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Българската Асоциация 
на Електротехника-
та и Електрониката 
(БАСЕ Л),  в близкото 
минало с името Камара 
на електротехниката 
в България (КЕТБ),  е 
националната орга-
низация на фирмите 
от сектора на елек-
тротехническите и 
електронни продукти, 
както и на поддостав-

чиците на части, елементи и възли за тях. Основана 
е през 1994 г. и в нея доброволно членуват производ-
ствени, търговски, инженерингови, консултантски, 
научно-изследователски фирми с общ брой заети 
около 13500 души, с 500 млн. евро продажби при над 
50 % износ. Електротехническият сектор в България 
има солидни традиции, 120 годишна история и 
трайно присъствие на световните пазари. Оценка 
за възможностите на сектора са успешните инвес-
тиционни проекти на авторитетни компании като 
ШНАЙДЕР, ФЕСТО, АББ, ХЮНДАЙ, ЛИБХЕР, СИМЕНС, БОШ, 
СПАРКИ, и др., които са също членове на Камарата. По 
примера на западно-европейските гилдии с вековна 
история Българската Асоциация на Електротехни-
ката и Електрониката (БАСЕЛ) е естествено и необ-
ходимо сдружение на частните фирми в условията 
на свободния пазар и в съответствие с целите на 
Европейския Съюз. БАСЕЛ е гласът на сектора в диа-
лога с държавната администрация и синдикатите. 
БАСЕЛ е представителят на българския сектор в 
контактите с бизнеса в Европа и света. През м. ап-
рил 2006 г., още преди присъединяването на България 
към ЕС, БАСЕЛ беше приета за член на най-автори-
тетната европейска асоциация на инженерните 
индустрии ORGALIME, като ние сме единствената 
асоциация от Югоизточна Европа, представена в 
Брюксел и това ни възлага ролята на естествен 
център и координатор на различини инициативи 
в региона. Представители на Асоциацията участ-

ват вече в редица институционални структури в 
Брюксел. БАСЕЛ има дългогодишно сът рудничество 
с индустриални асоциации и организации в Германия, 
Италия, Балканските страни, Русия, Китай, Корея. 
Дейността на БАСЕЛ, спазвайки строго принципите 
за ненамеса в конкуренцията на свободния пазар, има 
следните приоритети:
1. Да подпомага фирмите в стремежа 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 европейска-
та нормативна уредба в сектора, като същевремен-
но 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 професиона-
лизъм и авторитет на управленските кадри на фир-
мите, за изграждане на лоялни и етични отношения 
в индустрията.
За постигане на тези цели БАСЕЛ: 
- Изгражда сътрудничества с национални и междуна-
родни 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),  АВТОМЕ ХАНИК А 
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(Франкфурт), ЕЛЕКТРОНИКА&ПРОДУКТРОНИКА (Мюн-
хен), ИНТЕЛ (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 коми-
сии, 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 състоя-
нието и тенденциите в сектора. 
В следващите години БАСЕЛ ще продължава да разши-
рява 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 висококва-
лифицирани 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 - Бъл-
гарска стопанска камара, Асоциация на индустри-
алния капитал, Българска търговска и промишлена 

палата и др. Асоциацията поддържа информационно 
наситен интернет сайт и издава електронен бюле-
тин. Развитието и дейността на БАСЕЛ се ръководи 
от разработената с наше активно участие “Стра-
тегия за развитие на електротехниката в България 
до 2013 г.”, утвърдена от министъра на Икономика-
та, Енергетиката и Туризма. Стратегията беше 
разработена с участието на широк кръг експерти 
на индустрията и държавната администрация под 
ръководството на германски съветници и с подкре-
пата 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 публикуваната през м. 2008г. 
европейска програма 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.
Световната икономическа криза засегна в голяма 
степен нашия сектор, който е доставчик на оборуд-
ване за строителството, автомобилната индус-
трия 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 излязат от кри-
зата още по-силни и значими в общата европейска 
индустрия.

Bulgaria, 1407 Sofia, P.O.Box 76
tel.: +359 2/  9633532, 9633437

fax: +359 2/ 9630727
e-mail: bcee@itp.bg

www.bcee-bg.org
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Ю Франк Марковиц е управител на DB 
Schenkerв България от юли 2012-та го-
дина. Той е австриец, на 41 години и до 
идването си в България е работил 12 го-
дини във виенския офис на международ-
ната компания за транспорт и логистика.
Тази година компанията Ви навърш-
ва 20 години присъствие на пазара в 
България, каква е равносметката за 
този период?
Като цяло това не е лесен период както 
за страната, така и в частност за Шенкер 
ЕООД. В началото през 1993 г. фирма-
та стартира с персонал от 7 служителя 
и само един малък офис. Първият склад 
от около 700 кв.м. е нает през 1994 го-
дина. От тогава работим за създаване на 
логистична база според европейските 
стандарти, с гъста мрежа и високо моти-
вирани служители. Пробивът ни опре-
делено е откриването на нашия главен 
офис в Божурище през 2010 г., което по-
ставя нови стандарти на пазара. Днес 
ние придвижваме повече от 90 000 прат-
ки годишно!
Каква беше отминаващата 2013 г. за 
Вас и компанията?

Въпреки че се изправихме пред някои 
затруднения в страната, по отношение 
на икономическите и политически фак-
тори, като цяло 2013-та беше добра го-
дина за Шенкер ЕООД. Ние спечелих-
ме два нови големи проекта в областта 
на сухопътния транспорт и логистиката. 
Имайки предвид това, ние увеличихме 
нашата складова база като вече достига-
ме близо 30000 кв.м. площ. Броят на слу-

DB Schenker в България  
навършва 20 години  
присъствие на пазара в страната
Интервю с Франк Марковиц, управител на Шенкер ЕООД
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жителите се промени от 170 на 240 през 
последната година.
Кои са по-атрактивните продукти и 
услуги, които предложихте на вашите 
клиенти през годината?
Едно от нашите най-силни бизнес пред-
ложения е възможността за създава-
не на логистични концепции, които об-
хващат цялата верига на доставки от A 
до Я. Това е от голяма полза за нашите 
клиенти. Ние сме единствените, които 
предлагаме пълен набор от продукти за 
въздушен, морски, автомобилен и желе-
зопътен транспорт, с еднакъв стандарт в 
качеството на услугата. Също така, тази 
година въведохме електронно ценоо-
бразуване за сухопътния транспорт и ще 
стартираме гореща линия за клиентите 
от ноември, когато в случай на спешност 
можете да се свържете с нас всеки ден 
от 08:00 ч. до 20:00 ч., включително през 
уикендите или празничните дни. Така 
че, защитаваме нашия слоган Delivering 
solutions!
Как се развива изнесената (аутсорсва-
на) логистика в България?
Според нас, аутсорсинг концепциите са 
актуална тема и търпи стабилно разви-
тие, в което разбира се желаем да участ-
ваме. От друга страна, се изграждат нови 
компании и производствени обекти, 
въпреки че чуждестранните инвести-
ции намаляват. В това отношение също 
успяхме да вземем участие до голяма 
степен.
Какви са прогнозите Ви за развитие 
на логистичния сектор и в частност на 

DB SCHENKER?
Логистиката ще продължава да бъде ва-
жен фактор за развитие на световната 
икономика. Без транспорт и логистика, 
не е възможно да се доставят стоки до 
клиента. Непостоянството в развитие-
то на транспорта и в частност пратките 
е едно от предизвикателствата за це-
лия логистичен сектор. От друга страна 
електронните услуги бързо се разраст-
ват и това ще играе много по-голяма 
роля в бъдеще – в това число и за спеди-
торския бранш.
Какви са плановете Ви за бъдещото 
развитие на компанията?
Ние ще въведем на пазара нова орга-
низация за сухопътния ни транспорт от 
следващата година, с което ще се съ-
средоточим още повече върху нуждите 
на нашите клиенти. Ние ще увеличим и 
рационализираме дейността ни с гру-
пажни, комплектни / частични товари, 
железопътни и интермодални решения, 
включително колетни пратки. Що се от-
нася до железопътния транспорт, ние 
ще работим много по-тясно с дъщерната 
компания DB Schenker Rail, която разпо-
лага със собствени активи в България и 
предоставя много висок стандарт за ка-
чество на услугите. По отношение на ло-
гистиката, ние ще продължим да консул-
тираме нашите настоящи и потенциални 
клиенти с най-съвременните концепции 
за веригата на доставки. Споменатото до 
тук са само някои от по-важните неща, 
които имаме в дневния ред за 2014-та. 
Ние сме уверени, че и през следващата 
година ще бъдем също така успешни.
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ЕВРОПЕЙСКИ
ДИРЕКТИВИ

ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕКТОРИТЕ На 16 октомври 2012 г. Европейският 

икономически и социален комитет 
реши, в съответствие с член 29, па-
раграф 2 от Правилника за дейността 
си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно

„По-силна европейска промишленост 
за растеж и възстановяване на иконо-
миката. Актуализация на съобщение-
то за промишлената политика“
COM(2012) 582 final.

Консултативната комисия по индустри-
ални промени (CCMI), на която беше 
възложено да подготви работата на 
Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на … (докладчик: г-н van 
Iersel, съдокладчик: г-н Gibellieri).

На …-ата си пленарна сесия, проведе-

на на … (заседание от …), Европейски-
ят икономически и социален комитет 
прие настоящото становище с … гласа 
„за“, ... гласа „против“ и … гласа „въз-
държал се“.

*

**

1. Заключения и препоръки

1.1 ЕИСК приветства сърдечно целе-
насоченото внимание към промишле-
ността на Европа – както към частта 
на производството, така и към тази на 
услугите – изразено в публикувания 
през октомври 2012 г. актуализиран 
документ на Комисията относно ин-
дустриалната политика, включително 
приложенията с подробни анализи на 

Европейски икономически  
и социален комитет

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на

Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI)
относно

„По-силна европейска промишленост за растеж и 
възстановяване на икономиката. Актуализация на съобщението 

относно промишлената политика“
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индустриалните политики на държа-
вите членки и пропуските в тях. Много 
елементи са в съзвучие с твърдите 
мнения, изказвани от ЕИСК на предход-
ни етапи�. Реалното доказателство ще 
бъде прилагането.

1.2 Индустриалната политика, която е 
водеща в стратегията „Европа 2020“, би 
трябвало да бъде градивен елемент 
на инициатива на ЕС за растеж, във 
връзка с която се говори много, но се 
предприемат твърде малко ефективни 
действия. Необходими са правилен 
начин на мислене и съгласувани под-
ходи. Политическото въздействие 
е очевидно от само себе си. ЕИСК 
призовава Комисията, Съвета и ЕП да 
интензифицират своите (съгласувани!) 
инициативи и хоризонтални политики 
така, че да отговорят на огромното 
предизвикателство, свързано с увели-
чаването на промишленото производ-
ство в Европа.

1.3 Европейският съвет трябва да по-
еме водеща роля в определянето на 
дневния ред относно индустриалната 
политика. Комисията би трябвало да 
бъде ангажирана напълно. В различни-
те състави на Съвета – за конкурентос-
пособност, научни изследвания, окол-
на среда, социални въпроси – както и в 
рамките на Комисията и на ЕП, е необ-
ходимо да се положи целенасочено и 
споделено усилие за картографиране 
и насърчаване на модерни политики в 
цяла Европа.

1.4 За да може индустриалната по-
литика да се превърне в стратегия 
– двигател на Европа, решенията по 
отношение на действията, пътните кар-
ти и крайните срокове, свързани с тази 
политика, трябва да бъдат широко опо-

вестявани – нещо, което силно липсва 
в момента.

1.5 Освен това ЕС се нуждае от опти-
мално европейско сближаване на 27-те 
национални индустриални политики и 
тази на ЕС, което, според всички анали-
зи, не е реалност днес. Разнообразието 
е актив, фрагментацията вреди. На ге-
ополитическите дисбаланси трябва да 
се намери решение.

1.6 По-добрите рамкови условия озна-
чават, преди всичко, завършването на 
вътрешния пазар на ЕС в рамките на 
една социална пазарна икономика с 
помощта на точни оценки, регламенти 
и прилагане в целия Съюз. Публичните 
инвестиции в трансгранични връзки 
като пътища, водни пътища, пристани-
ща и летища, трябва да бъдат в подкре-
па на вътрешния пазар.

