control panels, assembling, PLC, HMI & SCADA 
software, warranty and after sell service.
Production of hardware for ZigBee wireless com
munication, telemetric and embedded control
lers, programmable logic controllers and remote 
input/ outputs, interface converters, etc.
R&D of hardware, firmware and software for 
industrial automation.
Energy Management Systems.
Telemetric systems for wireless control and 
monitoring of remote installations.
Implementation of equipment and systems of 
Schneider Electric, Allen Bradley, Siemens, 7T, 
Iconics, Kepware.
Video wall systems for control rooms and other 
applications.
Supply of products of companies Dettronics 
– USA, Eyevis – Germany, Huggenberger – 
Switzerland, Wenglor – Germany.

COMICON LTD.КОМИКОН ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
6000, Стара Загора, „Индустриална”
Телефон        042 600145
Факс:                042 600129
GSM:                + 359 878 842 802
email:       office@contragent.com
www.contragent.com
Ръководител: 
Инж. Станчо Пантов
За контакти:
Инж. Станчо Пантов
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Търговска дейност:
• Съоръжения и материали за производство, 
пренос и разпределение на електроенергия
• Електрообзавеждане на енергетичните 
части на промишлените предприятия. 
• Оборудване за електроенергийни обекти - 
подстанции, електропроводи, трафопостове
• Внос и износ на електрооборудване.
Производствена дейност
• Производство на електрически съоръже-
ния и електрически табла
• Производство на разединители за средно 
напрежение
• Производство на основи за високоволтови 
предпазители и др.
Инженерингова дейност
• консултантски дейности относно 
комплексно електрообзавеждане на обекти
• проектиране и изпълнение на обекти в 
електроразпределението, електропреноса, 
индустриалната автоматизация и контрол
Партньорство: 
ABB, Plymouth Rubber Company, SUDKABEL 
GmbH, CELLPACK, RITZ, BENNING GmbH, SERW 
Sedlec, WEBER AG, ERGOМ и др.

Address:
BG6000, Stara Zagora, Industrialna Str.
Phone:       +359 42 600129
Fax:             +359  42 600129
GSM:          + 359 878 842 802
email: office@contragent.com
www.contragent.com
Executive: 
MSc(Eng) Stancho Pantov
Contacts: 
MSc(Eng) Stancho Pantov
Established: 
1990
Scope of activity:          
• Delivery of electrical materials and equipment 
for all industries related to power generation, 
power transmission, electrical distribution and 
control.
• Delivery of complete equipment for electrical 
substations, transformer substations and over
head power transmission lines.
Production of:
• Switchboards
• Medium voltage disconnectors
• High voltage fuse bases
• Low voltage and medium voltage portable 
earthing devices
• Insulating sticks
• Voltage detectors.
Engineering:
Consulting, design and building of projects 
in power distribution, power transmission, 
industrial automation and control.
Business partnership:
ABB, Plymouth Rubber Company, SUDKABEL 
GmbH, CELLPACK, RITZ, BENNING GmbH, 
SERW Sedlec, WEBER AG, ERGOМ.

CONTRAGENT 35 LTD.„КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД
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Адрес:
1421, София, Орфей 19
Телефон        866 60 60
Факс:                963 42 51
GSM:                0888 26 96 62
email:       xelex@technolink.com
Ръководител: 
Тодор Стефанов
За контакти:
Тодор Стефанов
Година на основаване: 
1994 г.
Дейност:          
Внос на машини и съоръжения за 
пречиствателни станции
за отпадни води.
Продукти: 
Помпи, миксери, аерационни системи, 
решетки, въздуходувки.
Партньорство: 
ABS, MEVA, SEEPEX, PROBIG, KUBICEK, COSME.

Address:
BG6000, Stara Zagora, Industrialna Str.
Phone:       +359 2 866 60 60
Fax:             +359  2 963 42 51
GSM:          + 359 888 26 96 62
email: xelex@technolink.com
Executive: 
Todor Stefanov
Contacts: 
Todor Stefanov
Established: 
1994
Scope of activity:          
Import of machines for waste water treatment 
plants.
Products: 
Pumps, mixers, aeration systems, screens,air 
blowers.
Business partnership:
ABS, MEVA, SEEPEX, PROBIG, KUBICEK, COSME.

XELEX LTD.КСЕЛЕКС ООД

XELEX
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1324, София, Царица Йоана 49
Телефон       02/ 933 08 и 0 700 10 666
Факс:               02/ 933 08 14/ 15/ 24/ 57
GSM:                0888 08 88 68
email:       office@kirov.net
www.kirov.net
Ръководител: 
Киро Киров и Иван Киров 
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Внос, продажба и поддръжка на 
строителнa техника и професионални 
електроинструменти.
Продукти: 
Едра строителна техника, пътностроителна 
и минна техника, електрокари, мотокари 
и газокари, въздушни винтови, бутални, 
мобилни и турбокомпресори, хидравлични 
и електроинструменти, консумативи и 
принадлежности за тях, заваръчна техника, 
ръчни инструменти, лека строителна меха
низация, скрепителна техника, гра динска 
техника, дървообработващи машини и 
мебелен обков, режещи инстру менти, 
абразиви, тръбообработваща тех ника, 
генератори, авточасти и принад лежности, 
машини и оборудване за голф игрища, 
извънбордови двигатели, лодки и др.
Партньорство: 
Компанията е представител на над 80 све
товни марки производители на строителна 
техника, професионална техника. Някои от 
тях са: KOMATSU, METABO, BOSCH.

Address:
1324, Sofia, Tzaritza Joana 49
Phone:     +359 2/ 933 08; 0 700 10 666
Fax:            +359 2/ 933 08 14/ 15/ 24/ 57
GSM:         +359 888 08 88 68
email: office@kirov.net
www.kirov.net
Executive: 
Kiro Kirov and Ivan Kirov
Established: 
1990 
Scope of activity:          
KIROV PLC. is a Bulgarian company competent 
in the fields of import, sales and servicing of 
construction equipment, professional, electrical 
and hand tools.
Products: 
SQuality earthmoving and construction 
equipment; professional, electrical and hand 
tools; facilities and accessories for electrical 
tools; welding equipment; air compressors, 
fixing equipment; car equipment; metal and 
woodworking machines; electrical, diesel 
and warehouse trucks; spare parts, furniture 
fittings.
Business partnership:
KIROV PLC is executive distributor of over 80 
leading companies established on the produc
ing brand of professional machines and tools. 
Some of them  KOMATSU, METABO, BOSCH, 
DYNAPAC, HONDA, METSO MINERALS.

KIROV LTD КИРОВ АД
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Адрес:
9009, Варна
бул. ”Сливница’’ 230
Телефон       052/910 810
Факс:               052/910 810
GSM:                0889 190 009
email:       assistant@kris.bg
www.kris.bg

Ръководител: 
Павлета Кънева / Красимир Кънев

Година на основаване: 
2004 

Брой служители: 
50

Дейност:          
Търговия с  електроматериали и електрообо
рудване,инженеринг,сервиз.

Address:
9009, Varna
230 ’’Slivnitsa’’ Blvd
Phone:     +359 52/910 810
Fax:            +359 52/910 810
GSM:         +359 889 190 009
email: assistant@kris.bg
www.kris.bg

Executive: 
Pavleta Kaneva / Krasimir Kanev

Established: 
2004 

Staff: 
50

Scope of activity:          
Trade in electrical and electrical equipment, 
engineering, service.

KRIS 94 LTDКРИС 94 00Д
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1202, София, Цар Самуил 116
Телефон        +359 2 931 97 30
Факс:                 +359 2 926 90 25
GSM:                  +359 884 190 306
email:       info@ldgmbh.com
www.ldgmbh.com
Ръководител: 
Здравка Дабижева
За контакти:
Богдан Станков
Година на основаване: 
1993 г.
Дейност:          
Внос на машини и компоненти, резервни 
части,  инженеринг, сервиз.
Продукти:
Пневматика, магнетвентили, промишлена 
арматура, ротационни съединения, 
вакуумтехника, сферични кранове и 
бътерфлайклапи, шлаух и термопластични 
маркучи, хидравлика, подготовка на сгъстен 
въздух, компресори, технически лепила 
и уплътнители, манометри и термометри, 
преси за метали, изтеглящи машини, преси 
за прахове.
Партньорство: 
CAMOZZI, ODE, MECAIR, CONFLOW, DEUBLIN, 
VUOTOTEHNICA, VALBIA, VALPRES, ZEC, ATOS, 
MTA, MATTEI, BOGE Kompresoren, LOXEAL, 
WIKA, SCHULER AG, LEIFELD, KOMAGE.

Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone:       +359 2 931 97 30
Fax:             +359 2 926 90 25
GSM:           +359 884 190 306
email: info@ldgmbh.com
www.ldgmbh.com
Executive: 
Zdrawka Dabijeva
Contacts: 
Bogdan Stankov
Established: 
1993
Scope of activity:          
Import of machines and components, spare 
parts, engineering, service.
Products:
Pneumatic, solenoid valves, control and onoff 
valves, rotating joints, vacuum equipment, 
ball valves, butterfly valves, pneumatic and 
hydraulic thermoplastic hoses, hydraulic 
components, refrigeneration and adsorption 
dryers, industrial Air Compressors, engineer
ing adhesives and sealants, manometers and 
thermometers, metal presses, machines and 
tools for metal spinning, presses for power.
Business partnership:
CAMOZZI, ODE, MECAIR, CONFLOW, DEUBLIN, 
VUOTOTEHNICA, VALBIA, VALPRES, ZEC, ATOS, 
MTA, MATTEI, BOGE Kompresoren, LOXEAL, 
WIKA, SCHULER AG, LEIFELD, KOMAGE.

LD GMBHЛД ООД
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Адрес:
1680, София, Топли дол 2Б
Телефон       +359 2 958 04 15
Факс:               +359 2 958 04 16
GSM:                0888 08 88 68
email:       info@logsys.bg
www.logsys.bg
Ръководител: 
Николай Спасов 
Година на основаване: 
2001 г.
Дейност:          
Консултации, проектиране и реализация на 
архивни и складови системи, логистични и 
дистрибуторски центрове и индустриални 
зони.
Продукти: 
Стелажни системи, елеваторни и асансьорни 
складове системи, подвижни стелажни 
системи, динамични стелажни системи. 
Индустриални работни места и оборудване. 
Транспортни и товароразтоварни системи.
Партньорство: 
BITO Lagertechnik Bittmann GmbH; Hanel 
GmbH&Co. K.G; Forster Metalbau GmbH, Otto 
KIND AG, Caljan RiteHite.