1.7 Предвид увеличаването на без-
работицата до над 26 милиона души, 
ниския растеж и свиването на бюдже-
тите, промишлеността и иновациите 
се нуждаят от стимулиращи перспек-
тиви и условия. Трябва да се намери 
правилният баланс между фискалната 
консолидация (мерките за финансова 
дисциплина), националните програми 
за реформи и индустриалната поли-
тика, с оглед на това да се генерират 
инвестиции и създадат работни места, 
което ще повиши доверието.

1.8 Всяка инициатива на ЕС би трябва-
ло да подкрепя позицията на Европа в 
качеството � на конкурент и партньор 
в световната динамика. Много амбици-
озната цел за постигането на 20%-но 
повишение на дела на преработвател-
ната промишленост до 2020 г. изисква 
солидни инвестиции и значителни 
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промени в политиката. Съществува 
голяма необходимост от подобряване 
на производителността.

1.9 Благоприятните условия за про-
мишлеността далеч надхвърлят техни-
ческите разпоредби и промени. Те се 
отнасят до цялата промишлена среда, 
по-специално до наличието на после-
дователна и предвидима дългосрочна 
политика за климата и енергетиката, 
която да подкрепя изграждането на 
конкурентоспособна промишлена 
база. Условията би трябвало да дават 
възможност за постигане на изключи-
телни резултати, както и да предлагат 
стимули за нововъзникващите отрасли. 
Политиките на ЕС трябва да са съо-
бразени с нуждите и спецификата на 
отделните сектори и да се основават на 
оценки „отдолу-нагоре“, които отчитат 
по най-добрия начин технико-иконо-
мическите възможности и предизвика-
телствата.

1.10 Индустриалната политика има сил-
но социално измерение, което засяга 
всички слоеве на обществото: региони-
те и общините, стопанските единици, 
работната сила в условията на бързо 
променящите се модели на работни 
места (под въздействието на процеси 
като цифровизацията, роботизацията, 
производството, свързано със сектора 
на услугите, ИКТ), сектора на образова-
нието и университетите, потребители-
те и гражданите. Индустриалната поли-
тика включва както преструктуриране, 
така и предугаждане. Тя би трябвало 
да осигурява образование, обучение и 
информация с актуално съдържание и 
да насърчава технологиите, иновации-
те, творчеството и предприемачество-
то.

1.11 Има амбициозни региони, в които 
се наблюдава подем на промишлената 
дейност. ЕС и държавите членки би 
трябвало да насърчават техните прак-
тики, в посоката на специализация и 
съответни научни изследвания, както 
и в квалификация и изграждането на 
клъстери. Възможностите са много.

1.12 Трябва да се поставят на преден 
план инициативите и проектите, както 
и успешните национални и регионални 
примери, които укрепват доверието на 
гражданите и на социално-икономиче-
ските субекти. Трябва да се интензифи-
цира сключването на партньорски спо-
разумения между държавите членки 
на ЕС, както и изграждането на мрежи 
между държавите членки и региони-
те. Годишният eвропейски семестър 
предлага изобилие от възможности за 
непрекъснато наблюдение.

1.13 Индустриалната политика на ЕС би 
трябвало да бъде предмет на споделе-
на визия и компетенции на ЕС и на дър-
жавите членки. Тя също така трябва да 
бъде процес на споделена визия, ком-
петенции и дейности, в които деловите 
среди и синдикатите са пълноправни 
партньори. Други заинтересовани 
страни като образователния сектор, 
университетите, неправителствените 
организации, потребителите и други, 
би трябвало да се ангажират в еднаква 
степен, според целесъобразността.

1.14 Въпреки съществените различия 
в икономическите резултати на дър-
жавите членки, всички би трябвало да 
могат да се възползват от най-добрите 
практики и от подкрепящи възгледи и 
подходи.

1.15 ЕИСК непрекъснато представя 
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предложения за секторите и за индус-
триалната политика (вж. приложение-
то). Настоящото становище по-скоро 
акцентира върху съгласуваността на 
важните теми и върху ефективното 
управление чрез координация и пре-
цизиране на детайлите.

2. Контекст

- А. В световен мащаб

2.1 В анализа на Комисията се посочва, 
че „изглежда разходите за труд се пре-
връщат в намаляваща част от общите 
производствени разходи“�. Произво-
дителността е важен фактор. Въпреки 
завръщането на някои производства в 
Европа, налице е увеличение на конку-
ренцията в други области, предизвика-
но от подобряването на икономическа-
та инфраструктура в страните от БРИК, 
поскъпването на еврото и цените на 
енергията – все неща, които стимули-
рат инвестициите в чужбина.

2.2 Освен това Европа изостава от 
САЩ и Япония по отношение на ре-
зултатите в областта на иновациите 
и специализацията на технологиите. 
Европа е по-силно представена от САЩ 
в средно-високите и средно-ниските 
технологични отрасли, но традицион-
ната разлика между двата континента 
в областта на високите технологии се е 
увеличила значително през последни-
те години.

2.3 Националната стратегия за конку-
рентоспособност на САЩ за периода 
2014–2018 г. засвидетелства сериозния 
ангажимент на Белият дом и Конгреса 
към възраждане на американското 
производство�. Един от основните 
въпроси, засегнати в тази стратегия, е 

ролята и стойността на промишленото 
производство за икономиката, сигур-
ността и глобално лидерство на САЩ.

2.4 Публично-частните партньорства 
способстват за укрепването на тех-
нологичната и иновативната инфра-
структура. Пряко ангажирани в този 
процес са министерството на отбрана-
та, министерството на енергетиката и 
министерството на търговията, както 
и Националната научна фондация и 
НАСА, с което се дава тласък на голям 
брой национални научноизследовател-
ски институти и университети.

2.5 Това е забележително развитие в 
страна, която до неотдавна проповяд-
ваше принципите на постиндустриал-
ната икономика. Увеличаващата се кон-
курентоспособност на Китай и на други 
държави също трябва да ни накара да 
се замислим. Нагласите се променят. 
До 2030 г. Китай ще поеме ролята на 
водещата глобална икономическа 
сила, САЩ ще запази своето глобално 
лидерство, а Япония и Европа ще бъдат 
далеч след тях�.

2.6 Новите проучвания на нефт и 
най-вече на шистов газ ще доведат до 
енергийна независимост на Америка. 
Въпреки че на притесненията, свър-
зани с околната среда и здравето, ще 
трябва да се обърне внимание, проуч-
ванията на шистов газ в САЩ предиз-
викват енергийна революция, която 
води до възраждане на индустрията на 
САЩ и до геополитически промени.

2.7 Възходът на Китай, Бразилия и Ин-
дия продължава. Русия също върви 
по този път. По техните стъпки следват 
с бързи темпове и други азиатски и 
южноамерикански страни. В продъл-
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жение на години данните за растежа 
на развиващите се пазари са далеч 
над средното ниво, особено в Азия. 
Новосъздадени образователни систе-
ми произвеждат огромен брой добре 
образовани и квалифицирани техници 
и инженери. Успоредно с това се съз-
дават огромни научноизследователски 
институти. Качеството на стоките и 
иновационните процеси се подобрява 
във всички области. Транспортните съ-
оръжения и инфраструктурните услуги 
ги следват с бързи темпове.

2.8 В Китай се заражда система на 
държавен капитализъм, съчетана с 
механизмите на свободния пазар�. Тя е 
тясно преплетена със съществуващата 
национална култура и (политически) 
традиции. Създаването на богатство 
не способства за утвърждаването на 
демокрацията, на правата на човека и 
на правата на работниците. Условията, 
свързани с околната среда и здраве-
то, остават недоразвити, въпреки че 
качеството на производството се по-
вишава. Напълно е възможно да има 
остри реакции. В същото време е спра-
ведливо да се каже, че капиталистиче-
ската намеса от страна на държавата 
ще продължи да направлява опреде-
лени видове производство, които съ-
ответстват на националните амбиции. 
Инвестициите от страна на държавните 
фондове могат да се насочват по подо-
бен начин – навън, както и навътре.

2.9 Редица страни обикновено се въз-
ползват от по-опростена структура 
на управление от тази на ЕС поради 
факта, че имат един основен център за 
вземане на решения, обща стратегия 
и договорени цели по отношение на 
публичния сектор.

2.10 Части от Африка също са в процес 
на бързо развитие. Китай прави сери-
озни инвестиции, без да обръща вни-
мание на общественото въздействие, 
което това оказва.

2.11 Световният контекст и геополити-
ка се променят непрекъснато. Данните 
имат първостепенно значение с оглед 
на това да се повиши чувствителността 
на общественото и политическото мне-
ние. ЕИСК препоръчва въвеждането на 
годишен сравнителен анализ на ЕС за 
проследяване на резултатите във връз-
ка с редица развития, които настъпват 
в областта на социално-икономиче-
ските дела, технологиите и заетостта в 
определени части на света.

- Б. Европа

2.12 Задълбочените анализи на Коми-
сията на тенденциите в Европа като 
цяло и в отделните страни показват по-
вишено осъзнаване на необходимостта 
от преработвателна промишленост.

2.13 Ситуациите се различават значи-
телно между отделните страни, като 
започнем с Германия, която държи бли-
зо 30% от производството в Европа, и 
стигнем до страни, както по-големи, 
така и по-малки, със значително по-ни-
ски до много ниски проценти. В някои 
държави членки инвестициите в про-
мишлеността са намалели значително 
през последните 20 години. В едни 
случаи това се е наложило поради 
мащабно преструктуриране, а в други 
– поради известна небрежност1.

1   Вж. следния документ: CCMI/83 – 
ЕИСК 808/2011, реакция на ЕИСК на 
предишното съобщение на Комисията 
относно промишлената политика от 
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2.14 Сред голямото разнообразие от 
държави членки, които се стремят да 
подобряват условията, някои очевидно 
успяват повече от други. Заетостта в 
промишлеността непрекъснато нама-
лява. На всичкото отгоре в настоящата 
криза производственият сектор е за-
губил над 4 милиона работни места от 
2008 г. насам.

2.15 Няма индикации, че между държа-
вите членки се провеждат обсъждания 
относно политиките и инструментите 
или най-добрите практики. Национал-
ните концепции за индустриална и 
иновационна политика се формират 
предимно въз основа на националните 
традиции и процедури, и се определят 
посредством националните рамки и 
взаимоотношенията между публичния 
и частния сектор, по-специално от 
бизнеса, научноизследователските ин-
ститути, университетите, синдикатите 
и др.

2.16 Вследствие на това много поли-
тики и съответните финансови дого-
ворености са предимно национално 
ориентирани, което не благоприятства 
нито вътрешния пазар, нито междусек-
торните трансгранични проекти. 

2.17 Ако оставим настрана много до-
брите резултати в някои страни, неже-
лателната разпокъсаност на вътреш-
ния пазар възпрепятства потенциални-
те фактори на растеж, както Комисията 
правилно отбелязва.

2.18 Творческото разнообразие е голя-
мо предимство в Европа, но то може да 
е от полза за всички европейци само 
тогава, когато е гарантирано и едино-
действието за постигането на общи 

2010 г.

цели. Трябва да се намери оптимален 
баланс между творческото разнообра-
зие сред държавите членки и прозрач-
ното и убедително единодействие.

2.19 Както показва американският при-
мер, такова единодействие ще създаде 
ползи по-специално за континентал-
ните мрежи на МСП с потенциал за 
растеж.

3. „Европа 2020“ – споделена визия, ком-
петенции и действия

3.1 Вътрешният пазар се нуждае от 
нов тласък. Въпреки че се наблюдава 
появата на прикрит протекционизъм 
и че има тенденции към ренациона-
лизация и фрагментация, ЕС успява да 
опази целостта на вътрешния пазар и 
спазването на принципа на отворените 
пазари, но при все това прилагането му 
продължава бъде доста слабо място.

3.2 Стратегията „Европа 2020“, която 
предвижда споделени компетенции 
между ЕС и държавите членки, трябва 
да поеме водеща роля. Като зачита 
специфичните национални подходи 
и методи, тя осигурява инструменти, 
позволяващи ни да се възползваме от 
предимствата на общия европейски 
мащаб. До този момент потенциалните 
ползи от подобно целенасочено упра-
вление оставаха систематично недо-
развити.