Address:
BG1680, Sofia, Topli dol 2B
Phone:     +359 2 958 04 15
Fax:            +359 2 958 04 16
GSM:         +359 888 86 99 58 
email: info@logsys.bg
www.logsys.bg
Executive: 
Николай Спасов
Established: 
2001 
Scope of activity:          
Consulting, design and accomplishment of 
archive and storage systems. Logistics and 
distribution centers. Industrial zones.
Products: 
Archive and storage shelving and racking 
equipment. Office and industrial automated 
Carousels and LeanLift storage systems. Mo
bile shelving and racking systems. Dynamic 
storage systems. Industrial workshop equip
ment. Transport conveyors and telescopic 
loading and unloading eqipment.
Business partnership:
BITO Lagertechnik Bittmann GmbH; Hanel 
GmbH&Co. K.G; Forster Metalbau GmbH, Otto 
KIND AG, Caljan RiteHite.

LOGISTIC SYSTEMS LTDЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1202, София, Цар Самуил 116
Телефон        02/9621881, 02/9622138
Факс:                 02/9622139
GSM:                  0888641168
email:        lokator@dir.bg, 
                             sales@lokatork.com
www.lokatork.com
Ръководител: 
инж. Милчо Даков
За контакти:
инж. Лозан Гьорев; Красимир Даков
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Продажби и сервиз на специализирана 
контролно  измервателна апаратура и 
лични предпазни средства.
Продукти:
Локатори, кабелотърсачи, ехометри (TDR), 
термовизионни камери, мегаомметри, 
микроомметри, удароимпулсни 
генератори (щос), прибори за откриване 
точното място на повредата по силови и 
телекомуникационни кабели, прогарящи 
устройства и др.
Партньорство: 
INTERENG, DELTATRONIC TECHNOLOGY, 
NEUMANN ELEKTROTECHNIK, SUBSITE, HIGH 
VOLTAGE DIAGNOSTIC, WORK ITALIA, HT ITALIA, 
TEMPOTEXTRON, AMPROBE, BEHA, PEAKTECH, 
KIMO CONSTRUCTEUR, EXTECH INSTRUMENTS, 
HAZDUST, NDB, CROWCON, TELEGAN, TIME 
ELECTRONICS, HAEFELY, TETTEX, HIPOTRONICS, 
MEGABRAS, VANGUARD INSTRUMENTS, SINUS 
MESSTECHNIK, MMF, DYNASONICS, MORGAN 
SCHAFFER, WUHAN GUIDE, TROTEC, KELLER 
HCW и др.

Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone:       +359 2 9621881, 9622138
Fax:             +359 2 9622139
GSM:           +359 888641168
email: lokator@dir.bg,sales@lokatork.com
www.lokatork.com
Executive: 
MSc(Eng) Milcho Dakov
Contacts: 
MSc(Eng) Lozan Giorev; Krassimir Dakov
Established: 
1990
Scope of activity:          
Sales and service of specialized control, meas
uring and safety equipment.
Products:
Locators, tracers, cable avoidance tools, reflec
tometers (TDR), thermal imagers, megaohm
meters (insulation testers), microohmmeters, 
surge generators, fault pinpointing systems 
for HV, MV and LV cables, burn down devices, 
cable selection sets, HV testers, VLF testers, 
dielectric strength test systems, oil testers, 
power network analyzers.
Business partnership:
INTERENG, DELTATRONIC TECHNOLOGY, 
NEUMANN ELEKTROTECHNIK, SUBSITE, HIGH 
VOLTAGE DIAGNOSTIC, WORK ITALIA, HT 
ITALIA, TEMPOTEXTRON, AMPROBE, BEHA, 
PEAKTECH, KIMO CONSTRUCTEUR, EXTECH 
INSTRUMENTS, HAZDUST, NDB, CROWCON, 
TELEGAN, TIME ELECTRONICS, HAEFELY, TET
TEX, HIPOTRONICS, MEGABRAS, VANGUARD 
INSTRUMENTS, SINUS MESSTECHNIK, MMF, 
DYNASONICS, MORGAN SCHAFFER...

LOKATOR-K LTD“ЛОКАТОР-К” ООД
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Адрес:
6100 Kazanlak, “Козлодуй” №68
Телефон       0431 / 65167
Факс:               0431 / 64114
email:       msh@mshydraulic.com
www.mshydraulic.com
Ръководител: 
Инж. Николай Обретенов 
Година на основаване: 
1963
Дейност:          
Производство и продажба на хидравлични 
мотори, сервоуправления, клапани, 
спирачки и аксесоари към тях..
Продукти: 
Хидравлични мотори, сервоуправления, 
клапани, спирачки, хидравлични колонки.

Address:
6100 Kazanlak, 68, Kozloduy Str.
Phone:     +359 431 / 65167
Fax:            +359 431 / 64114
email: msh@mshydraulic.com
www.mshydraulic.com
Executive: 
MSc(Eng) Nikolay Obretenov
Established: 
1963 
Scope of activity:          
Production and trade of hydraulic motors, 
steering units, valves, brakes and accessories.

Products: 
Hydraulic motors, steering units, valves, brakes 
and accessories.

M+S HYDRAULIC PLCМ+С ХИДРАВЛИК АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1360, София, ” 3019 ” №1
Телефон       02 925 08 48
Факс:               02 925 26 20
GSM:                0888 602 181
email:       makris@mbox.contact.bg
www.gph.net/bul
Ръководител: 
инж. Ганчо Ганев 
За контакти:
инж. Лилия Милова
Година на основаване: 
1997 г.
Дейност:          
Търговия с продукти за енергетиката и 
електротехниката.
Продукти: 
Електроарматура за кабели и проводници, 
инструменти, електроматериали.
Партньорство: 
Nexans Power Accessories Germany GmbH 
 GPH, Euromold, Cembre S.p.A., Plymouth 
Rubber Europa S.A., DEHN&SÖHNE GmbH+Co.
KG, Intercable s.r.l., Klemsan.

Address:
1360, Sofia, 1, 3019 Str.
Phone:     +359 2 925 08 48
Fax:            +359 2 925 26 20
GSM:         +359 888 602 181 
email: makris@mbox.contact.bg
www.gph.net/bul
Executive: 
MSc(Eng) Gantcho Ganev
Contacts: 
MSc(Eng) Liliya Milova
Established: 
1997 
Scope of activity:          
Trade with products for power and electrical 
engineering.
Products: 
Electrical fittings for cables and conductors, 
tools, installation equipment.
Business partnership:
Nexans Power Accessories Germany GmbH 
 GPH, Euromold, Cembre S.p.A., Plymouth 
Rubber Europa S.A., DEHN&SÖHNE GmbH+Co.
KG, Intercable s.r.l., Klemsan.

MAKRIS-GPH LTD.МАКРИС-ГПХ ООД
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Адрес:
4406 с. Драгор, Област Пазарджик, Ул. 
„Втора” №1
Телефон        034 95 00 05
Факс:                 034 44 47 23
GSM:                  0887 424611
email:        mmmechanics@abv.bg
www.mmmechanics.com
Ръководител: 
Инж. Ангел Чолаков
За контакти:
Росица Йорданова
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
Механична обработка на отливки и детайли 
от стомана и алуминий, прахово и течно 
боядисване, термообработка.
Продукти:
Инструменти за подови покрития, 
линоинструменти.
Партньорство: 
SZAR, Швейцария.

Address:
4406 Dragor, Pazardjik, 1 Second Str.
Phone:       +359 34 95 00 05
Fax:             +359 34 44 47 23
GSM:           +359 887 424611
email: mmmechanics@abv.bg
www.mmmechanics.com
Executive: 
MSc(Eng) Angel Cholakov
Contacts: 
Rositsa Yordanova
Established: 
2000
Scope of activity:          
The company is specialized in mechanical 
processing of aluminum and steel parts, 
production of instrumental equipment, 
production of varied tools for flooring, powder 
coatings and heat treatment. MM Mechanics 
Ltd. also produces different kinds of assem
blies.
Products:
Tools for flooring.
Business partnership:
SZAR, Schweiz.

MM MECHANICS LTD.ММ МЕХАНИКС ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9002, Варна, Бул. „Осми Приморски Полк” 
№ 128 етаж № 2 офис № 26
Телефон       052 / 30 19 26
Факс:               052 / 30 19 26
GSM:                0899 / 136 334
email:       zarena@mail.bg 
www.mssystems.eu 
Ръководител: 
Светозар Захариев 
За контакти:
Светозар Захариев
Година на основаване: 
2005 г.
Дейност:          
Дружеството извършва търговска дейност 
със складово, търговско и хладилно 
оборудване. Предметът на дейност включва 
проектиране, доставка и монтаж на стелажи 
за складове и магазини, както и хладилни 
витрини и изграждане на хладилни камери.
Продукти: 
Стелажи за складове и магазини, щендери, 
хладилни витрини и агрегати.
Партньорство: 
MARKET RAF, EFE, COZUM, NOKTA DIZAYN, 
DIKTAS.

Address:
9002, Varna, Bulv. “Osmi Primorski Polk” No 
128 fl. No 2 office No 26
Phone:     +359 52 / 30 19 26
Fax:            +359 52 / 30 19 26
GSM:         +359 899 / 136 334 
email: zarena@mail.bg 
www.mssystems.eu 
Executive: 
Svetozar Zahariev
Contacts: 
Svetozar Zahariev
Established: 
2005 
Scope of activity:          
The company performs business with storage, 
market refrigeration equipment. Scope of ac
tivities includes design, supply and installation 
of racks for warehouses and stores, as well as 
cabinets and construction of cold rooms.
Products: 
Equipment for markets and storages, standers, 
refrigeration cabinets, aggregates.
Business partnership:
MARKET RAF, EFE, COZUM, NOKTA DIZAYN, 
DIKTAS.

MIS SYSTEMS 70 LTDМИС СИСТЕМИ 70 ЕООД
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Адрес:
1000, София, Ул. “Цар Симеон” № 57
Телефон        983 59 69
Факс:                 983 52 97
GSM:                  0888 95 66 76
email:        multicom@multicom.bg
www.multicom.bg
Ръководител: 
Румен Софков
За контакти:
Румен Софков
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Компютърна техника и сервиз.
Продукти:
Компютри, мрежи, консумативи.
Партньорство: 
HP, IBM, DELL, INTEL, ASUS, ACER, MICROSOFT, 
OKI, APC.

Address:
1000, Sofia, Tsar Simeon str. 57
Phone:       +359 2 983 59 69
Fax:             +359 2 983 52 97
GSM:           +359 888 95 66 76
email: multicom@multicom.bg
www.multicom.bg
Executive: 
Rumen Sofkov
Contacts: 
Rumen Sofkov
Established: 
1990
Scope of activity:          
Service and support of PCs, 
printers,laptops,routers, UPSs, internet service 
provider, networks development, assembling 
of computer equipment.
Products:
PC,LAN, comsumables.
Business partnership:
IHP, IBM, DELL, INTEL, ASUS, ACER, MICRO
SOFT, OKI, APC.

MULTICOM LTD МУЛТИКОМ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1057, София, бул. Драган Цанков 36 
Телефон       +359 2 969 58 21
Факс:               +359 2 969 58 22       
email:       bizdev@musala.com 
www.musala.com 
Ръководител: 
Елена Маринова 
За контакти:
bizdev@musala.com
Година на основаване: 
2000 г.
Дейност:          
 Изграждане, реинженеринг и интеграция 
на информационни системи, и ИТ консулти
ране; 
 Мусала Софт е сертифицирана по стандарта 
за управление на качеството ISO 9001:2000, 
притежава ИТ Марк и CMMI Level 3 сертифи
кати. Компанията е IBM Premier Business 
Partner for Software, Microsoft Gold Certi
fied Partner, Oracle Certified Partner и TIBCO 
Consulting Partner. Висококвалифицираните 
професионалисти на компанията са серти
фи цирани от лидерите в бранша  IBM, 
Cognos, Macromedia, Microsoft, Oracle, BEA, 
Sun, TIBCO.
 Мусала Софт е с доказана репутация на 
надежден бизнес партньор благодарение на 
множеството си успешни проекти.
Партньорство: 
 IBM Premier Business Partner for Software
 Microsoft Gold Certified Partner
 Oracle Certified Partner
 TIBCO Consulting Partner

Address:
1057, Sofia, 36 Dragan Tsankov blvd. 
Phone:     +359 2 969 58 21
Fax:            +359 2 969 58 22 
email: bizdev@musala.com 
www.musala.com 
Executive: 
Elena Marinova
Contacts: 
bizdev@musala.com
Established: 
2000 
Scope of activity:          
 Musala Soft is a software engineering services 
company, specialized in execution of complex 
geographically distributed software projects, IT 
consulting and solution implementation. 
 Musala Soft is ISO 9001:2000 certified, holds 
IT Mark and CMMI Level 3 certifications. We are 
an IBM Premier Business Partner for Software, 
Microsoft Gold Certified Partner, Oracle Certi
fied Partner and TIBCO Consulting Partner. 
Members of our highly skilled staff hold profes
sional certifications from leading technology 
providers  IBM, Cognos, Macromedia, Micro
soft, Oracle, BEA, Sun, TIBCO and have extensive 
experience with enterpriselevel projects.
 Musala Soft reputation as a reliable service 
provider is result from our track record of suc
cessful projects and satisfied clients.
Business partnership:
 IBM Premier Business Partner for Software
 Microsoft Gold Certified Partner
 Oracle Certified Partner
 TIBCO Consulting Partner.

MUSALA SOFTМУСАЛА СОФТ
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Адрес:
7005, Русе, бул. Липник No 38
Телефон        +359/82/844 132
Факс:                 +359/82/844 136
GSM:                  +359/82/844 136
email:        office@naidenkirov.com
www.naidenkirov.com
Ръководител: 
Илан Илани
За контакти:
Венцеслав Неделков производствен 
мениджър
Година на основаване: 
1901 г.
Дейност:          
Производство и търговия с 
електроинсталационни изделия.
Продукти:
Ключове и контакти за открит и скрит 
монтаж; всички видове преносими 
контакти и разклонители; водозащитени 
серии; осветителни тела, включително 
всички видове фасунги; щепсели и 
щекери; клавишни ключове; електрически 
табла за скрит и открит монтаж и други 
електроинсталационни изделия за ниско 
напрежение и за домакинството.

Address:
7005, Rousse, 38, Lipnik Blvd.
Phone:       +359/82/844 132
Fax:             +359/82/844 136
GSM:           +359/82/844 136
email: office@naidenkirov.com
www.naidenkirov.com
Executive: 
Ilan Ilani
Contacts: 
Ventseslav Nedelkov  Production Manager
Established: 
1901
Scope of activity:          
Production and trade with electrotechnical 
accessories.
Products:
Switches and socket outlets for surface and 
flush mounting; all types of portable socket 
outlets and multisockets; waterproof series; 
lighting features including all types of lam
pholders; plugs and plug connectors; switches 
for electrical appliances; electrical boardss for 
flush and surface mounting and other house
hold and low voltage accessorie.

NAIDEN KIROV JSCНАЙДЕН КИРОВ АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1504, София, ул. Стара планина №41
Телефон       02 4396860
Факс:               02 4396865
email:       office@omegasoft.bg
www.omegasoft.bg
Ръководител: 
Веселин Гергинов 
За контакти:
Весела Йорданова
Година на основаване: 
1994 г.
Дейност:          
Проектиране, разработка, внедряване 
и поддръжка на софтуерни решения за 
управление на бизнеса – ЕRP, CRM, HRM.
Продукти: 
Omeks 2000, Omeks CRM, Omeks SAFE, Omeks 
Enterprise, RENTAOMEKS .
Партньорство: 
Microsoft Dynamics NAV, Ажур®L5.5.

Address:
1504, Sofia, Stara planina str.41
Phone:     +359 2 4396860
Fax:            +359 2 4396865
email: office@omegasoft.bg
www.omegasoft.bg
Executive: 
Veselin Gerginov
Contacts: 
Vesela Jordanova
Established: 
1994 
Scope of activity:          
Design, development and support of economi
cal software  ЕRP, CRM, HRM.
Products: 
Омекс 2000, Омекс СРМ, Омекс Сейф, Омекс 
Ентърпрайз, RENTAOMEKS.
Business partnership:
Microsoft Dynamics NAV, Ажур®L5.5.

OMEGA SOFT LTD.ОМЕГА СОФТ ООД
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Адрес:
7000, Русе, Пл.”Дунав” №2
Телефон        082 820234
Факс:                 082 820234
GSM:                  0899970670
email:        paris_ood@abv.bg
gutmansystems.com
Ръководител: 
Анатоли Паришков
За контакти:
Анатоли Паришков
Година на основаване: 
2004 г.
Дейност:          
Внос и търговия на машини и съоръжения    
в областта на подемно  транспортната 
техника.

Address:
7000, Ruse, Dunav 2
Phone:       +359 82 820234
Fax:             +359 82 820234
GSM:           +359 899970670
email: paris_ood@abv.bg
gutmansystems.com
Executive: 
Anatoli Parishkov
Contacts: 
Anatoli Parishkov
Established: 
2004
Scope of activity:          
Import and trade business of lifting equip
ment, material handling and storage equip
ment, chain, wire rope and hydraulic tools.
Products:
Lifting equipment, material handling and stor
age equipment.

“PARIS” LTD„ПАРИС” ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
9300, Добрич, бул. 25.септември, 39, ап.22
Телефон       058 605377
Факс:               058 604308
GSM:                089 8631395; 089 8662306
email:       polypac@abv.bg
www.polypac.dir.bg
Ръководител: 
Стефан Керанов 
За контакти:
Стефан Керанов
Година на основаване: 
2003 г.
Дейност:          
Внос и продажба на антикорозионни 
материали по метода VCI (хартия, 
полиетилен, течности) за всички видове 
метали и изделия от тях и на специални 
опаковъчни хартии.
Продукти: 
Aнтикорозионни хартии и полиетилен, 
крепирана хартия, битумна хартия, 
силиконизирана хартия.
Партньорство: 
Германия.

Address:
9300, Dobrich, 25.september boul., 39, ap.22
Phone:     +359 58 605377
Fax:            +359 58 604308
GSM:         +359 89 8631395; 
+359 89 8662306 
email: polypac@abv.bg
www.polypac.dir.bg
Executive: 
Stefan Keranov
Contacts: 
Stefan Keranov
Established: 
2003 
Scope of activity:          
Import of anticorrosion materials based on VCI 
method  (papers, polythene, fluids) for all met
als and metal products and of special packing 
papers.
Products: 
Anticorrosion papers and polythene, crepe 
papers, bitumen papers, silicon papers.
Business partnership:
Germany.

POLYPAC LTD.ПОЛИПАК ООД



173

Адрес:
7330 Завет, Ул. Освобождение № 3
Телефон       08442 3300; 2126
Факс:               08442 2071
GSM       0889385523
email:       order@ralomex.com
www.ralomex.com
Ръководител: 
инж.Мехмед Узунов 
За контакти:
08442 3311
Година на основаване: 
1976
Дейност:          
Производство на плугове, култиватори, 
дискови брани и други земеделски машини.
Продукти: 
Плуговенавесни и прикачни, култиватори 
окопни и за слято култивиране, дискови 
брани.

Address:
7330 Zavet, 3 Osvobozdenie Str.
Phone:     +359 8442 3300; 2126
Fax:            +359 8442 2071
GSM           +359 889385523
email: order@ralomex.com
www.ralomex.com
Executive: 
MSc(Eng) Mehmed Uzunov
Contacts: 
+359 8442 3311
Established: 
1976 
Scope of activity:          
Production of ploughs, cultivators and disk 
harrows.
Products: 
Production of ploughs, and deep ploughing, 
cultivators for blind soil preparation and row 
crop cultivators, heavyduty disk harrows with 
improved bearing.