3.3 Налице е също така неотложна 
необходимост от видими резултати в 
напасването на успешните иновативни 
процеси и съпътстващото ги създаване 
на работни места, към променящите 
се модели на производство, търговия 
и услуги.
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3.4 Необходимо е към преструктурира-
нето да се подходи с целенасочено оч-
акване. То ще подобри приемането на 
адаптивните мерки, ще благоприятства 
повишаването на квалификацията/
преквалификацията на работната сила 
и ще спомогне за ограничаване на не-
сигурността в областта на заетостта�.

3.5 Въз основа на съобщението на ЕК от 
2010 г. вече са предприети инициативи 
като „Хоризонт 2020“ и прегледа на 
въздействието на определени дейст-
вия върху конкурентоспособността, а 
също така и инициативи по отношение 
на промишлените иновации, профе-
сионалните умения и образованието, 
достъпа до финансиране, взаимо-
действието между промишлеността и 
услугите и размиването на границите 
помежду им, както и повишаването на 
информираността за усложненията 
по отношение на международната ин-
вестиционна дейност и трансфера на 
технологии.

3.6 Удивително е, че до неотдавна 
държавите членки рядко извършваха 
прозрачни партньорски проверки 
помежду си. Би трябвало Комисията да 
получи ролята на наблюдател.

3.7 С помощта на подобни партньор-
ски проверки ще може да се установи 
кои структури в промишлеността и в 
процеса на вземане на решения са ос-
тарели. Те биха помогнали да се ускори 
модернизацията, като се използват 
успешни подходи, и могат да бъдат по-
казатели за европейското сближаване 
„до върха“ както на публичния, и така и 
на частния сектор.

3.8 Работните документи на службите 
на Комисията съдържат препоръки, 

специфични за промишленото разви-
тие на отделните държави�. Те трябва 
да се обвържат с годишния европейски 
семестър и националните програми за 
реформи.

3.9 Въпреки това би било сериозна 
грешка всички тези задачи да се деле-
гират единствено на Комисията. Те са 
първостепенна задача и на компетент-
ните служби в самите държави членки, 
които отговарят за политики, стоящи 
извън обсега на законодателството или 
мерките на ЕС. Освен това тези служби 
имат задължението да осигуряват точ-
ното изпълнение на законодателството 
на ЕС.

3.10 Финансовите политики в рамки-
те на еврозоната изискват прецизна 
координация между европейските ин-
ституции и националните власти. Няма 
причина, ако е налице една споделена 
визия, да не бъде постигната сравнима 
координация за укрепването на рам-
ковите условия за промишлеността, 
иновациите и създаването на работни 
места.

3.11 Освен това работните документи 
на службите на Комисията са отправна 
точка, с помощта на която държавите 
членки могат да извършват двустранни 
или тристранни прегледи помежду си 
на области, свързани с промишленос-
тта, като професионалните умения и 
образованието, технологиите и ино-
вациите, административните тежести, 
данъчната политика и държавната 
помощ. Всяка държава може лесно да 
направи изводи за политиките, които 
желае да осъществи в собствените 
си граници, но които същевременно 
се вписват в една обща европейска 
перспектива. Във всички случаи на-
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ционалните програми би трябвало да 
включват сериозна оценка на прилага-
ните мерки. 

3.12 Тъй като тези тенденции трябва 
да се ползват с подкрепата на цялото 
общество, е особено важно бизнес 
сдруженията и синдикатите да бъдат 
признати като пълноправни партньори 
в този процес. Това се отнася и за други 
заинтересовани страни, като образо-
вателния сектор, неправителствените 
организации, потребителите и други, 
според целесъобразността. Когато 
се прилага подход, основаващ се на 
взаимно съгласие, са налице ползи и 
се осигурява подкрепата на социалния 
диалог, провеждан в рамките на струк-
турите на национално и регионално 
равнище, както и в секторите и пред-
приятията.

4. Теми, които трябва да бъдат разгле-
дани

4.1 ЕИСК изразява съгласие с Коми-
сията, че „допълняемостта между 
интервенциите в индустриалната 
политика на национално и европейско 
равнище е основна предпоставка за 
успеха на европейската индустриална 
политика.“. Това ще повиши ефекта на 
действията на равнището на ЕС и на 
национално равнище и ще предложи 
многобройни възможности да се пре-
мине от думи към дела.

4.1.1 За да има цялостна концепция, 
трябва да има цялостен подход и хо-
ризонтални политики. По-долу ЕИСК 
изтъква взаимносвързани теми, които 
смята, че са от решаващо значение за 
бъдещето на европейската промишле-
ност.

4.2 Промишлени иновации

4.2.1 Промишлените иновации се нуж-
даят от силна европейска технологич-
на база, която да бъде подкрепяна от 
трансгранична координация и сътруд-
ничество между научноизследовател-
ските институти и университетите, при-
ложните технологии и предприятията.

4.2.2 Главните базови технологии и дру-
гите интердисциплинарни технологии 
са от решаващо значение за научноиз-
следователските и развойни програми 
на ЕС и на отделните държави. Както 
многобройни дейности надолу по ве-
ригата, така и публичните политики, 
например в областта на устойчивото 
развитие, ще имат полза от тях. От 
съществено значение в тази връзка 
е рамката на ЕС за публично-частно 
сътрудничество и консултации, по-спе-
циално посредством технологичните 
платформи на ЕС. Обществените по-
ръчки също би трябвало да създават 
стимули за авангардни иновации.

4.2.3 Съревнованието в бъдеще ще 
протича именно в областта на техно-
логиите. Насърчавайки международни 
(водещи) проекти, Комисията и Ев-
ропейският научноизследователски 
съвет би трябвало да проправят пътя 
към укрепване на вътрешния пазар за 
технологии и трансгранични проекти. 
С помощта на резултатна научноиз-
следователска и развойна дейност и 
европейски патенти би трябвало да се 
осигурят иновационни инвестиции и 
висококачествени работни места.

4.2.4 ЕИСК подчертава необходимостта 
от запазване на равнището на финан-
совите ресурси на ЕС, заделени за 
НИРД и трансгранични проекти. „Хори-
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зонт 2020“ би трябвало да съответства 
на бързо повишаващите се усилия в 
другите континенти. Въпреки че Евро-
па все още заема добра позиция, тра-
диционното � предимство намалява. 
Орязването на бюджета на „Хоризонт 
2020“ е неефективна мярка.

4.2.5  Ключовата роля на университети-
те и свързаната с тях научноизследо-
вателска дейност трябва да бъде видна 
и за невъоръженото око. Би трябвало 
да бъдат направени необходимите ко-
рекции в програмите и управлението, 
според целесъобразността.

4.2.6 Желателно е да се изготвя ежегод-
на справка за публичните и частните 
инвестиции в ключови технологии.

4.2.7 Иновациите засягат много повече 
области. Става въпрос за нова дина-
мика в бизнеса и на работното място: 
нова концепция за съществуващите 
методи на производство, необходи-
мост от преструктуриране на остарели 
операции, разработване на вериги за 
създаване на стойност и нови „секто-
ри“, заличаване на границите между 
промишленост и услуги. Иновациите 
са синоним на модернизиране и твор-
чество в обществото. За тях трябва да 
се говори именно в този смисъл.

4.2.8 Комисията подчертава необходи-
мостта от технологии и иновации във 
всичките си служби като хоризонтален 
приоритет. Този метод би трябвало да 
бъде възприет и от националните ад-
министрации.

4.3 Умения и квалификации

4.3.1 Технологиите, иновациите, съз-
даването на нова концепция за произ-

водствените процеси, обединяването 
на промишлеността и услугите, новите 
изисквания от страна на обществото и 
новите сектори означават, че съответ-
ните умения и квалификации придо-
биват решаващо значение на всички 
равнища.

4.3.2 Наличието на модерни образо-
вателни системи на всички равнища 
представлява основно изискване. Вни-
манието, което ЕС отделя на образова-
нието, на задължителното образование 
и на обучението, се повиши значител-
но, като същата тенденция се наблю-
дава и на национално и регионално 
равнище. Образованието е основно 
изискване и трябва да бъде достъпно 
за всички.

4.3.3 Всяка инициатива на ЕС в под-
крепа на растежа изисква да се отделя 
непрекъснато внимание на цялата гама 
образователни дейности. Предвид 
големите различия между държавите 
членки обменът на добри практики ще 
се окаже много плодотворен, особено 
по отношение на проблема с младеж-
ката безработица.

4.3.4 Заинтересованите страни играят 
ключова роля. На всяко равнище - 
предприятие (включително и работни-
ческите съвети), местно, регионално, 
национално и на равнището на ЕС, 
социалният диалог би трябвало да об-
хване теми като образованието, усво-
яването на професия в работна среда/
двойната система на образование, 
професионалното обучение и повиша-
ването на квалификацията (през целия 
живот) с цел повишаване на уменията 
и пригодността за заетост, за да се от-
говори на изискванията на пазара на 
труда. Трансграничното признаване на 
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уменията и квалификациите би трябва-
ло да бъде норма с цел да се насърчи 
международната мобилност.

4.3.5 В съответствие с проучванията на 
ОИСР на Комисията би трябвало да се 
възложи мандат да осъществи парт-
ньорски проверки на образователните 
системи и на резултатите, които те 
дават, в държавите членки. Подобни 
проверки, според целесъобразността, 
ще послужат като полезни показатели 
за нещата, които трябва да бъдат подо-
брени, както се случва в много други 
области.

4.3.6 Изискванията спрямо равнището 
на квалификация в бизнеса и обще-
ството непрекъснато се повишават. 
Техническото образование и услугите 
в производството са приоритет, което 
се отнася както за по-ниските квалифи-
кации, така и за висшето образование. 
Техническите средни училища и систе-
мите за професионално образование и 
обучение играят важна роля.

4.3.7 В сферата на висшето образова-
ние е необходимо да се обърне внима-
ние на структурния недостиг на учени, 
инженери и математици – студенти и 
научни изследователи – като се вземат 
мерки за преодоляване на дисбаланса 
между търсенето и предлагането на 
пазара на труда.

4.3.8 Всеки работник следва да има 
правото на професионално обучение. 
Това е особено необходимо за специа-
лизираните работници и занаятчии в 
МСП и в занаятчийските предприятия.

4.3.9 Създаването на устойчива заетост 
в промишлеността, основаваща се на 
съвременни, здравословни и безо-

пасни условия на труд, е от голямо 
значение за установяването на не-
обходимата нагласа за процесите на 
модернизиране на промишлеността. 
Повишаването на конкурентоспособ-
ността би трябвало да върви ръка за 
ръка с добри условия на труд и зачи-
тане на правата на работниците.

4.4 Достъп до финансиране

4.4.1 Достъпът до финансиране ос-
тава слабо място. Промишленият 
сектор пострада в значителна степен 
от банковата криза. Банките продъл-
жават да отпускат неохотно кредити. 
Кризата допринесе за ренационали-
зацията на операциите. Традицион-
ното нежелание да се поемат рискове 
се засилва поради по-строгите меж-
дународни правила относно собстве-
ния капитал и вероятно поради фи-
нансовите регулаторни актове на ЕС. 
За щастие правилата „Базел ІІІ“, които 
затрудняват отпускането на кредити, 
ще бъдат приложени постепенно по 
един по-гъвкав начин.

4.4.2 МСП се нуждаят от по-подхо-
дящ финансов инженеринг и от нови 
финансови източници, например 
застрахователни дружества и пен-
сионни фондове. Една от основните 
цели е рисковете да се разпределят 
или да се смекчат, наред с другото, 
посредством гаранционни схеми или 
държавни фондове. Т.нар. „групово 
финансиране“ (сrowd funding) трябва 
да открие привлекателни перспек-
тиви.

4.4.3 Междувременно трябва да се 
увеличи частното или небанково 
финансиране. Частните инициативи 
в държавите членки би трябвало да 
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излязат на преден план. Показателна 
е огромната разлика със САЩ - две 
трети от американските инвестиции 
се финансират от източници извън 
финансовия сектор, спрямо една 
трета в Европа. Законодателството 
на равнището на ЕС и на национално 
равнище би трябвало да насърчава 
тенденцията към повече частно фи-
нансиране и частен капитал, по-спе-
циално в подкрепа на иновациите.

4.4.4 Субсидиарността означава го-
лямо разнообразие от данъчни по-
литики и системи за субсидиране и 
отпускане на кредити в Европа. ЕИСК 
настоява за оценка и партньорски 
проверки на националните инстру-
менти от Комисията с цел ефективно 
сближаване на инструментите.

4.4.5 ЕИБ и Комисията разработват 
следващо поколение общоевро-
пейски инструменти, които имат 
по-голямо въздействие и ефект на 
лоста, отколкото отпускането на без-
възмездни средства. Капацитетът на 
фондовете на ЕС за поемане на риск, 
съчетан с капацитета на ЕИБ за фи-
нансиране, следва да доведе до микс, 
позволяващ създаване и прилагане 
на финансови инструменти за целите 
на промишлеността.

4.4.6 Револвиращите фондове, коор-
динирани между ЕИБ и Комисията, 
които ще се прилагат в рамките на 
„Хоризонт 2020“, COSME (Програма за 
конкурентоспособност на предпри-
ятията и за МСП), многогодишната 
рамка и регионалната политика, 
трябва да дадат мултиплициращи се 
резултати. Трябва да се отдели специ-
ално внимание на ясното разпреде-
ляне на отговорностите. ЕИСК изтък-

ва необходимостта от поддържане на 
стабилен и добре управляван бюджет 
на ЕС, който да се съчетава с работе-
щи, подходящо (наново) изготвени 
национални кредитни инструменти. 
Облигациите за проекти и „зелените“ 
заеми трябва да разширят обхвата си.

4.4.7 Настоящите правила на ЕС са 
твърде строги и бюрократични. ЕИСК 
заявява отново, че инструментите 
на ЕС трябва да бъдат приспособе-
ни към пазара и да бъдат лесни за 
прилагане. Те трябва да могат да се 
прилагат гъвкаво към бързо про-
менящите се пазарни условия, към 
иновационните предприятия, както 
и към малките нестандартни микро-
икономически проекти. Трябва да се 
постигне нов баланс между надежд-
ното управление на инструментите и 
нуждите на пазара. 

4.5 Устойчиво развитие

4.5.1 Устойчивото развитие и ефек-
тивното използване на ресурсите във 
все по-голяма степен биват включ-
вани в стратегиите на дружествата и 
операциите нагоре и надолу по вери-
гата, въпреки значителните разлики 
между държавите членки. Модели за 
устойчив бизнес повишават устойчи-
востта на европейските дружества. 
Участниците от публичния и частния 
сектор разчитат едни на други.

4.5.2 Специален случай представлява 
изменението на климата и емиси-
ите на CO2. При настоящия риск от 
прехвърляне на въглеродни емисии 
и изтичане на инвестиции ЕИСК при-
зовава за нова оценка на политиките 
на ЕС като основа за устойчив преход 
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към нисковъглеродна икономика.

4.5.3 Разходната ефективност и тех-
ническата осъществимост с оглед 
на запазването на конкурентоспо-
собността на дружествата предста-
вляват предпоставка за устойчиво 
икономическо развитие и създаване 
на заетост в ЕС. Само тогава ще бъдат 
създадени синергии между целите по 
отношение на околната среда и ре-
зултатите в промишлеността.

4.5.4 Преходът към нисковъглеродна 
икономика, осъществяван с помощта 
на технологиите, би трябвало да бъде 
социално справедлив и спрямо раз-
личните поколения работна сила.

4.5.5 Програмите и регулаторният 
режим на ЕС би трябвало да дават 
тласък на устойчивите иновации. 
Предвид огромните промишлени ин-
тереси, за които става въпрос, от пър-
востепенно значение е да бъдат на-
лице съпоставими, стабилни и пред-
видими екологични условия в целия 
Европейски съюз. Следва да бъдат 
надлежно оценени последствията от 
„екодизайна“� и от въвеждането на 
абсолютни предели върху използ-
ването на суровини за промишлено 
производство 

4.5.6 Свръхрегулирането влияе не-
гативно и върху иновационната и 
инвестиционната дейност и може да 
доведе до загуба на пазарни дялове. 
Комисията и Съветът би трябвало 
да обърнат дължимото внимание на 
запазването на европейските суро-
винни отрасли и да премахнат нару-
шенията на конкуренцията от този 
вид, преди всичко за енергоемките 

отрасли.

4.6 Услуги

4.6.1 Услугите обхващат 70% от ев-
ропейската икономика, като поемат 
най-голямата част от работната сила. 
Те също така са неразривно свързани 
с промишлените процеси и укрепват 
тяхната база. Прилагането на Дирек-
тивата за услугите, обаче, не беше 
равностойно. Освен това бизнес ус-
лугите все още не са достатъчно раз-
вити в по-голямата част на ЕС.

4.6.2 Липсата на интегриран пазар 
на услуги - очевиден проблем, който 
се пренебрегва, има отрицателни 
последици за вътрешноевропейската 
търговия и производителност. САЩ 
водят и в двете области, поради мно-
го по-голямата степен на интеграция 
на американския пазар на услуги. В 
областта на услугите все още се от-
дава значително предпочитание на 
националните предприятия, съпът-
ствано от бариери пред трансгранич-
ните услуги. „Когато има по-малък 
търговски обмен, има и по-малко кон-
куренция - пазарите на услуги в ЕС все 
още са в голяма степен национални, 
което препятства повишаването на 
производителността“.�

4.6.3 Слабото им развитие е пречка за 
изграждането на конкурентоспосо-
бен ИКТ сектор в Европа, за провеж-
дането на новаторски инициативи и 
за повишаването на производител-
ността. Затова ЕС следва да осигури 
свободно развитие на пазара на ус-
луги и да насърчава бизнес услугите 
и съответното създаване на работни 
места в цяла Европа.
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4.7 Административни пречки

4.7.1 Често се срещат оплаквания, 
свързани с административни пречки. 
Но те все още много рядко водят до 
системна преоценка на националните 
правила и уредби. Обикновено липс-
ва координация между държавите 
членки. Административните пречки 
и бариери вредят на много опити за 
създаване и развиване на МСП.

4.7.2 В тази област се наблюдава не-
прекъснато усилващ се скрит протек-
ционизъм. ЕИСК настоява за посто-
янни и прозрачни оценки. Комисията 
следва да получи правомощия да 
провежда разследвания. Партньор-
ските проверки следва да бъдат об-
съждани в Съвета. Съветът следва да 
определи цели и срокове.

4.8 МСП

4.8.1 Съществуват множество различ-
ни, често несравними видове МСП. В 
някои сектори, например търговията 
на дребно, те често са подложени на 
силен натиск. В други сектори обаче, 
като възлагането на външни изпълни-
тели, веригите за създаване на стой-
ност и др., те изземват дейности от 
по-големите дружества. По принцип 
те играят важна роля за иновациите 
в областта на продуктите и услугите. 
Заради тяхната новаторска сила и 
успешно представяне на пазара, МСП 
трябва да бъдат видимо интегрирани 
в индустриалната политика на ЕС и 
изтъкнати като една от движещите � 
сили.

4.8.2 Поради тяхната динамика, взаи-
модействие в рамките на веригата за 
създаване на стойност и гъвкавост, 

често именно МСП са тези, които 
проправят пътя към нестандартни 
решения и обновление. Те са и ценен 
източник на нови работни места.

4.8.3 Европа се нуждае от млади 
предприемачи. Трябва да се обърне 
внимание на „предприемачеството“ 
в образователните системи. ЕИСК 
приветства плана за действие на Ко-
мисията в областта на предприема-
чеството.

4.8.4 Увеличава се броят на новосъз-
дадените предприятия. Сравненията 
със САЩ обаче показват, че твърде 
малко малки предприятия достигат 
до етапа на зрял растеж. Това се дъл-
жи не само на трудните финансови 
условия, но и на националните преч-
ки, които се поставят по отношение 
на европейския пазар.

4.9 Енергетика

4.9.1 Националните енергийни поли-
тики водят до разпокъсан енергиен 
микс в Европейския съюз и влияят на 
цените на енергията, на технологии-
те, на отношенията с трети страни и 
на вътрешния пазар. ЕИСК настоява 
за обща енергийна политика. Пред-
вид големите последствия на енер-
гетиката за икономиката, не може да 
бъде формулирана сериозна индус-
триална политика, без да бъдат при-
ложени определени общи принципи 
в цяла Европа.

4.9.2 Съветът вече не може да избягва 
стратегическия дебат относно дъл-
госрочните енергийни перспективи 
и съответните политики, т.е. относно 
желания енергиен микс в ЕС, който 
обхваща изкопаемите суровини, яд-
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рената енергия и възобновяемите 
източници на енергия. В дневния ред 
фигурират и условията, свързани с 
околната среда, здравето и безопас-
ността.

4.9.3 Подобен дебат става все по-не-
отложен днес, когато развитието на 
добива на шистов газ в САЩ преобръ-
ща световната енергийна ситуация.

4.9.4 Цените на енергията в ЕС са зна-
чително по-високи от тези на основ-
ните търговски партньори. Цената на 
американския газ е 20% от европей-
ската. Това има огромни последствия 
за химическия и за стоманодобивния 
сектор и може да окаже отрицателно 
въздействие върху отраслите надолу 
по веригата. Ефектът върху инвести-
циите в Европа и необходимостта от 
координирана реакция на ЕС и дър-
жавите членки повдигат неотложни 
въпроси, на които трябва да бъде на-
мерен ефективен отговор.

4.9.5 Промишлеността допринася за 
възобновяемите енергии. Но високата 
цена на енергията налага да се по-
стигне баланс между конкурентоспо-
собността и процеса на финансиране 
на източниците на възобновяема 
енергия, което може да включва нама-
ляване на данъчното облагане, както и 
подобряване на схемите за подкрепа 
на разходната ефективност.

4.10 Външни отношения

4.10.1 Сферата на външните отноше-
ния надхвърля официалните споразу-
мения като например това, сключено 
със СТО. При развиването на външ-
ното измерение на индустриалната 
политика ЕС и държавите членки би 

трябвало да определят общи позиции 
за справяне със сложни въпроси, пре-
ди всичко с цел да гарантират равноп-
оставени условия в световен план. Тъй 
като отвореният пазар предполага 
реципрочност, ЕС би трябвало се-
риозно да се занимае с конкретни и 
вредящи положения, които нарушават 
европейските промишлени интереси.

4.10.2 Осигуряването на непрекъс-
натост на доставките на енергия е 
от решаващо значение както по ико-
номически причини, така и поради 
причини, свързани със сигурността. 
Към този въпрос трябва да се намери 
общоевропейски подход, още повече 
че САЩ се стреми към енергийна не-
зависимост. Специално внимание би 
трябвало да бъде отделено на матери-
алите, които са от съществено значе-
ние за промишлените процеси.

4.10.3 Международните стандарти в 
областта на околната среда, климата и 
социалните въпроси или съответните 
секторни споразумения, са от съ-
ществено значение за създаването на 
равни правила на участие. Те трябва 
да създадат условия за опазване на 
производствените вериги на стойност 
в Европа.

4.10.4 ЕИСК изтъква необходимостта 
от защита на правата на интелектуал-
на собственост. Трябва да се гаранти-
ра достъп до обществените поръчки в 
чужбина.

4.10.5 Силно се приветстват добре 
договорени и балансирани споразу-
мения за свободна търговия, особено 
със САЩ. Внимателното наблюдение 
е основна предпоставка.