RALOMEX AD“РАЛОМЕКС”АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1407, София, бул. „Черни връх” 51Б, FPI 
Бизнес Център
Телефон        (02) 962 52 95
Факс:                 (02) 962 54 27  
email:        boschbg@bg.bosch.com
www.bosch.bg
Ръководител: 
Лена Петкова   изпълнителен директор
Мартин Василев   ръководител 
направление електроинструменти
За контакти:
Лена Петкова   изпълнителен директор
Мартин Василев   ръководител 
направление електроинструменти
Николай Хрусанов  мениджър ключови 
клиенти
Година на основаване: 
1993 г.
Дейност:          
Продажба и сервиз на Електроинструменти 
Bosch, CST/berger, Skil, Skil Masters, Dremel и 
градинска техника Bosch 
Продажба на консуматив Bosch.
Продукти:
Локатори, кабелотърсачи, ехометри (TDR), 
Професионални електроинструменти Bosch
Измерватeлна техника CST/berger 
Електроинструменти за домашния майстор 
и градинска техника Bosch
Електроинструменти Skil  и Skil Masters
Електроинструменти Dremel.
Партньорство: 
Киров АД, Евромаркет ООД, Крос3 ООД, 
Тръпкови ООД,
Войнишки ООД и др.

Address:
1407, Sofia, 51B Cherni Vrah Blvd. , FPI Busi
ness Center
Phone:       + 359 2 962 52 95
Fax:             + 359 2 962 54 27
email: lboschbg@bg.bosch.com
www.bosch.bg
Executive: 
Lena Petkova  Executive Director
Martin Vassilev  Country Sales Director  Divi
sion Power Tools
Contacts: 
Lena Petkova  Executive Director
Martin Vassilev  Country Sales Director  Divi
sion Power Tools
Nikolay Hrussanov  KPM
Established: 
1993
Scope of activity:          
SSales and Service of Power Tools Bosch, CST/ 
berger, Skil, Skil Masters, Dremel  and Lawn 
and Garden Tools Bosch,  
Sales of Accessories Bosch.
Products:
Professional Power Tools Bosch
Intelligent Measuring Tools CST/berger
DIY Power Tools Bosch
DIY Lawn and Garden Tools Bosch
DIY Power Tools Skil
Power Tools Skil Masters
Power Tools Dremel.
Business partnership:
Kirov JSC, Evromarket Ltd, Kross3 Ltd., Trap
kovi Ltd,
Voinishki Ltd etc.

ROBERT BOSCH EOOD
Division Power Tools

РОБЕРТ БОШ  ЕООД
Направление Електроинструменти
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Адрес:
2000 Самоков, Преспа 18
Телефон       0722/68240
Факс:               0722/66337
email:       office@samel90.com,
marketing@samel90.com
www.samel90.com
Ръководител: 
инж. Петър Георгиев 
За контакти:
0722/668240
Година на основаване: 
1964 г.
Дейност:          
Проектиране, производство и търговия с: 
продукти със специално предназначение, 
радарни системи, електронни продукти с 
гражданско предназначение, механични 
части и възли, инструментално оборудване, 
детайли и възли от бакелит, гума и 
пластмаса, галванично и лакобояджийско 
покритие, феритни и пиезокерамични 
детайли, гама енергоспестяващи 
осветителни тела с мощни светодиоди.

Address:
2000, Samokov, 18 Prespa Str.
Phone:     +359 722/68240
Fax:            +359 722/66337
email: office@samel90.com,
marketing@samel90.com
www.samel90.com
Executive: 
MSc(Eng) Petar Georgiev
Contacts: 
+359 722/668240
Established: 
1964 
Scope of activity:          
Design, production and trade: products for 
specific purposes, radar systems, electronic 
products for civil use, mechanical parts and 
assemblies, tooling equipment, components 
and assemblies of bakelite, rubber and plastic, 
plated and epoxy coating ferrite and piezocer
amic details, gamma energy saving lamps with 
power LEDs .

САМЕЛ-90 LTD.“САМЕЛ-90” АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1517, София, „Бесарабия” № 24
Телефон        (02) 91 945
Факс:                 (02) 945 5959
GSM:                  0898 777 319
email:        sbs@sbs.bg
www.sbs.bg,  www.homepc.bg
Ръководител: 
Кирил Желязков
За контакти:
kjeliazkov@sbs.bg
Година на основаване: 
1989 г.
Дейност:          
 Внос и износ, дистрибуция и сервизиране 
на PC компоненти и системи;
 Доставка, инсталация и сервизиране на 
компютърна техника и офис автоматизация;
 Системна интеграция  изграждане на 
цялостни решения за информационни 
системи  Персонални компютри, Сървъри, 
Базов и приложен софтуер – монтаж, 
обучение и консултации и др.
Продукти:
Компютърни системи, асемблирани в 
България, под запазена търговската марка 
“SBS”   конфигурации от сериите Home PC, 
Easy Line, Speedy Line, Profi Line, Eraser и 
Atlantis. Марките за продукти “SBS”, “Home 
PC” и за услуги “City LAN” са регистрирани в 
Патентно ведомство на Република България. 
Компанията е единствен представител за 
България на марките MediaTech и Active Jet.
Партньорство: 
Microsoft, Samsung, BULL SA , упълномо щен 
търговец на IBM / Lenovo, Acer Computer, 
Hewllet Packard, Fujitsu Siemens, Benq, Canon, 
Intel, 3Com, Lexmark,  Toshiba 

Address:
1517, Sofia, 24 Besarabia str.
Phone:       +359 2 91 945
Fax:             +359 2 945 5959
GSM:           +359 898 777 319
email: lsbs@sbs.bg
www.sbs.bg,  www.homepc.bg
Executive: 
Kiril Jeliazkov
Contacts: 
kjeliazkov@sbs.bg
Established: 
1989
Scope of activity:          
 Engineering of computer networks and 
integrated solutions for office;
 Import and export, distribution and service of 
PC components and systems;
 Personal computers – assembly, technical 
support, training and consultancy.
Products:
The company offers its partners and clients com
puter systems assembled in Bulgaria under the 
trademarks “SBS” and “Home PC”, which undergo 
the obligatory thermal and onstand tests and 
internetbased services called “City Lan” wich are 
registered in Bulgarian Patent Department.
Business partnership:
Business and service partner of a number of 
world famous IT leaders as Microsoft, Sam
sung, BULL SA , IBM / Lenovo, Acer Computer, 
Hewllet Packard, Fujitsu Siemens, Benq, 
Canon, Intel, 3Com, Lexmark,  Toshiba etc.
SBS PLC is an exclusive representative of 
MediaTech Polska SP. Z O.O. and ACTION.

„SPECIALIZED BUSINESS SYSTEMS” 
PLC

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ” АД
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Адрес:
1113 София , ул. „Фр. Жолио Кюри” № 20, ет. 9 
Телефон       +359 2 9634161
Факс:               +359 2 9634159
email:       investor@sphold.com
http://www.sphold.com/bg

Ръководители: 
Евгений Узунов / Васил Велев 

За контакти:
Николай Митанкин

Година на основаване: 
1996

Дейност:          
Придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества; финансиране на 
дружества, в които участва холдинговото 
дружество.

Address:
1113 Sofia, 20 Fr. Joliot Curie Str., floor 9
Phone:     +359 2 9634161
Fax:            +359 58 604308 
email: investor@sphold.com
http://www.sphold.com/bg

Executives: 
Evgeniy Uzunov/ Vasil Velev

Contacts: 
Nikolai Mitankin

Established: 
1996 

Scope of activity:          
Acquisition, management, evaluation and 
sale of share participations in Bulgarian and 
foreign companies; financing of companies, in 
which the holding public limited company has 
participation.

STARA PLANINA HOLD PLCСТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД 



178
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1504, София, Цар Освободител 25А
Телефон       +359 2 9 10 15
Факс:               +359 2 981 81 43
email:       sgs_bulgaria@sgs.com
www.sgs.com; www.sgs.bg; 
Ръководител: 
Димитър Марикин 
За контакти:
Димитър Марикин
Година на основаване: 
1991 г.
Дейност:          
Контрол, сертификация и освидетелстване 
на стоки и производствени процеси, 
консултации по организационни и 
технически въпроси, независим надзор, 
фумигация, дезинсекция, дезинфекция 
и дератизация, складови и спедиторски 
услуги, създаване и експлоатация на 
лаборатории за анализи, експертизи по 
защита на здравето и опазване на околната 
среда, изграждане и сертификация на 
системи по качеството, съгласно стандарти, 
верификация, съгласно Европейската 
схема за търговия с емисии на парникови 
газове; екологични анализи  например 
стационарни източници на емисии, води, 
почви.

Address:
1504, Sofia, 25A Tzar Osvoboditel blvd.
Phone:       +359 2 9 10 15
Fax:            +359 2 981 81 43 
email: sgs_bulgaria@sgs.com
www.sgs.com; www.sgs.bg; 
Executive: 
Dimitar Marikin
Contacts: 
Dimitar Marikin
Established: 
1991 
Scope of activity:          
Control, certification and evaluation of products 
and production processes, consultation on 
organizational and technical issues, independ
ent supervision, fumigation, desinsection, 
disinfection and deratisation, warehouse and 
logistic services, creation and exploitation of 
laboratories for analysis, expertise on health 
protection and environmental protection, 
implementation and certification of quality 
management systems, according to standards, 
verification, according to European scheme for 
greenhouse gas emissions trading; ecological 
analysis – for example stationary sources of 
emissions, water, soil.

SGS BULGARIA LTD.СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
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Адрес:
8600 Ямбол, Пирин №1
Телефон       +359 46 661464
Факс:               +359 46 661456
email:       info@hesco.com
www.hesco.com

Ръководител: 
Петър Бъчваров / Георги Георгиев 

За контакти:
Венцислав Калудов

Година на основаване: 
1968

Дейност:          
Производство на всички видове 
хидравлични цилиндри и резервни части 
за тях.

Продукти:
Хидравлични цилиндри

Address:
8600 Yambol, 1 Pirin Str.
Phone:     +359 46 661464
Fax:            +359 58 604308 
email: info@hesco.com
www.hesco.com

Executive: 
Peter Bachvarov / Georgi Georgiev

Contacts: 
Vencyslav Kaludov

Established: 
1968 

Scope of activity:          
Manufacturing hydraulic cylinders of all types 
as well as spare parts for them.

Products:
Hydraulic cylinders

HYDRAULIC ELEMENTS & SYSTEMS 
PLC

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И 
СИСТЕМИ АД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1504, София, бул. Дондукoв 62
Телефон        02 946 3900
Факс:                 02 943 4134 
email:        info.bg@schaeffler.com
www.fag.bg
Ръководител: 
Михаил Кръшняк
За контакти:
Михаил Кръшняк
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
Tърговия с лагери марки INA и FAG, части за 
тях, лагерни тела, продукти за поддръжка на 
лагери, греси.
Продукти:
Лагери с марките INA и FAG.
Партньорство: 
T ърговско дружество на Schaeffler KG.

Address:
1504, Sofia, 62 Dondukov Blvd.
Phone:       +359 2 946 3900
Fax:             +359 2 943 4134
email: info.bg@schaeffler.com
www.fag.bg
Executive: 
Michail Krishniak
Contacts: 
Michail Krishniak
Established: 
1992
Products:
Bearings INA and FAG, parts, bearing hous
ings, product support bearings, greases.
Business partnership:
Company of Schaeffler KG.

SCHAEFFLER BULGARIAШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД
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Адрес:
1309, София, Кукуш 2
Телефон       +359 2 8115 650
Факс:               +359 2 8115 660
email:    Doichin.Cholakov@siemens.com
www.siemens.bg
Ръководител: 
Боряна Манолова 
За контакти:
+359 2 8115 611
Година на основаване: 
1998 г.
Дейност:          
Siemens AG (Берлин и Мюнхен) е глобален 
лидер в областта на електрониката и 
електротехниката, който разработва и 
произвежда високотехнологични продукти, 
проектира и инсталира сложни системи 
и предлага широка гама от специфични 
решения, съобразени с индивидуалните 
изисквания на клиента. Компанията развива 
дейността си в трите сектора „Индустрия”, 
„Енергетика” и „Здравеопазване”. 
Понастоящем в нея работят  430 000 
служители от цял свят. Повече от 160 
години Siemens е символ на технологично 
съвършенство, новаторство, качество, 
надеждност и глобално присъствие. През 
финансовата 2008г. Siemens отчита приходи 
от 77.3 млрд. евро и доходи от оперативна 
дейност в размер на 5.9 млрд. евро (IFRS).

Address:
1309, Sofia, 2 Kukush Str.
Phone:     +359 2 8115 650
Fax:            +359 2 8115 660
email: Doichin.Cholakov@siemens.com
www.siemens.bg
Executive: 
Boriana Manolova
Contacts: 
+359 2 8115 611
Established: 
1998 
Scope of activity:          
TSiemens AG (Berlin and Munich) is a global 
powerhouse in electronics and electrical engi
neering, operating in the industry, energy and 
healthcare sectors. The company has around 
430,000 employees (in continuing operations) 
working to develop and manufacture products, 
design and install complex systems and 
projects, and tailor a wide range of solutions 
for individual requirements. For over 160 years, 
Siemens has stood for technological excellence, 
innovation, quality, reliability and international
ity. In fiscal 2008, Siemens had revenue of €77.3 
billion and income from continuing operations 
of €5.9 billion (IFRS).

SIEMENS EOODСИМЕНС ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
8000, Бургас, „Морска” 26
Телефон        056 840974
Факс:                 056 840974
GSM:                  0889 814 830
email:        spider1ltd@abv.bg
http://electronicssp.com/
Ръководител: 
Димитър Пешев
За контакти:
0889 814 830
Година на основаване: 
2005 г.
Дейност:          
Професионално проектиране, 
изграждане, поддръжка и експлоатация 
на ветроенергийни съоръжения и 
фотоволтаични електроцентрали.

Address:
8000, Burgas, Morska 26
Phone:       +359 56 840974
Fax:             +359 56 840974
GSM:           +359 889 814 830
email: spider1ltd@abv.bg
http://electronicssp.com/
Executive: 
Dimitar Peshev
Contacts: 
+359 889 814 830
Established: 
2005
Scope of activity:          
Professional projection, installation, mainte
nance and exploitation of wind and photo
voltaic power stations.

SPIDER-1 LTD.„СПАЙДЪР-1” ООД
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Адрес:
1504, София, Кракра 19А
Телефон       02 944 14 04
Факс:               02 946 12 15
GSM:                0884 852 720
email:       synchrons@synchrons.com
www.synchrons.com
Ръководител: 
Николай Стойчев 
За контакти:
Николай Стойчев
Година на основаване: 
1992 г.
Дейност:          
ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ НА СИСТЕМИ ЗА 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ: 
Проектиране, узаконяване и изграждане 
на спринклерни и известителни противо
пожарни инсталации, системи за пожаро
гасене с водна мъгла и пяна, системи за 
по жарогасене с газ, системи за превенция на 
пожара; Интеграция на системи за сигурност 
като охрана, контрол на достъп, отчитане 
на работно време и видеонаблюдение; 
Мълниезащитни и заземителни системи.
Продукти: 
Системи за пожарогасене и пожароизвес
тяване; Системи за сигурност  контрол 
на достъп, отчитане на работно време, 
охрана и видеонаблюдение; Системи за 
мълниезащита и заземяване..
Партньорство: 
LPG Tecnicas en Extincion  изкл. представител
SIEMENS FSP  оторизиран представител
ROLLAND SPRINKLERS  изкл. представител

Address:
1504, Sofia, 19A Krakra Str.
Phone:     + 359 2 944 14 04
Fax:            + 359 2 946 12 15
GSM:         + 359 884 852 720 
email: synchrons@synchrons.com
www.synchrons.com
Executive: 
Nikolay Stoytchev
Contacts: 
Nikolay Stoytchev
Established: 
1992 
Scope of activity:          
COMPLETE ENGINEERING OF FIRE SAFETY AND 
SECURITY SYSTEMS: Design, Project Legaliza
tion and Installation of Fire Alarm Systems, 
Conventional Sprinkler Systems, Fire Extin
guishing Systems with water mist and foam, 
Fire Extinguishing Systems with gas, Active Fire 
Prevention Systems; Integration of Security 
Systems such as Intrusion Detection, Access 
Control, Time Attendance and Video Surveil
lance; Lightning Protection Systems.
Products: 
Fire Alarm and Fire Extinguishing Systems; 
Security Systems  Intrusion Detection, Access 
Control, Time Attendance and Video Surveil
lance; Lightning Protection Systems.
Business partnership:
LPG Tecnicas en Extincion  exclusive repre
sentative
SIEMENS FSP  representative
ROLLAND SPRINKLERS  exclusive representa
tive.

SYNCHRON-S LTD.СИНХРОН-С ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
София 1220, ул. Локомотив №3
тел:           02/ 936 03 73
факс:        02/ 931 07 68
GSM:        089/ 8690 666
email:     office@starteng.com
www.starteng.com
Ръководител: 
инж. Георги Емилов  изп. директор
инж. Стоил Колев  председател на СД
инж. Димитър Нинов  търговски директор 
За контакти:
инж. Димитър Нинов  02/ 931 61 46
инж. Методи Николов  02/ 931 07 84
Дейност:          
 Електроапаратура и съоръжения;
  КИП и автоматизация;
 Отопление, вентилация и климатизация;
 Производствена дейност;
 Консултантска дейност.
Фирмата разполага с повече от 70 успешно 
реализирани проекта в следните области и 
отрасли на приложение:
 Електроенергетика;
 Топлофикация;
 Химическа и циментова промишленост;
 Металургия;
 Транспортна инфраструктура;
 Екология  съоръжения за опазване на 
околната среда.
Партньорство: 
ABB, Air Trade Centre, Alstom, Areva, BTG, 
Emerson,General Electric, METSO Automa
tion, Siemens, Schenk, Schneider Electric, Vilo, 
Yokogawa, TAISEI Corporation Japan.

Address:
1220 Sofia, №3 Lokomotiv str.
tel:            +359 2/ 936 03 73
fax:           +359 2/ 931 07 68
mobile:   +359 89/ 8690 666
email:     office@starteng.com
www.starteng.coml
Executive: 
MSc(Eng) Georgi Emilov  Executive Director
MSc(Eng)  Stoil Kolev  Chairman of the MB
MSc(Eng)  Dimitar Ninov  Trade Manager
Contacts: 
MSc(Eng) Dimitar Ninov  +359 2/ 931 61 46
MSc(Eng) Metodi Nikolov  +359 2/ 931 07 84
Scope of activity:          
 Electrical equipment and facilities;
 I&C and automation;
 Airconditioning and Ventilation;
 Manufacturing;
 Feasibility and consult activities.
The company has more than 70 projects suc
cessfully implemented, covering the following 
areas of application:
 Energetics  production and distribution;
 Central Heating Plants;
 Chemical and Cement industries;
 Metallurgy;
 Transport Infrastructure;
 Ecology  equipment for environmental 
protection..
Business partnership:
ABB, Air Trade Centre, Alstom, Areva, BTG, 
Emerson, General Electric, METSO Automa
tion, Siemens, Schenk, Schneider Electric, Vilo, 
Yokogawa, TAISEI Corporation Japan.

START ENGINEERING JSCOСТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
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Адрес:
1592, София, Бул. „Проф. Цветан Лазаров” 35
Телефон        02/ 969 47 47, 02/ 969 46 77
Факс:                 02 979 17 87
GSM:                  0888 222 287
email:        teletek@teletek.bg
www.teletek.bg
Ръководител: 
Анелия Стоянова
Година на основаване: 
1991 г.
Дейност:          
Дистрибутор на електрообурудване, 
системи за сигурност и осветление.
Продукти:
Пълна гама електрооборудване, 
инсталационни материали, кабелни 
трасета и крепежни елементи, структурно 
окабеляване, акумулаторни батерии, 
осветителни тела, широка гама системи за 
сигурност.