23

Една от целите на тазгодишната  Ге-
нерална Асамблея на ОРГАЛИМ в 
Брюксел бе представянето на ма-
нифеста по нейната нова индустри-
ална политика “Производството за 

Създаване на По-силна и По-зелена 
Европа“  като отговор на Комюни-
кето на Европейската Комисия “ 
По- мощна Европейска Индустрия 
за Растеж и Икономическо Възтано-

МАНИФЕСТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА –

производството за създаване  
на по-силна и по-зелена Европа

На 28 и 29 ноември, 2012 г. се състоя в Брюксел Генералната Асамблея на 
ОRGALIME – Асоциацията на Европейските Инженерни Индустрии, пред-
ставляваща 34 национални федерации с нестопанска цел, обхващащи 
над 130 000 компании от механотехническата, металообработваща-
та, електротехническата и електронната 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 Ма-
нуел Барозо, които е изнесъл и встъпителна презентация по икономиче-
ската  политика на ЕС и индустриалното производство в Европа. 
ОGALIME,  съвместно с CEEMET (Съвета на Европейските Работодатели 
от  Металообработващите и Технологични Индустрии) са разработи-
ли 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 манифе-
ста се съдържа необходимият импулс за възтановяване доверието в ев-
ропейския проект. Манифестът е бил официално представен  и връчен 
на Ж. М. Барозо.
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вяване“, в което Комисията разви-
ва визията си за постигане на тази 
цел. Манифестът се фокусира върху 
ползите, които инженерната про-
мишленост може да предостави на 
Европа във времето на бърза тран-
сформация и след удължен период 
на финансова и икономическа кри-
за, в което  правителствата са под-
ложени на финансови затруднения, 
а потребителите  и работната сила 
са в крайно разтревожено състоя-
ние.
Наистина, ако в последните някол-
ко години, производствената про-
мишленост не се е намирала на 
челно място в политиката на Евро-
па, която се е концентрирала върху 

климатичнитепромени, възобно-
вяемата енергия и съвсем наскоро 
– върху ресурсната ефективност и 
разбира се, върху валутната, фи-
нансова и сегашната икономическа 
криза, сега вече Европа най-после 
се осъзнава, че след  драстични-
те мерки  е абсолютно необходим 
двигател за икономически растеж. 
Производствената промишленост 
може да го достави: по време на на-
стоящата криза, представляваните 
от ОРГАЛИМ индустриални сектори 
са доказали своята издържливост и 
са продължили да обезпечават зна-
чителна заетост и висока добаве-
на стойност към икономиката на ЕС 
като цяло.
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Представляваната от ОРГАЛИМ ин-
женерна индустрия е най-големи-
ят производствен сектор на Европа 
и един от най-успешните и ино-
вационни нейни поделения: през 
2011 г., промишлеността е пока-
чила продукцията си до близо  6% 
или 1,666 милиарда евро, ръст на 
заетост с 1.8% до 10.2 милиона 
души, ръст на експорта с 12.5% и 
продукция на вътрешния пазар с 
5.1%.
Кои са причините за този успех? 
Какво изисква тази производстве-
на промишленост, стояща зад 28% 
от индустриалната продукция на ЕС 
и една трета от нейния износ  като 
рамкови условия и политическа 
подкрепа от европейските институ-
ции, за да поддържа курс на конку-
рентоспособност и растеж, вклю-
чително и нивото на заетост в ЕС? 
Това са въпросите, на които мани-
фестът търси отговори.
Манифестът бе представен на този 
Европейски Производствен Форум, 
събитие председатествано от чле-
на на ЕП Малкъм Харбър, Предсе-
дател на Комитета за Вътрешния 
Пазар на ЕП, по време на Гене-
ралната Асамблея на ОРГАЛИМ. По 
време на провеждането й, Прези-
дентът на ОРГАЛИМ Ричард Дик 
представи и връчи  Манифеста на 
Председателя на Европейска-
та Комисия Жозе Мануел Баро-
зо, който бе ключовият  оратор за 
тази вечер. Речта му бе последвана 
от дебат по индустриалната поли-
тика, в която в панел от следните 
участници се проведоха дискусии и 
отговаряне на въпроси пред пове-

че от 200 присъстващи: господата 
Петинели, директор, ЕК, ГД Пред-
приемачество и Индустрия;  Дик, 
Президент на Оргалим, предсе-
дател и управляващ директор на 
W Lucy &Co,Ltd;  Велкер, вице-
президент на VDMA, гл.  Дирек-
тор на Alfred H. Schütte GmbH&CO 
KG;  Бона, вицепрезидент на Fed-
ermeccanica, ръководител на от-
дела за индустриални връзки на 
АВВ, Италия.
Публикуването на този манифест е 
в тясна връзка с разпространеното 
комюнике на Европейската Коми-
сия в рамките на редовния пре-
глед на индустриалната й полити-
ка, по време когато европейските 
институции в нарастваща степен 
преместват фокуса си върху стар-
тирането на европейския растеж. 
Той посочва рецептите за осигуря-
ването на дългосрочен успех в ин-
женерната промишленост – сър-
цевина на икономиката, и с която 
Европа днес е все още водеща по 
отношение на иновации, техноло-
гия и системи и снабдява всички 
останали сектори на икономиката 
с потенциал да станат по-продук-
тивни, по-ефективни и да проведат 
собствената си трансформация към 
зелената икономика, която е в съ-
щината на европейската визия за 
бъдещето.

Ключови послания в полити-
ческия манифест
В манифеста си “Производството 
за създаване на по-силна и по-зе-
лена Европа“, ОРГАЛИМ и СЕЕМЕТ 
посочват необходимите условия 
за постигането на тази 20% цел и 
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превръщането на Европа в място 
за инвестиции за висококачестве-
но и чисто производство, което да 
предостави  нови работни места и 
растеж. За поддържането на тази 
визия, ОРГАЛИМ и СЕЕМЕТ са на-
правили серия от политически пре-
поръки, разделени в 11 тематични 
глави:
Ясна, последователна и предви-
дима регулация: подобряване на 
съществуващите правила вместо 
създаването на нови такива, сни-
жаване разходите по законодател-
ството чрез по-добри оценки на 
въздействията му, намаляване това-
ра от ново законодателство, особе-
но за МСП.
Ефективно функциониране на 
вътрешния пазар: необходимо 
е полагането на повече усилия за 
постигане на хармонизирано при-
лагане на законодателството във 
вътрешния пазар. За улесняването 
на това се приема, че регулациите 
са по-добри от директиви; прокар-
ването и изпълнението на регула-
цията на ЕС трябва да се укрепи 
чрез подобрен надзор на пазара.
Законодателство по отношение 
на околната среда: трябва да бъде 
предвидимо и лесно за управлява-
не и да не подкопава конкурентос-
пособността на индустрията; по-до-
бро балансиране на добавъчните 
разходи спрямо допълнителните 
облаги, като Директивата за Еко-ди-
зайн трябва да предоставя нов ця-
лостен подход.
Развойна дейност: финансирането 
трябва да бъде целенасочено спря-
мо нуждите на промишлеността, 

публично-частните партньорства 
ПЧП трябва да бъдат поощрява-
ни, необходими са повече взаимо-
действия между Хоризонт 2020 и 
структурните фондове, като Хори-
зонт 2020 трябва да цели осигуря-
ването на 100 милиарда евро от 
2014 до 2020 г.
Модернизиране на инфраструк-
турите: нова “историческа инвес-
тиция“ във високоволтови мрежови 
системи,  развойна дейност и нови 
електрически инсталации изисква-
щи модернизация за прилагане на 
технологии по “интелигентни“ мре-
жи, нови стандарти по сигурност и 
безопасност, по-добра подкрепа за 
телемедицината и е-здраве.
Финанси: необходимо е адекватно 
данъчно ниво и по-малка бюрокра-
ция, ефективна банкова система, 
достъп до кредити за производ-
ствените компании и разумно 
внедряване правилата на Basel III.
Балансирана енергийна полити-
ка: по-добре управляема подкрепа 
за технологиите по зелена енергия, 
благонадеждна и доброкачествена 
енергия и разумни цели за глобал-
но снижение на въглеродните еми-
сии вместо едностранни европей-
ски такива.
Конкурентни пазари на работна 
сила: ограничаване на допълни-
телните разходи по работната сила, 
създаване на модерни, ефективни и 
благопрятни за заетостта социални 
защитни системи и борба срещу на-
ционално пререгулираните  пазари 
на работната сила.
Устойчиви в бъдещето национал-
ни системи по  социалната сигур-
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ност: приспособяване на нацио-
налните системи по безопасност и 
сигурност към новите работни схе-
ми, снижаване на спомагателните 
разходи, поддържане на пенсион-
ните схеми в опростен и допустим 
вид.
Отношение към недостига от 
умения и дефицита на компе-
тентности: подпомагане на пожиз-
нените обучения, култивирането 
на практическото обучение още от 
ранна възраст, фокусиране вър-

ху добродетелите на професио-
налното и висшето образования;  
създаване на Общество за  Произ-
водствени Знания и Иновации с До-
бавена Стойност  към Европейския 
Институт за Иновации и Техноло-
гии EIT.
Отворени световни пазари и су-
ровини: фокус върху отворени гло-
бални пазари, включително и върху 
развиващите се такива; търговия-
та със суровини не трябва да бъде 
ограничавана.
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проф. д-р Илия ЦЕНЕВ, CMC управител на „Практика-О.К.” ООД
инж. Мариана ШИРКОВА, CMC – управител на Фондация „Качество 21-ви век”

Налице е нов стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 с изисквания към органите за 
оценка на съответствие, акредитирани като „органи за контрол (OK)“. Съо-
бразно политиката на ИА БСА за преход от версията на стандарта от 2005 
към версията от 2012 година, е определен период от време за актуализация на 
документцията на ОК, желаещи да продължат акредитацията. Анализът на 
текстовете на двете версии показва доста различия, всички в полза на новата 
версия. Едни от приликите в изискванията, и преди и сега, са изискванията за 
прилагане на статистически методи в работата на ОК. В старата версия това 
е точка 10.2 „Органът за контрол трябва да има и да използва подходящи доку-
ментирани инструкции за планиране на контрола и за методите за контрол и 
за стандартизирано вземане на проби, когато липсата на такива инструкции 
може да повлияе на ефикасността на процеса за контрол. Когато е приложимо, 
това изисква достатъчно познаване на статистическите методи, за дa се 
гарантира, че процедурите за вземане на проби са статистически правилни и 
обработването и тълкуването на резултатите са удовлетворителни“. На прак-
тика този текст е заложен и в новата версия – точка 7.1.2 „Органът за контрол 
трябва да има и да използва подходящи документирани инструкции за планиране 
на контрола и за методите за контрол и за стандартизирано вземане на проби, 
когато липсата на такива инструкции може да повлияе на ефикасността на 
процеса за контрол. Когато е приложимо, органът за контрол трябва да има 
достатъчно знания за статистическите методи, за дa осигури статистически 
надеждни процедури за вземане на извадки и правилно обработване и тълкуване 
на резултатите“.
След публикуване на новата версия на стандарта на български език през месец 
юли на 2012 година (първата от май месец беше само с преведена първа страни-
ца), като настояване на ИА БСА пред Български институт за стандартизация, 
фондация „Качество 21-ви век“ проведе анкета. На случаен принцип се направи 

ИЗИСКВАНИЯ НА 
СТАНДАРТ БДС EN ISO/IEC 

17020:2012 
ЗА ПРИЛАГАНЕ ОТ АКРЕДИТИРАНИ ОРГАНИ ЗА 

КОНТРОЛ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ
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Предпоставки, изискващи прилага-
нето на статистически методи
Контролираните обекти, които ОК 
обслужват със своята дейност, са три 

вида модели. Същите са показани на 
фиг. 1. Със “S” е обозначена системата, 
обект на контрол.
Величините yi (i = 1,2…, n) се нари-

33КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТ БДС EN ISO/IEC 17020:2012 ЗА 
ПРИЛАГАНЕ ОТ АКРЕДИТИРАНИ ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ 
НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ

Фиг. 1

Фиг. 2

контролираните параметри. По тази причина и през 
последните 30 ÷ 40 години международната организация 
по стандартизация (ISO) публикува множество стандарти 
по статистически методи. Te са едни добри практики, 
приложими за различни дейности по упражняван 
контрол. Математическият апарат при тях е създаден 
преди 150 ÷ 200 години, когато хората разбират, че 
в природата съществуват не само детерминирани 
(неслучайни), но и случайни обстоятелства (събития, 
величини, функции). Описаните в ISO – стандартите 
статистически методи, за обработка и интерпретация на 
резултатите от контрол, рещават на практика всякакви 
казуси в работата на ОК.

В завършек на обективната необходимост за прилагане 
на статистически методи в работата на ОК на фиг. 3 е 
представено показанието на едно средство за измерване, 
използвано за целите на контрола. Показаният модел 
на фиг. 2 е валиден и за средството за измерване. Върху 
неговото показание влияят систематични и случайни 
фактори. Ето защо средството за измерване няма 
да покаже истинската стойност на контролирания 
параметър (Yn), а някаква възможна/случайна стойност 
Yi, притежаваща функция на разпределение f(Yi). Най-
вероятна възможна стойност, която средството за 
измерване ще покаже, е оценка на средната стойност за 
възможните стойности Yi.