Address:
1592, Sofia, 35 “ Tzvetan Lazarov “ Blvd.
Phone:       (+359 2) 969 46 17; 969 46 77
Fax:             (+359 2) 979 17 87
GSM:           (+359) 888 222 287
email: teletek@teletek.bg
www.teletek.bg
Executive: 
Anellia Stoyanova
Established: 
1991
Scope of activity:          
Wholesaler.
Products:
Electrical equipment, Security Systems, 
Lighting.

TELETEK LTDТЕЛЕТЕК ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1784, София, Ул.Георги Беолов 2
Телефон        02/9740904, 02/9750765, 
02/0750766
Факс:                 02/9740905
GSM:                  0897859320
email:        office@terrabulgaria.bg
www.terrabulgaria.bg
Ръководител: 
Юрий Манолов
За контакти:
Николай Нешков
Година на основаване: 
2002 г.
Дейност:          
Продажба и отдаване под наем на 
строителна, пътностроителна и складова 
техника. Обучение на оператори. Сервиз и 
резервни части.
Партньорство: 
IJCB,JCB Vibromax, Nissan Forklift, Crown, 
Jumbo, HBM Nobas, Rubble Master.

Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone:       +359 2 9740904, 2/9750765, 
2/0750766
Fax:             +359 2 9740905
GSM:           +359 897859320
email: office@terrabulgaria.bg
www.terrabulgaria.bg
Executive: 
Yuri Manolov
Contacts: 
Mr Nikolay Neshkov
Established: 
1990
Scope of activity:          
Sales and service of specialized control, meas
uring and safety equipment.
Products:
Sale and renting of Construction, Road con
struction, and Industrial Equipment. Operators 
training. Service and Spare parts.
Business partnership:
IJCB,JCB Vibromax, Nissan Forklift, Crown, 
Jumbo, HBM Nobas, Rubble Master.

TERRA BULGARIA ТЕРРА БЪЛГАРИЯ ЕООД
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Адрес:
1138, София, бул. Самоковско шосе 1, ТЦ 
Боила, ет. 2
Телефон       02/ 943 40 36
Факс:               02/ 943 40 59
email:       bulgaria@teximp.com
www.teximp.com
За контакти:
Георги Пенчев  Мениджър Продажби
GSM: 088/ 683 92 65
george.penchev@teximp.com
Цветелина Димитрова – Офис 
администрация
GSM: 088/ 444 97 36
tsvetelina.dimitrova@teximp.com
Дейност:          
TEXIMP e представител на редица известни 
производители на металорежещи машини 
с ЦПУ. Продажби, инсталация и пускане в 
експлоатация на машините, обучение на 
кадри, технически и технологични пред пи
сания, гаранционно и извън гаранционно 
обслужване.
Партньорство: 
Вносител на:
HAAS AUTOMATION Inc (САЩ), TORNOS SA 
(Швейцария), INDEXWERKE GmbH (Герма
ния), TRAUB AG (Германия), KELLENBERGER AG 
(Швейцария), UNISIGN (Холандия), MATSU
URA Machinery (Япония), NAKAMURATOME 
(Япония) ESPRIT, CIMCO, KELCH (Германия), 
W&F Werkzeug Technik (Германия), HEIMATEC 
(Германия), ROHM (Германия)

Address:
1138, Sofia, 1 Samokovsko shouse Blvd., 
Boilla Commercial Centre, fl. 2 
Phone:     +359 2/ 943 40 36
Fax:            +359 2/ 943 40 59
email: bulgaria@teximp.com
www.teximp.com
Contacts: 
George Penchev  Sales Manager 
GSM: 088/ 683 92 65
george.penchev@teximp.com
Tsvetelina Dimitrova – Office Administration
Scope of activity:          
Representative of many wellknown manufac
turers of CNC machine tools. Sales, installation 
and commissioning of machinery, personnel 
training, technical and technological require
ments, warranty and post warranty service .
Business partnership:
Importer  of:
HAAS AUTOMATION Inc, TORNOS SA, INDEX
WERKE GmbH, TRAUB AG, KELLENBERGER AG, 
UNISIGN, MATSUURA Machinery, NAKAMURA
TOME, ESPRIT, CIMCO, KELCH, W&F Werkzeug 
Technik, HEIMATEC, ROHM.

TEXIMP SAТЕКСИМП
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
6000, Стара Загора, ул. „Индустриална”2
Телефон        +359 42/620 368
Факс:                 +359 42/602 377
GSM:                  +359 887 598 697
email:        ctec@ctecsz.com 
www.ctecsz.com 
Ръководител: 
инж. Благовеста Шинева 
За контакти:
Даниела Иванова
Година на основаване: 
2002 г.
Дейност:          
Изпитване и оценяване съответствието 
на технически продукти, сертификация на 
системи за управление, контрол, технически 
надзор на съоръжения, енергийна ефектив
ност на сгради и обучения.
Продукти:
Нотифициран пред EK ор ган (NB 1871) за 
оценяване съответ ствието на:
Машини по Директива 98/37/EC
Електрически съоръжения – LVD body 
Директива 2006/95/EC
Строителни продукти  Директива 89/106/
EEC
Излъчван шум от машини и съоръжения, 
които работят на открито  Директива 
2000/14/EC
Обследване на сгради и промишлени 
системи, сертифициране на сгради за 
енергийна ефективност
Акредитирана лаборатория за 
изпитване на машини, съоръжения 
и устройства в съответствие с БДС EN 
ISO/IEC 17025 – извършва изпитване на 
показатели за безопасност, шум, вибрации, 
електромагнитна съвместимост и др.

Address:
6000, Stara Zagora, 2 “Industrialna” str.
Phone:       +359 42/620 368
Fax:             +359 42/602 377
GSM:           +359 887 598 697
email: ctec@ctecsz.com 
www.ctecsz.com 
Executive: 
MSc(Eng) . Blagovesta Shineva
Contacts: 
Daniela Ivanova
Established: 
2002
Scope of activity:          
Certification and testing of technical products, 
management system certification, control, 
equipment technical surveillance, energy 
efficiency, and training.
Products:
Notified body NB 1871 by the European com
mission for conformity assessment of:
MACHINERY  Directive – 98/37/EC; 
CONSTRUCTION PRODUCTS Directive – 
89/106/EEC;
ELECTRICAL EQUIPMENT  Low voltage Direc
tive  2006/95/EC 
NOISE EMISSION BY MACHINERY OUTDOORS 
 2000/14/EC. 
Machinery, equipment and devices testing 
laboratory accredited to BDS EN ISO/IEC 17025 
carry out testing of different technical prod
ucts and parameters – electrical safety, EMC, 
noise, vibration. 

CENTER FOR TESTING AND EU-
ROPEAN CERTIFICATION /CTEC/ 

LTD.

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И 
ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ 

/ЦИЕС/ ЕООД
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Адрес:
4004, Пловдив, Коматевско шосе № 92
Телефон       +359 32 608 881
Факс:               +359 32 671 133
email:       office@filkab.com
www.filkab.com

Ръководител: 
Иван Куков – Изп. директор 
Година на основаване: 
1999 г.
Дейност:          
Електрооборудване и комплексни решения
Доставка, дистрибуция и търговия с:

 кабели и проводници;
 кабелна арматура и аксесоари, 
инструменти;
 електроапарати и средства за 
автоматизация;
 трансформатори и апаратура;
 осветление ;
 електроматериали;

Производство на:
 електрически табла
 бетонови комплектни трансформаторни 
подстанции (БКТП)
 комплектни разпределителни устройства 
(КРУ 24kV)
 разпределителни шкафове
 осветителни тела

Инженерингова дейност – проектиране, 
изработване, доставка и монтаж на:

 комплексно електрообзавеждане 
и автоматизация на обекти, линии и 
съоръжения 
 улично, промишлено, парково и офис 
осветление

Направление Възобновяеми енергийни 

FILKAB JSCOФИЛКАБ АД

източници (ВЕИ)
 Доставка на фотоволтаични модули, 
носещи конструкции, инвертори и 
инверторни станции, контролери и зарядни 
устройства, кабели и конектори 
 проучване, анализ и оценка, проектиране, 
изграждане и пускане в експлоатация на 
системите
 изграждане на фотоволтаични 
електроцентрали и хибридни системи 
за производство на електроенергия от 
фотоволтаични и вятърни генератори.

Търговска база София 
ул. “Нешо Бончев” №15, София 1225
кв. Военна рампа 
тел.:  (02) 936 60 31, 936 68 63
факс:  (02) 936 75 92
email:  sofia@filkab.com
Търговска база Бургас
ул. “Одрин” 7, Бургас 8000
тел.: (056) 813 335
email:  burgas@filkab.com
Търговска база Варна
ул. “Ак. Курчатов” 1, Варна  9000
тел.: (082) 846 212 
email: varna@filkab.com
Магазин Велико Търново
ул. “Славянска” 2А, В. Търново 5000
тел.: (062) 638 018
email: v.turnovo@filkab.com
Търговска база Русе
бул. “Тутракан” 22, Русе 7003
тел.: (052) 508 181
email: ruse@filkab.com 
Филкаб Сливен АД
ул. “Ст. Караджа” 11, Сливен 8800
тел.: (044) 625 495
email: filkab_sliven@abv.bg
Магазин Шумен
ул. ”В. Левски” 39, Шумен 9700
тел./факс: (054) 820 131
email: shumen@filkab.com

  

Вашият ЕЛЕКТРО свят
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

FILKAB JSCOФИЛКАБ АД

Address:
BG 4004, Plovdiv, 92, Komatevsko Shossee
Phone:      +359 32 608 881
Fax:            +359 32 671 133
email: office@filkab.com
www.filkab.com
Executive: 
Ivan Kukov
Established: 
1999 
Scope of activity:          
Electrical Equipment and complex solutions
Delivery, distribution and sales of:

 cables and conductors;
 cable accessories and instruments;
 electrical equipment and automation 
devices;
 transformers and equipment;
 lighting;
 electrical materials 

Production of:
 electrical switchboards, 
 complete concrete transformer stations
 complete distribution stations 24kV;
 distribution cabinets;
 lighting fixtures

Engineering activities – design, manufac-
turing, supply and installation of:

 Complete electrical equipment and auto
mation of projects, lines and facilities 
 street, industrial, park and office lighting

Renewable energy sources department
 Delivery of PV solar modules, frameworks, 
inverters and inverter stations, controllers 
and USB, cables and connectors.