извадка от 25 % от акредитираните ОК, които бяха анкетирани по телефона. 
Темата беше по прилагане статистически методи в тяхната работа. Обоб-
щените резултати показват, че това изискване на БДС EN ISO 17020:2005 на 
практика не се изпълнява.
Изложеното по-горе е повода на авторите да публикуват настоящия материал. 
Някои от конкретните изводи от анкетата са публикувани по-долу.
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контрол от ОК. Величините xi (i = 1,2…, 
m) се наричат входни параметри, като 
те могат да бъдат/да не бъдат обект 
на контрол от ОК. Величините wi (i = 
1,2…,k) се наричат влияещи контро-
лирани параметри, чийто статус на 
контрол от страна на ОК, е както xi. 
Величините zi (i = 1,2…, p) се наричат 
влияещи неконтролирани параметри и 
не са обект за ОК.
Видно от фиг. 1, е че обектите с които 
ОК работят, могат да бъдат без упра-
вляем фактор (а), с един управляем 
фактор (б) и с два или повече управля-
еми фактори.
Едновременно действие на величините 
xi, wi и zi, върху обекта “S” за контрол, 
способства той да реагира случайно. 
Неговите изходни параметри yi, в 
зависимост
от конкретния случай на модел от фиг. 
1, могат да бъдат случайни събития, 
случайни величини или случайни 

функции. Този най-общ модел на сис-
темата “S”, която е обект на контрол, за 
акредитирана област на ОК, е показан 
на фиг. 2.
Във връзка с горното е обективно 
необходимо в работата на ОК да се 
отразяват случайните проявления на 
контролираните параметри. По тази 
причина и през последните 30 ÷ 40 
години международната организация 
по стандартизация (ISO) публикува 
множество стандарти по статистически 
методи. Te са едни добри практики, 
приложими за различни дейности по 
упражняван контрол. Математическият 
апарат при тях е създаден преди 150 ÷ 
200 години, когато хората разбират, че
в природата съществуват не само 
детерминирани (неслучайни), но и 
случайни обстоятелства (събития, 
величини, функции). Описаните в ISO – 
стандартите статистически методи, за 
обработка и интерпретация на резул-
татите от контрол, решават на практи-
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Фиг. 3

Фиг. 3

Как се отразяват случайните свойства в работата на ОК?

Както беше показано по-горе системата “S”, като обект 
на контрол от ОК, има случайни свойства. Такива се при-
тежават и от средствата за измерване, използвани в 
дейността по контрола. В теорията на вероятностите и 
математическата статистика е доказано, че при взаимо-
действието на две случайни величини (събития или функ-
ция) се получава трета случайна величина. В случаят това 

е резултат от контрол. Ето защо тук още един път авто-
рите акцентират на необходимостта от прилагане на ста-
тистико- вероятностни методи от специализираните ISO 
– стандарти.

На фиг. 4, в шеговита форма, са показани възможни/прак-
тически резултати от контрол на параметър, със зададе-
на долна граница на контролирания параметър. Двете 
граници (горна и долна) на неопределеността на из-
вършения контрол са именно практическия резултат от 

Фиг. 4
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ка всякакви казуси в работата на ОК.
 
В завършек на обективната необходи-
мост за прилагане на статистически 
методи в работата на ОК на фиг. 3 е 
представено показанието на едно 
средство за измерване, използвано за 
целите на контрола. Показаният модел
на фиг. 2 е валиден и за средството за 
измерване. Върху неговото показание 
влияят систематични и случайни фак-
тори. Ето защо средството за измерва-
не няма
да покаже истинската стойност на кон-
тролирания параметър (Yn), а някаква 
възможна/случайна стойност Yi, при-
тежаваща функция на разпределение 
f(Yi). Най-вероятна възможна стойност, 
която средството за измерване ще 
покаже, е оценка на средната стойност 
за възможните стойности Yi.

Как се отразяват случайните свой-
ства в работата на ОК?

Както беше показано по-горе система-
та “S”, като обект на контрол от ОК, има 
случайни свойства. Такива се прите-
жават и от средствата за измерване, 
използвани в дейността по контрола. 
В теорията на вероятностите и мате-
матическата статистика е доказано, че 
при взаимодействието на две случайни 
величини (събития или функция) се 
получава трета случайна величина. В 
случаят това
 
е резултат от контрол. Ето защо тук 
още един път авторите акцентират 
на необходимостта от прилагане на 
статистиковероятностни методи от 
специализираните ISO стандарти.
На фиг. 4, в шеговита форма, са показа-
ни възможни/практически резултати 
от контрол на параметър, със зададена 
долна граница на контролирания пара-
метър. Двете граници (горна и долна) 
на неопределеността на извършения 
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Фиг. 3

Фиг. 3

Как се отразяват случайните свойства в работата на ОК?

Както беше показано по-горе системата “S”, като обект 
на контрол от ОК, има случайни свойства. Такива се при-
тежават и от средствата за измерване, използвани в 
дейността по контрола. В теорията на вероятностите и 
математическата статистика е доказано, че при взаимо-
действието на две случайни величини (събития или функ-
ция) се получава трета случайна величина. В случаят това 

е резултат от контрол. Ето защо тук още един път авто-
рите акцентират на необходимостта от прилагане на ста-
тистико- вероятностни методи от специализираните ISO 
– стандарти.

На фиг. 4, в шеговита форма, са показани възможни/прак-
тически резултати от контрол на параметър, със зададе-
на долна граница на контролирания параметър. Двете 
граници (горна и долна) на неопределеността на из-
вършения контрол са именно практическия резултат от 

Фиг. 4
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зултат от взаимодействието“ на двете 
„случайни системи“ (обекта на контрол 
и използваните средства за измерва-
не на контролирания параметър). По 
смисъла на изискването за прилагане 
на статистически методи в работата 

на ОК, показания на фиг. 4 интервал за 
неопределеността на контрола, трябва 
да има две стойности. Първата е под 
формата на „обща декларирана неоп-
ределеност за акредитирания метод за 
контрол“. Втората е под формата на „не-
определеност на извършения контрол 
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„взаимодействието“ на двете „случайни системи“ (обек-
та на контрол и използваните средства за измерване на 
контролирания параметър). По смисъла на изискване-
то за прилагане на статистически методи в работата на 
ОК, показания на фиг. 4 интервал за неопределеността 
на контрола, трябва да има две стойности. Първата е под 
формата на „обща декларирана неопределеност за акре-
дитирания метод за контрол“. Втората е под формата на 
„неопределеност на извършения контрол за конкретен 
обект“. На практика тази втора стойност трябва да се по-

сочва в доклада с резултатите от контролната дейност на 
ОК. Първата стойност е показател за качеството на рабо-
та на ОК пред неговите клиенти. Тази декларирана нео-
пределеност следва да се следи от ИА БСА като един от 
показателите за поддържане съответствието на ОК с из-
искванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012. Нещата тук са 
аналогични на оценката на неопределеността в работата 
на акредитирани, изпитвателни и/или калибриращи лабо-
ратории, по БДС EN ISO/IEC 17020:2006.

Идентификация на стандарта Наименование Основно предназначение в 
работата на ОК

БДС ISO 2859-1

Процедури за вземане на извадки за контрол 
по качествени признаци. Част 1: Планове за 
вземане на извадки, индексирани по граница 
за качество при приемане (AQL), за контрол 
партида по партида.

Вземане на извадки в 
контролната дейност

БДС ISO 2859-2
Процедури за вземане на извадки, индексирани 
по граници за качество (LQ), за контрол на изо-
лирана партида

БДС ISO 2859-3

Процедури за вземане на извадки за контрол 
по качествени признаци. Част 3: Процедури 
за вземане на извадки чрез пропускане на 
партида.

БДС ISO 2859-4

Процедури за вземане на извадки за контрол 
по качествени признаци. Част 4: Процедури 
за оценяване на декларирани равнища на 
качество.

БДС ISO 2859-5

Процедури за вземане на извадки за контрол 
по качествени признаци. Част 5: Система 
от последователни планове за вземане на 
извадки, индексирани по граница за качество 
за приемане (AQL), при контрол партида по 
партида.

БДС ISO 8422 Последователни извадкови планове за контрол 
по качествени признаци.

БДС EN 8423

Последователни планове за вземане на 
извадки за контрол по количествени признаци 
за процент несъответствия (при известно 
стандартно отклонение)

БДС ENV 13005 Р ъ к о в о д с т в о  з а  и з р а з я в а н е  н а 
неопределеността на измерване

Оценка на неопределеността при 
контрола

БДС ISO 2602
Статистическа интерпретация на резултатите 
от изпитване. Оценяване на средната стойност. 
Доверителен интервал.

БДС ISO 2854
Статистическа интерпретация на данни. 
Техника за оценяване и тестове за средни 
стойности и дисперсии.

БДС ISO 3301
Статистическа интерпретация на данни. 
Сравняване на две средни стойности в случай 
на двойни наблюдения.

БДС ISO 3494
Статистическа интерпретация на данни. 
Мощност на критериите, отнасящи се до 
средните стойности и дисперсиите.

БДС ISO 8595
Интерпретация на статистически данни. 
Оценяване на медиана (идентичен на ISO 
8595:1989)
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за конкретен обект“. На практика тази 
втора стойност трябва да се посочва в 
доклада с резултатите от контролната 
дейност на ОК. Първата стойност е 
показател за качеството на работа на 
ОК пред неговите клиенти. Тази декла-
рирана неопределеност следва да се 
следи от ИА БСА като един от показате-
лите за поддържане съответствието на 
ОК с изискванията на БДС EN ISO / IEC 
17020:2012. Нещата тук са аналогични 
на оценката на неопределеността в 
работата на акредитирани, изпитвател-
ни и/или калибриращи лаборатории, 
по БДС EN ISO/IEC 17020:2006.
Отчитайки спецификите в работата на 
ОК, представени на фиг. 2 и фиг. 3, не-
обходимите стандарти по статистиче-
ски методи, не могат еднозначно да се 
определят. Те ще зависят и от тяхното 
използване за решаване на задачи 
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3/
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БДС ISO 5725-1
Точност (истинност и прецизност) на методи 
и резултати от измервания. Част 1: Общи 
принципи и определения.

Актуализация на 
калибрационния интервал на 
изпитваните в контрола средства 
за измерване

БДС ISO 5725-2

Точност (истинност и прецизност) на методи 
и резултати от измерване. Част 2: Основен 
метод за определяне на повторяемост и 
възпроизводимост на стандартен метод за 
измерване

БДС ISO 5725-3

Точност (истинност и прецизност) на методи и 
резултати от измерване и получените резултати. 
Част 3: Междинни мерки за прецизността на 
стандартен метод за измерване

БДС ISO 5725-4

Точност (истинност и прецизност) на методи 
и резултати от измерване. Част 4: Основни 
методи за определяне на истиността на 
стандартен метод за измерване

БДС ISO 5725-5

Точност (истинност и прецизност) на методи 
и резултати за измерване и получените 
резултати. Част 5: Алтернативни методи за 
определяне прецизността на стандартен метод 
за измерване.

БДС ISO 5725-6
Точност (истинност и прецизност) на методи и 
резултати от измерване. Част 6: Използване в 
практиката на стойност за точност.

БДС EN 31010:2012 Управление на риска. Методи за оценяване на 
риска (IEC/ISO 31010:2009 Оценка на риска

Фиг. 5

Отчитайки спецификите в работата на ОК, представени 
на фиг. 2 и фиг. 3, необходимите стандарти по статистиче-
ски методи, не могат еднозначно да се определят. Те ще 
зависят и от тяхното използване за решаване на задачи 
от фиг. 5. Ето защо за всеки обект за контрол следва са-
мостоятелно да се оценяват използваните методи, които 
могат да фигурират в повече от един стандарт. За сходни 
до анализирания обект на контрол, ще се прилагат същи-
те стандартизирани статистически методи. Аналогично е 
положението за определяне и последващо практическо 
използване на групи (омметри, волтметри, термометри и 
други) средства за измерване, в контролната дейност. За 
подпомагане на ОК на фиг. 6 е показан един от най-раз-
пространените алгоритми за прилагане на статистически 
методи.

Заключение

Ако при прехода от версия 2005 година към тази от 2012 
на БДС EN ISO/IEC 17020, от страна на ОК се вземат необ-
ходимите мерки за изпълнение изискванията на т. 7.1.2 на 
стандарта, то тяхното качество на работа ще се подобри 
значително в следните направления:

•	 Ще се провежда ефикасен мониторинг на калибра-
ционните интервали на средства за измерване в кон-
тролната дейност. Не трябва да се забравя, че тези 
средства на измерване се използват на различни 
обекти, при различна околна среда, като в тази връз-
ка са подложени непрекъснати транспортни въз-
действия;

•	 Ще се оцени разширената неопределеност за все-
ки акредитиран метод за контрол. Следенето на тази 
интегрална характеристика ще позволи на ОК обек-
тивно, с целесъобразна измерима цел, да следи за 

съответствието на своята работа с БДС EN ISO/IEC 
17020:2012;

•	 Ще се създаде добра практика за оценка, за всеки из-
вършен контрол, на неопределеността на резултата 
от него. С това ще се гарантира с висока вероятност 
на оценката за „съответствие/несъответствие“ на 
обекта за контрол с изискванията към него;

•	 Ще се прилагат ефикасни методи за оценка на риска 
в контролната дейност. По този начин ОК значително 
по-добре ще управлява отношенията си с клиентите, 
както за намаляване на риска от пропуски пред акре-
дитиращия национален орган – ИА БСА;

•	 За случаи на извършване на извадков контрол, на-
правените статистически извадки ще гарантират 
представителността в резултатите от контрола. Такъв 
подход на работа ще прави ОК по-надежден парт-
ньор пред клиентите.

Дефинираните по-горе ползи за ОК са като резултат от 
анализа на резултати от проведената телефонна анкета, 
спомената в началото на материала. Отсъствието на вся-
какви практики при ОК, за прилагане на статистически 
методи в работата по контрола, мотивираха авторите за 
представяне на опита си по темата.

Коментирайки резултатите от анкетата следва да се спо-
менат още две зони за подобрения, които могат да се из-
вършат от ОК, а именно:

•	 Не се познава BAS QR 18 и не се знае как да се из-
ползват резултати от прилагането за поддържане 
на съответствието с изискванията на БДС EN ISO/IEC 
17020:2012;

•	 Вътрешните одити се провеждат по методологията на 

от фиг. 5. Ето защо за всеки обект за 
контрол следва самостоятелно да се 
оценяват използваните методи, които 
могат да фигурират в повече от един 
стандарт. За сходни до анализирания 
обект на контрол, ще се прилагат съ-
щите стандартизирани статистически 
методи. Аналогично е положението 
за определяне и последващо прак-
тическо използване на групи (омме-
три, волтметри, термометри и други) 
средства за измерване, в контролната 
дейност. За подпомагане на ОК на фиг. 
6 е показан един от най-разпростране-
ните алгоритми за прилагане на статис-
тически методи.

Заключение
Ако при прехода от версия 2005 го-
дина към тази от 2012 на БДС EN ISO/
IEC 17020, от страна на ОК се вземат 



36

КО
Н

СУ
Л

ТА
Н

ТС
КА

 И
  С

ЕР
ТИ

Ф
И

КА
Ц

И
О

Н
Н

А
 Д

ЕЙ
Н

О
СТ

необходимите мерки за изпълнение 
изискванията на т. 7.1.2 на стандарта, 
то тяхното качество на работа ще се 
подобри значително в следните на-
правления:
• Ще се провежда ефикасен монито-

ринг на калибрационните интервали 
на средства за измерване в контролна-
та дейност. Не трябва да се забравя, че 
тези средства на измерване се използ-
ват на различни обекти, при различна 
околна среда, като в тази връзка са 
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Фиг. 6

БДС EN ISO 19011:2004, a не по версията на стандарта 
от 2011 година. Основно става въпрос за оценката на 
риска и за прилагане на добри практики (например 
статистически методи, технико- икономически мето-
ди по БДС ISO 10014:2006).

При интерес от страна на читателите авторите могат да 
направят нова публикация по горните два пропуска в ра-
ботата на ОК. Всичко може да се разгледа в светлината на 
т.7.1.2 на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Requirements of standard BDS EN ISO / IEC 17020:2012 for 
application of statistical methods from Control Authorities

There are discussed three models on which authority bodies 
(QA) operate. Is shown that these models demonstrate the 
random nature of the work sites. The exhibition also features the 
occasional work of measuring devices used in the control activity. 
On this basis is shown how to apply statistical methods with the 
requirements of BDS EN ISO / IEC 17020:2012. It also shows the 
algorithm for selection of appropriate statistical methods.
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въздействия;
• Ще се оцени разширената неопреде-
леност за всеки акредитиран метод за 
контрол. Следенето на тази интеграл-
на характеристика ще позволи на ОК 
обективно, с целесъобразна измери-
ма цел, да следи за съответствието 
на своята работа с БДС EN ISO/IEC 
17020:2012;
• Ще се създаде добра практика за 
оценка, за всеки извършен контрол, 
на неопределеността на резултата от 
него. С това ще се гарантира с висока 
вероятност на оценката за „съответ-
ствие/несъответствие“ на обекта за 
контрол с изискванията към него;
• Ще се прилагат ефикасни методи 
за оценка на риска в контролната 
дейност. По този начин ОК значително 
по-добре ще управлява отношенията 
си с клиентите, както за намаляване на 
риска от пропуски пред акредитира-
щия национален орган – ИА БСА;
• За случаи на извършване на извадков 
контрол, направените статистически 
извадки ще гарантират представи-
телността в резултатите от контрола. 
Такъв подход на работа ще прави ОК 
по-надежден партньор пред клиенти-
те.
Дефинираните по-горе ползи за ОК са 
като резултат от анализа на резултати 
от проведената телефонна анкета, 
спомената в началото на материала. 
Отсъствието на всякакви практики при 
ОК, за прилагане на статистически ме-
тоди в работата по контрола, мотиви-
раха авторите за представяне на опита 
си по темата.
Коментирайки резултатите от анкетата 

следва да се споменат още две зони за 
подобрения, които могат да се извър-
шат от ОК, а именно:
• Не се познава BAS QR 18 и не се знае 
как да се използват резултати от при-
лагането за поддържане на съответ-
ствието с изискванията на БДС EN ISO/
IEC 17020:2012;
• Вътрешните одити се провеждат 
по методологията на БДС EN ISO 
19011:2004, a не по версията на 
стандарта от 2011 година. Основно 
става въпрос за оценката на риска и за 
прилагане на добри практики (на-
пример статистически методи, техни-
коикономически методи по БДС ISO 
10014:2006).
При интерес от страна на читатели-
те авторите могат да направят нова 
публикация по горните два пропуска 
в работата на ОК. Всичко може да се 
разгледа в светлината на т.7.1.2 на БДС 
EN ISO/IEC 17020:2012.
 
Requirements of standard BDS EN 
ISO / IEC 17020:2012 for application 
of statistical methods from Control 
Authorities

There are discussed three models on 
which authority bodies (QA) operate. Is 
shown that these models demonstrate 
the random nature of the work sites. The 
exhibition also features the
occasional work of measuring devices 
used in the control activity. On this 
basis is shown how to apply statistical 
methods with the requirements of BDS 
EN ISO / IEC 17020:2012. It also shows the 
algorithm for selection of appropriate 
statistical methods.
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ПРИЛАГАНЕ НА СЕРИЯТА 
СТАНДАРТИ ISO 22514 

„СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЦЕСА. ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ“ 
В РАБОТАТА НА АКРЕДИТИРАНИ ОРГАНИ ЗА 
КОНТРОЛ, ИЗПИТАТЕЛНИ И КАЛИБРИРАЩИ 

ЛАБОРАТОРИИ
проф. д-р Илия ЦЕНЕВ, CMC - управител на „Практика-О.К.” ООД 

инж. Мариана ШИРКОВА, CMC – управител на Фондация „Качество 21-ви век”

доц. д-р Георги ПОПОВ – Университет Мисури-САЩ и координатор AIHA/Фондация „Качество 
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Въведение
През последните няколко години, бла-
годарение на разбирането на списание 
„Машиностроене & Електротехника“, 
авторския екип публикува поредица от 
статии, свързани със статистически ме-
тоди в различни области. Настоящата 
статия е продължение на тази темати-
ка, а така също отчита и нарастващия 
читателски интерес. В нея ще се разгле-
дат основните моменти на новата серия 
стандарти ISO 22514, като първата част 
БДС ISO 22514-1:2013 вече може да се 
закупи от Български институт по стан-
дартизация. Практическото приложение 
на серията е насочено към работата на 
акредитирани лица за оценка на съот-

ветствие като органи за контрол, изпи-
тателни и калибриращи лаборатории. 
Последващите статии ще бъдат посве-
тени на прилагане на стандартите при 
системите за управление, както и при 
оценката на риска. В книжка 2–3/2013 на 
списанието беше публикувана статията 
„Изисквания на стандарт БДС EN ISO/IEC 
17020:2012 за прилагане от акредитира-
ни органи за контрол на статистически 
методи“. Представеният там теоретичен 
модел на обекта за контрол, обуславящ 
необходимостта от прилагане на статис-
тически методи е валиден също за лабо-
раториите за изпитване и калибриране. 
Цитираните в публикацията стандар-
ти до голяма степен могат да се ползват 
също от лаборатории за изпитване и ка-
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то прилагане за разглежданите два вида 
лаборатории са незначителни. Авторите 
поемат ангажимент, при проявен инте-
рес, да предоставят писмени консулта-
ции по запитвания на адреси praktika@
online.bg и kachestvo_21@abv.bg. Сери-
ята ISO 22514 е нова голяма крачка по 
прилагане на статистическите методи за 
цялостен процес в работата на органи 
за контрол, изпитателни и калибриращи 
лаборатории. Под процес следва да се 
разбира прилагане на конкретен метод 
(стандартизиран или нестандартизиран) 
за контрол/за изпитване/за калибрира-
не. Като отделни процеси следва да се 
разглеждат и управление на докумен-
тите, управление на записите, вътреш-
ни одити и други от системите за упра-
вление по смисъла на стандартите БДС 
EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 
17025:2006. 

Кратко представяне на серията ISO 
22514
В рамките на тази серия влизат 7 стан-
дарта, които са показани в таблицата 
по-долу. Общото наименование е „Ста-
тистически методи в управлението на 
процеса. Възможности и изпълнение“. 

ISO 22514-1 Общи принципи и понятия

ISO-22514-2 Способностите на процеса и из-
пълнението на зависими от вре-
мето модели на процеси

ISO-22514-3 Изследвания на машинното из-
пълнение по измерени данни за 
отделните части

ISO/TR-
22514-4

Оценки за възможностите на 
процеса и измерване на изпъл-
нението [Технически доклад]

ISO-22514-5 Статистики за възможностите на 
процеса относно характеристи-
ки по качествен признак

ISO-22514-6 Статистики за възможностите на 
процеса относно характеристи-
ки, следващи многопроменливо 
нормално разпределение

ISO-22514-7 Възможности на измервателни-
те процеси

Както беше показано в М&Е 2-3/2013 
върху всяка система „S” влияят множе-
ство регулирани и нерегулирани пара-
метри. Те водят до получаване на сто-
хастически резултати в нейната работа. 
Системата, на практика илюстрира ра-
ботата на процес, при който входящите 
величини се преобразуват в изходящи с 
добавена стойност. Например, на входа 
на процеса „калибриране“ постъпва тех-
ническо средство, на което не са известн 
метрологичните характеристики в съот-
ветната пълнота за практическа работа. 
След приключване на „калибрирането“ 
за техническото средство, за съответно-
то му оцифровано деление/показание 
вече са известни конкретни стойности 
(изразени в проследими единици на 
международната система “SI”) и интерва-
ла на неопределеност, който стойности-
те могат да приемат. Производителят на 
техническото средство е нормирал за 
оцифрованото деление/показание горна 
гранична стойност (ГГС) и долна гранич-
на стойност (ДГС). Процесът на „калибри-
ране“ ни показва дали имаме превиша-
ване на нормата или нямаме. 