 Research, analysis and evaluation, design, 
construction and installation of the systems
 Construction of PV power plants and hybrid 
systems for the production of electricity from  
PV and wind generators.

Branch office Sofia 
15, Nesho Bonchev Str., BG1225 Sofia 
tel.:    +359 2 936 60 31, 936 68 63
fax:   +359 2 936 75 92
email:  sofia@filkab.com

Branch office Burgas
7, Odrin Str., BG8000 Burgas
tel.: +359 56 813 335
email: burgas@filkab.com

Branch office Varna
1, Acad. Kurchatov Str., BG9000 Varna
tel.: +359 82 846 212
email: varna@filkab.com

Branch office Veliko Tarnovo
2A, Slavianska Str., BG5000 Veliko Tarnovo
tel.: +359 62 638 018
email: v.turnovo@filkab.com

Branch office Ruse
22, Tutrakan Blvd., BG7003 Ruse
tel.: +359 52 508 181
email: ruse@filkab.com

Filkab Sliven JSCo
11, Stefan Karadja Str., BG8800 Sliven
tel.: +359 44 625 495
email: filkab_sliven@abv.bg

Branch office Shumen
39, V. Levski Str., BG9700 Shumen
tel./fax: +359 54 820 131
email: shumen@filkab.com

Вашият ЕЛЕКТРО свят
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Адрес:
4113, Ягодово, Област Пловдив, Дунав 35
Телефон        +359 3104 2006
Факс:                 +359 3104 2006
GSM:                  +359 878636821
email:        solar@fincom2.com
www.fincom2.com
Ръководител: 
Чавдар Василев
За контакти:
Инж. Александър Василев
Година на основаване: 
1990 г.
Дейност:          
Проектиране и производство на 
светодиодно осветление, захранвания, 
управления, соларни лампи (с 
фотоволтаичен панел); 
Фотоволтаични системи за ток: проектиране, 
доставка и монтаж.
Продукти:
Светодиодни: осветители, лампи, 
прожектори, течащи надписи, управления, 
захранвания.
Партньорство: 
CITIZEN, DBM REFLEX; STECA, BP Solar.

Address:
4113 Jagodovo, Reg. Plovdiv, 35 Dunav Str.
Phone:       +359 3104 2006
Fax:             +359 3104 2006
GSM:           +359 878636821
email: lsolar@fincom2.com
www.fincom2.com
Executive: 
Chavdar Vasilev
Contacts: 
MSc(Eng) Alexander Vasilev
Established: 
1990
Scope of activity:          
Sales and service of specialized control, 
measDesign and manufacture of LED lighting, 
power supplies, controls, solar lamps (with 
photovoltaic panels);
Photovoltaic power systems: design, delivery 
and installation.
Business partnership:
CITIZEN, DBM REFLEX; STECA, BP Solar.

FINCOMФИНКОМ-2 ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1309, София, Ул. Кукуш 1
Телефон        02 9295133, 828 9276
Факс:                 02 828 9176
GSM:                  0887 798079
email:        office@hyster.bg
www.hyster.bg
Ръководител: 
Инж. Ангел Гочев
Дейност:          
Продажба, сервиз, наем на складова и 
подемнотранспортна техника от 1 до 52т.
Продукти:
Палетни колички, ел.транспортьори, 
ел.високоповдигачи, електро, газо, мотокари 
от 1 до 48т, контейнерообработващи 
машини, ножични товрноизравнителни 
платформи.
Партньорство: 
Hyster, Jihab.

Address:
1202, Sofia, Zar Samuil 116
Phone:       +359 2 9295133, 828 9276
Fax:             +359 2 828 9176
GSM:           +359 887 798079
email: office@hyster.bg
www.hyster.bg
Executive: 
MSc(Eng) Angel Gochev
Scope of activity:          
Sales, service, rent of warehouse equipment 
and forklift trucks from 1 to 52 tons.
Products:
HPT, electric power pallet trucks, stackers, 
Reack Trucks, El., LPG, Diesel Forklift trucks, 
scissors lift tables.
Business partnership:
Hyster, Jihab.

HYSTER BULGARIA LTDХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД
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Адрес:
4000, Пловдив, Константин Величков 69
Телефон       032/621 929, 032/511326
Факс:               032/621 929
GSM:                0887 59 57 59
email:       office@hennlich.bg 
www.hennlich.bg 
Ръководител: 
Красимир Чотов 
Дейност:          
Официален представител на водещи фирми 
производители на индустриална техника.
Продукти: 
* LECHLER  индустриални дюзи;
* IGUS  plastics for longer life®  кабеловодещи 
вериги и специални кабели, плъзгащи 
лагери;
* HALLITE  хидравлични уплътнения и 
елементи;
* THK  линеарна техника, направляващи и 
съчмено  винтови двойки;
* MAIER  ротиращи уплътнителни глави;
* WALTHER  Praezision  куплунзи и бързо
смен ници;
* PONNDORF, MASO, CAT Pumps  индустриал
ни помпи;
* МÖLLERBALG  маншони и покрития на 
опорно  направляващи ленти;
* PAPENMEIER  люкове за наблюдение;
* HONSBERG  измервателна и регулираща 
апаратура и друга индустриална техника;
* MAZURCZAK загряване, регулиране, 
контролиране (електротермия) и др.

Address:
4000, Plovdiv, Konstantin Velichkov 69
Phone:     +359 2 925 08 48
Fax:            +359 2 925 26 20
GSM:         +359 888 602 181 
email: office@hennlich.bg 
www.hennlich.bg 
Executive: 
Krasimir Chotov
Scope of activity:          
Offizieler Vertreter von weltbekannte Herseller 
der Industrietechnik.
Products: 
* LECHLER  Düsentechnik;
* HALLITE  Hydraulik und Pneumatik Dich
telemente;
*CARCO  Rotationsdichtungen
* THK  Lineartechnik, Linearachse, Kugelket
tentechnik, Hennlich Engineering   Verladee
inrichtungen;
* IGUS  plastics for longer life®  E  Ketten, 
Leitungen, Gleitlager, Gelenklager;
* MAIER  Dichtköpfe;
* DITEC  Kompensatoren;
* WALTHER  Präzision  Schenllkupplungssys
temen;
* PONNDORF, MASO, CAT  Pumps;
* SERA  Pumpen;
* МÖLLERBALG  Faltenbälge, Führungs
bahnabdeckungen;
* PAPENMEIER  Schaugläser und Leuchten;
* HONSBERG  Mess und Regeltechnik;
* MAZURCZAK, TYCO  Elektrowärme und s.w.

HENNLICH LTD.ХЕНЛИХ ООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
1404, София, ж. к. Гоце Делчев, бл. 47Е, 
магазин 2
Телефон        02 958 59 01
Факс:                 02 859 83 99
GSM:                  0897 823 456, 0896 715 277
email:        office@hermle.bg
www.hermle.bg
Ръководител: 
Гюнтер Бек, Германия
За контакти:
икон. Екатерина Коева, инж. Георги Цанков
Година на основаване: 
2009 г.
Дейност:          
Производство и продажба на обработващи 
центри Хермле.
Продукти:
Обработващи центри Хермле.
Партньорство: 
IМашиненфабрик Бертолд Хермле, Госхайм, 
Германия.

Address:
1404, Sofia, Residential Quarter Gotse 
Delchev, Block 47E, Magazin 2
Phone:       +359 2 958 59 01
Fax:             +359 2 859 83 99
GSM:           +359 +359 897 823 456, +359 
896 715 277
email: office@hermle.bg
www.hermle.bg
Executive: 
Günther Beck, Germany
Contacts: 
Econ. Ekaterina Koeva, MSc(Eng) Georgi 
Tzankov
Established: 
2009
Scope of activity:          
Production and trade of Machining Centres 
Hermle.
Products:
Machining Centres Hermle.
Business partnership:
 Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gos
heim, Germany.

Trade representation MASCHINEN-
FABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Търговско представителство 
„МАШИНЕНФАБРИК БЕРТОЛД 

ХЕРМЛЕ АД”
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Адрес:
1574, София, Бул. Искърско шосе 12, ет. 5
Телефон       02 9706060, 042 650100, 
                          052 730050
Факс:               02 9706075, 042 240002, 
                          052 731661
GSM:                0887 888022, 0887 402432, 
                          0887 661249
email:       office@hydac.bg
www.hydac.bg, www.hydac.com
Ръководител: 
Инж. Красимир Методиев 
За контакти:
Инж. Велин Нинов, инж. Веселин Динев
Година на основаване: 
1997 г.
Дейност:          
Внос и търговия с хидравлични компоненти 
и системи, производство на хидравлични 
агрегати, диагностика и ремонт.
Продукти: 
 Маслени филтри и филтърни агрегати
 Маслообработващи машини
 Лабораторна техника за масла
 Филтри за технологични процеси
 Хидроакумулатори и станции
 Маслени охладители
 Пластинчати топлообменници
 Хидравлични станции
 Хидроразпределители
 Компактна хидравлика
 Маслени помпи
 Измервателна техника.
Партньорство: 
HYDAC Hydraulik GmbH, EMB, ROEHRENKON
TOR, VOSWINKEL.

Address:
1574, Sofia, Iskarsko Chaussee Blvd. 12
Phone:     +359 2 9706060, 42 650100, 
                   52 730050
Fax:            +359 2 9706075, 42 240002, 
                    52 731661
GSM:         +359 887 888022, 887 402432, 
                    887 661249 
email: office@hydac.bg
www.hydac.bg, www.hydac.com
Executive: 
MSc(Eng) Krasimir Metodiev
Contacts: 
MSc(Eng) Velin Ninov, MSc(Eng) Veselin Dinev
Established: 
1997 
Scope of activity:          
Import and trade with hydraulic components 
and systems, пroduction of hydraulic aggre
gates, дiagnostics and repaiр.
Products: 
 Oil filters and filtration units
 Dewatering and filtration units
 Oil laboratory equipment
 Process filters
 Hydraulic accumulators
 Oil coolers
 Plate heat exchangers
 Hydraulic valves
 Hydraulic aggregates
 Oil pumps
 Joints, couplings, bends, Tjunctions
 Pipes, pipe connections, hydraulic hoses
Business partnership:
HYDAC Hydraulik GmbH, EMB, ROEHRENKON
TOR, VOSWINKEL.

HYDAC LTDХИДАК ЕООД



196
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес:
2227 Божурище, Бул. Европа 1А
Телефон        +359 2 9429 100
Факс:                 +359 2 9753 055
email:        schenker@schenker.bg
www.dbschenker.com/bg
Ръководител: 
Франк Марковиц
За контакти:
+359 2 9429 100
Година на основаване: 
1993
Дейност:          
Шенкер ЕООД разполага с представителства 
в градовете София, Бургас, Варна, Пловдив, 
Русе и Севлиево. Централният офис за 
България е в Божурище (София).
Компанията предлага пълна гама от услуги 
в областта на националния и международен 
транспорт, както и договорна логистика.
Продукти:

• Логистика
• Сухопътен транспорт
• Железопътен транспорт
• Морски и речен транспорт
• Въздушен транспорт
• Специални товари
• Премествания и др.

Address:
2227 Bozhurishte, 1A Evropa BLVD.
Phone:       +359 2 9429 100
Fax:             +359 2 9753 055
email: schenker@schenker.bg
www.dbschenker.com/bg
Executive: 
Frank Markovits
Contacts: 
+359 2 9429 100
Established: 
1993
Scope of activity:          
Schenker EOOD has branch offices in Bourgas, 
Varna, Plovdiv, Rousse and Sevlievo. The head
quarters for Bulgaria is in Bozhurishte (Sofia).
The company offers a full range of services 
for domestic and international transport and 
contract logistics.
Products:

• Contract logistics
• Land transport
• Transport by rail
• Ocean and river transport
• Air freights
• Special freights
• Moving services and etc

SCHENKER EOODШЕНКЕР ЕООД
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Адрес:
1582, София
ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров 162
Телефон       02 8907913
Факс:               02 8907930
GSM:                0878 362724
email:       sofia@schrack.bg 
www.schrack.bg 
Ръководител: 
инж. Петър Копев  управител
За контакти: 
инж. Петър Копев
Дейност:          
Внос и търговия с електрически съоръжения 
и компоненти.
Продукти: 
Значими продукти:
 миниатюрни автоматични предпазители;
 дефектно токови защити;
 защита от пренапрежение;
 потребителски разпределителни табла;
 метални шкафове и електро таблаIP66;
 автоматични прекъсвачи с лят корпус  до 
6 300 A;
 контактори и моторни защити;
 релета  миниатюрни, мултифункционални, 
мощностни;
 осветителни тела;
 оптични и медни кабели.
Партньорство: 
SCHRACK TECHNIK GmbH, Austria

Address:
1582, Sofia
Druzhba 2, 162 Tsvetan Lazarov Blvd.
Phone:     +359 2 8907913
Fax:            +359 2 8907930
GSM:         +359 878 362724 
email: sofia@schrack.bg 
www.schrack.bg 
Executive: 
Peter Kopev MSc(Eng)  Manager
Contacts: 
Peter Kopev MSc(Eng) 
Scope of activity:          
Import and trade with electrical equipment and 
components.
Products: 
Main products:
 miniature circuit breakers (MCB);
 residual current devices (RCD);
 surge voltage protection;
 consumer distribution boards;
 steel enclosures and electrical boardsIP66;
 moulded case circuit breakers (MCCB) – up to 
6 300 A;
 contactors and motor protection;
 relays – miniature, multimode, power;
 lightings;
 optical and copper cables.

Business partnership:
SCHRACK TECHNIK GmbH, Austria

SCHRACK TECHNIK EOODШРАК ТЕХНИК ЕООД
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

3C LAB НИЛ „CAD/CAM/CAE 
В ИНДУСТРИЯТА”НИС ПРИ ТУ-СОФИЯ  115
АПЕКС 11 ЕООД 117
АКВАДЖЕТ ООД 118
АТЛАС ТЕХНИК ЕООД 119
БЪЛГАРСКИ  120
БИЗНЕС СИСТЕМИ ООД 120
БУЛАВТО АД 121
БУЛТРАФ ООД 122
ВАП ХИДРО ЕООД 123
ВАПРЕС  ЕООД 124
VDE ИНСТИТУТ,  125
„УЕЛДТРОНИК” ООД 126
ВИА ЕКСПО ООД 127
В И Д ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД 128
ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ ЕООД 129
ДАРУ ЕООД 130
DHL FREIGHT 131
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР
 “ДИНАМИКА” -  132
ЕЛЕКТРОГРУП – 07 ООД 133
ЕЛПРОМ-ЕТ АД 134
ЕЛСИ ООД  135
ЕЛЕКТРА ПОМП ООД 136
ЕВРОРАЛИ ООД 137
ЕЛКОТЕХ – СИНХРОН ООД 138
ЕЛХИМ-ИСКРА  АД 139
ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО. 140
ЗММ МЕТАЛИК АД 141
ИВАС ТЕХ ООД 142
ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ ООД 143
ИЗАСЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 144
ИНЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД 145
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 146
КАВЕН ОРБИКО ЕООД 147
КАММАРТОН  БЪЛГАРИЯ  ЕООД 148
КАРБОНАДО-ДМ ЕООД 149
„КЕТ” АД 150
КИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИ 151
КЛЬОКНЕР МЕТАЛСНАБ АД 152
КНЕЗИМ  АД 153
КОВЕС ЕООД 154

LABORATORY „CAD/CAM/CAE IN 
INDUSTRY-3CLAB”, R&DS, TU-SOFIA 115
APEX 11 LTD. 117
AQUAJET LTD. 118
ATLAS TECHNIK LTD. 119
BULAVTO PLC 121
BULTRAF LTD. 122
VAP HYDRO 123
VAPRESS 124
VDE INSTITUTE,  125
WELDTRONIC LTD 126
VIA EXPO LTD. 127
V&D INTERNATIONAL LTD. 128
GRUNDFOS BULGARIA EOOD 129
DARU LTD. 130
DHL FREIGHT 131
SCIENTIFIC AND PRODUCTION CENTER 
DYNAMICS -  132
ELECTROGROUP - 07 LTD. 133
ELPROM-ETJSC 134
ELSY LTD 135
ELEKTRA POMP LTD. 136
EURORALLY LTD. 137
ELCOTECH-SYNCHRON LTD. 138
ELHIM-ISKRA JSC 139
Z&M PRIVATE CO.    140
ZMM METALIK JSC 141
IVASTECH LTD. 142
ISOMATIC COMPLECT LTD 143
ISACERT BULGARIA LTD. 144
INEX INTERNATIONAL LTD. 145
ISCAR BULGARIA LTD. 146
KAVEN ORBICO LTD. 147
KAMMARTON BULGARIA LTD 148
CARBONADO LTD 149
KET PLC 150
KIMEX TECHNOLOGY 151
KLOECKNER METALSNAB AD 152
KNEZIM JSK 153
COVES LTD. 154
COMICON LTD. 155
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КОМИКОН ООД 155
КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД 156
КСЕЛЕКС ООД 157
КИРОВ АД 158
КРИС 94 00Д 159
ЛД ООД 160
ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ООД 161
“ЛОКАТОР-К” ООД 162
М+С ХИДРАВЛИК АД 163
МАКРИС-ГПХ ООД 164
ММ МЕХАНИКС ООД 165
МИС СИСТЕМИ 70 ЕООД 166
МУЛТИКОМ ООД 167
МУСАЛА СОФТ 168
ОМЕГА СОФТ ООД 170
ПАРИС ООД 171
ПОЛИПАК ООД 172
РАЛОМЕКСАД 173
РОБЕРТ БОШ  ЕООД 174
САМЕЛ-90 АД 175
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ  176
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД  177
СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД 178
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И 
СИСТЕМИ АД 179
ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД 180
СИМЕНС ЕООД 181
СПАЙДЪР-1 ООД 182
СИНХРОН-С ООД 183
СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД 184
ТЕЛЕТЕК ЕООД 185
ТЕРРА БЪЛГАРИЯ ЕООД 186
ТЕКСИМП 187
ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ /ЦИЕС/ ЕООД 188
ФИЛКАБ АД 189
ФИНКОМ-2 ООД 191
ХАЙСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД 192
ХЕНЛИХ ООД 193
Търговско представителство 
МАШИНЕНФАБРИК БЕРТОЛД ХЕРМЛЕ АД                                                                                                                                               
                                                                                        194
ХИДАК ЕООД 195
ШЕНКЕР ЕООД 196
ШРАК ТЕХНИК ЕООД 197

CONTRAGENT 35 LTD. 156
XELEX LTD. 157
KIROV LTD  158
KRIS 94 LTD 159
LD GMBH 160
LOGISTIC SYSTEMS LTD 161
LOKATOR-K LTD 162
M+S HYDRAULIC PLC 163
MAKRIS-GPH LTD. 164
MM MECHANICS LTD. 165
MIS SYSTEMS 70 LTD 166
MULTICOM LTD  167
MUSALA SOFT 168
НАЙДЕН КИРОВ АД 169
NAIDEN KIROV JSC 169
OMEGA SOFT LTD. 170
PARIS LTD 171
POLYPAC LTD. 172
RALOMEX AD 173
ROBERT BOSCH EOOD 174
САМЕЛ-90 LTD. 175
SPECIALIZED BUSINESS SYSTEMS PLC 176
STARA PLANINA HOLD PLC 177
SGS BULGARIA LTD. 178
HYDRAULIC ELEMENTS&SYSTEMS PLC 179
SCHAEFFLER BULGARIA 180
SIEMENS EOOD 181
SPIDER-1 LTD. 182
SYNCHRON-S LTD. 183
START ENGINEERING JSCO 184
TELETEK LTD 185
TERRA BULGARIA  186
TEXIMP SA 187
CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN
CERTIFICATION /CTEC/ LTD. 188
FILKAB JSCO 189
FINCOM 191
HYSTER BULGARIA LTD 192
HENNLICH LTD. 193
Trade representation MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG 194
HYDAC LTD 195
SCHENKER EOOD 196
SCHRACK TECHNIK EOOD 197
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

БЕЛЕЖКИ