Разгледаният по-горе пример е валиден 
за всякакъв вид производствен или не-
производствен процес. От технически, 
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СТ законови или други изисквания за всеки 

процес се определя или може да се оп-
редели ГГС и ДГС. Единиците, свързани 
с тези две гранични стойности на про-
цеса могат да бъдат от международната 
система “SI”, могат да имат финансов ха-
рактер, могат да са изразени в проценти 
или друга мерна единица, която е специ-
фична за съответния процес. Отчитай-
ки вероятностния характер (стохастиче-
ската природа в работата на системата 
„S”) на проявление на отделни стойности 
(същите могат да бъдат дискретни и не-
прекъснати) на фиг. 1 е показано първо-
началното състояние на процеса и със-
тоянието му след прилагане на мерки за 
подобрения. 

Фиг. 1
Видно от фигурата е, че първоначално 
процесът, по някакви причини превиша-

ва нормата. За да се постигне тази нор-
ма се прилага подобрение. В стандар-
тите БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС 
EN ISO/IEC 17025:2006 има изискване за 
поддържане на процес на непрекъснато 
подобряване на всички специализира-
ни процеси по контрол, изпитване и ка-
либриране. Като процеси се разглеждат 
оригинационните процеси от системите 
за управление на акредитираните ор-
гани за контрол и лаборатории, както и 
конкретните процеси на измерване при 
изпълняваните от тях дейности по кон-
трол/изпитване/калибриране. 
Чрез серията стандарти ISO 22514 се въ-
вежда единен показател „индекс на въз-
можности“ и „индекс на изпълнение“ за 
всякакъв вид процеси. Първият индекс 
представя първоначалните възможнос-
ти на даден процес в момента на него-
вото стариране. Вторият индекс показ-
ва реалните възможности на процеса по 
време на неговото изпълнение. В БДС 
ISO 22514-1:2013 могат да се видят раз-
лични формули и детайли при опреде-
ляне на единия или другия индекс. И за 
двата е възприето обозначението „Ср“. В 
теоретичен аспект всички представени 
формули в цитирания по-горе стандарт 
могат да се изразят с една обща 

От горната формула могат да се получат 
зависимостите, показани по-долу на фиг. 
2. Ако разликата „ГГС – ДГС“ е равна на 
„6σ“, то Ср = 1. С нарастване на разлика-
та „ГГС – ДГС“ до „8σ“, „10σ“, „12σ“ респек-
тивно се получават стойности за Ср 1.33, 
1.66, 2.00.

 

 2

по качествен признак 
ISO-22514-6 Статистики за възможностите на процеса относно характеристики, 

следващи многопроменливо нормално разпределение 
ISO-22514-7 Възможности на измервателните процеси 

 
 Както беше показано в М&Е 2-3/2013 върху всяка система „S” влияят множество 
регулирани и нерегулирани параметри. Те водят до получаване на стохастически резултати в 
нейната работа. Системата, на практика илюстрира работата на процес, при който входящите 
величини се преобразуват в изходящи с добавена стойност. Например, на входа на процеса 
„калибриране“ постъпва техническо средство, на което не са известн метрологичните 
характеристики в съответната пълнота за практическа работа. След приключване на 
„калибрирането“ за техническото средство, за съответното му оцифровано деление/показание 
вече са известни конкретни стойности (изразени в проследими единици на международната 
система “SI”) и интервала на неопределеност, който стойностите могат да приемат. 
Производителят на техническото средство е нормирал за оцифрованото деление/показание 
горна гранична стойност (ГГС) и долна гранична стойност (ДГС). Процесът на „калибриране“ 
ни показва дали имаме превишаване на нормата или нямаме.  
 

Разгледаният по-горе пример е валиден за всякакъв вид производствен или 
непроизводствен процес. От технически, законови или други изисквания за всеки процес се 
определя или може да се определи ГГС и ДГС. Единиците, свързани с тези две гранични 
стойности на процеса могат да бъдат от международната система “SI”, могат да имат финансов 
характер, могат да са изразени в проценти или друга мерна единица, която е специфична за 
съответния процес. Отчитайки вероятностния характер (стохастическата природа в работата на 
системата „S”) на проявление на отделни стойности (същите могат да бъдат дискретни и 
непрекъснати) на фиг. 1 е показано първоначалното състояние на процеса и състоянието му 
след прилагане на мерки за подобрения.  
 

 

Фиг. 1 

 

 3

 
 Видно от фигурата е, че първоначално процесът, по някакви причини превишава 
нормата. За да се постигне тази норма се прилага подобрение. В стандартите БДС EN ISO/IEC 
17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 има изискване за поддържане на процес на 
непрекъснато подобряване на всички специализирани процеси по контрол, изпитване и 
калибриране. Като процеси се разглеждат оригинационните процеси от системите за 
управление на акредитираните органи за контрол и лаборатории, както и конкретните процеси 
на измерване при изпълняваните от тях дейности по контрол/изпитване/калибриране.  
 

Чрез серията стандарти ISO 22514 се въвежда единен показател „индекс на 
възможности“ и „индекс на изпълнение“ за всякакъв вид процеси. Първият индекс представя 
първоначалните възможности на даден процес в момента на неговото стариране. Вторият 
индекс показва реалните възможности на процеса по време на неговото изпълнение. В БДС ISO 
22514-1:2013 могат да се видят различни формули и детайли при определяне на единия или 
другия индекс. И за двата е възприето обозначението „Ср“. В теоретичен аспект всички 
представени формули в цитирания по-горе стандарт могат да се изразят с една обща  
 

Ср = 6
ДГСГГС  , 

 
 От горната формула могат да се получат зависимостите, показани по-долу на фиг. 2. 
Ако разликата „ГГС – ДГС“ е равна на „6“, то Ср = 1. С нарастване на разликата „ГГС – ДГС“ 
до „8“, „10“, „12“ респективно се получават стойности за Ср 1.33, 1.66, 2.00. 
 
 

6σ 8σ 10σ 12σ

 
Фиг. 2 

  
 Очевидно е, че с нарастване на Ср намалява вероятността процеса да излезе извън своята 
норма и обратното, с намаляване на Ср се увеличава вероятността процесът да излезе извън 
нормата. Това е илюстрирано на фиг. 3. От там могат да се въведат и следните критерии за 
качество (било „възможност“ било „изпълнение“):  

 При „Ср < 1“ процесът е с много ниско качество. Такъв процес се нуждае от 
много сериозни подобрения, защото риска при него е много висок;  

 При „1 > Ср < 1.33“ процесът е със задоволително качество. Такъв процес се 
нуждае от сериозни подобрения, защото при него все пак съществува риск; 

 При „Ср > 1.33“ процесът е с добро, много добро и превъзходно качество, 
определено от конкретната стойност на Ср. Независимо, че при такъв процес риск не 
съществува, то той може да бъде подобряван във връзка с постигане на други добавени 
стойности, не свързани с проявлението на риск.  
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Фиг. 2
 
Очевидно е, че с нарастване на Ср намаля-
ва вероятността процеса да излезе извън 
своята норма и обратното, с намаляване 
на Ср се увеличава вероятността процесът 
да излезе извън нормата. Това е илюстри-
рано на фиг. 3. От там могат да се въведат и 
следните критерии за качество (било „въз-
можност“ било „изпълнение“): 
• При „Ср < 1“ процесът е с много ниско ка-
чество. Такъв процес се нуждае от много 
сериозни подобрения, защото риска при 
него е много висок; 
• При „1 > Ср < 1.33“ процесът е със задово-
лително качество. Такъв процес се нуждае 
от сериозни подобрения, защото при него 
все пак съществува риск;
• При „Ср > 1.33“ процесът е с добро, много 
добро и превъзходно качество, опреде-
лено от конкретната стойност на Ср. Неза-
висимо, че при такъв процес риск не съ-

ществува, то той може да бъде подобряван 
във връзка с постигане на други добавени 
стойности, не свързани с проявлението 
на риск. 

Една от многобройните практически 
интерпретации на серията ISO 22514
Известно е, че при изпитване, калибрира-
не и в определени случаи при контрол се 
прави оценка на общата неопределеност 
на съответния процес. В цитираните стан-
дарти в М&Е 2-3/2013 има най-различни 
методи за оценка на ГГС и ДГС на интерва-
ла на неопределеност. Известно е също, 
че той се определя от една или повече 
влияещи величини, дефинирани в специа-
лизираната литература, като „бюджет на 
неопределеността“. На фиг. 4 са показа-
ни отделните съставляващи U1, U2, …, U5 
на общата неопределеност U. Така както 
е показано на фигурата, индекса на про-
цеса Ср < 1. Следователно, качеството на 
„разглеждания“ процес на контрол/изпит-

 

 3

 
 Видно от фигурата е, че първоначално процесът, по някакви причини превишава 
нормата. За да се постигне тази норма се прилага подобрение. В стандартите БДС EN ISO/IEC 
17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 има изискване за поддържане на процес на 
непрекъснато подобряване на всички специализирани процеси по контрол, изпитване и 
калибриране. Като процеси се разглеждат оригинационните процеси от системите за 
управление на акредитираните органи за контрол и лаборатории, както и конкретните процеси 
на измерване при изпълняваните от тях дейности по контрол/изпитване/калибриране.  
 

Чрез серията стандарти ISO 22514 се въвежда единен показател „индекс на 
възможности“ и „индекс на изпълнение“ за всякакъв вид процеси. Първият индекс представя 
първоначалните възможности на даден процес в момента на неговото стариране. Вторият 
индекс показва реалните възможности на процеса по време на неговото изпълнение. В БДС ISO 
22514-1:2013 могат да се видят различни формули и детайли при определяне на единия или 
другия индекс. И за двата е възприето обозначението „Ср“. В теоретичен аспект всички 
представени формули в цитирания по-горе стандарт могат да се изразят с една обща  
 

Ср = 6
ДГСГГС  , 

 
 От горната формула могат да се получат зависимостите, показани по-долу на фиг. 2. 
Ако разликата „ГГС – ДГС“ е равна на „6“, то Ср = 1. С нарастване на разликата „ГГС – ДГС“ 
до „8“, „10“, „12“ респективно се получават стойности за Ср 1.33, 1.66, 2.00. 
 
 

6σ 8σ 10σ 12σ

 
Фиг. 2 

  
 Очевидно е, че с нарастване на Ср намалява вероятността процеса да излезе извън своята 
норма и обратното, с намаляване на Ср се увеличава вероятността процесът да излезе извън 
нормата. Това е илюстрирано на фиг. 3. От там могат да се въведат и следните критерии за 
качество (било „възможност“ било „изпълнение“):  

 При „Ср < 1“ процесът е с много ниско качество. Такъв процес се нуждае от 
много сериозни подобрения, защото риска при него е много висок;  

 При „1 > Ср < 1.33“ процесът е със задоволително качество. Такъв процес се 
нуждае от сериозни подобрения, защото при него все пак съществува риск; 

 При „Ср > 1.33“ процесът е с добро, много добро и превъзходно качество, 
определено от конкретната стойност на Ср. Независимо, че при такъв процес риск не 
съществува, то той може да бъде подобряван във връзка с постигане на други добавени 
стойности, не свързани с проявлението на риск.  
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Една от многобройните практически интерпретации на серията ISO 22514 

 
 Известно е, че при изпитване, калибриране и в определени случаи при контрол се прави 
оценка на общата неопределеност на съответния процес. В цитираните стандарти в М&Е 2-
3/2013 има най-различни методи за оценка на ГГС и ДГС на интервала на неопределеност. 
Известно е също, че той се определя от една или повече влияещи величини, дефинирани в 
специализираната литература, като „бюджет на неопределеността“. На фиг. 4 са показани 
отделните съставляващи U1, U2, …, U5 на общата неопределеност U. Така както е показано на 
фигурата, индекса на процеса Ср < 1. Следователно, качеството на „разглеждания“ процес на 
контрол/изпитване/калибриране е много ниско. Казано с други думи, акредитираното лице не 
изпълнява изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за 
обхвата на своята акредитация. Ето защо, неговата работа се нуждае от много сериозни 
подобрения.  
 

 
Фиг. 4 

 

Фиг. 3
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ване/калибриране е много ниско. Казано 
с други думи, акредитираното лице не из-
пълнява изискванията на БДС EN ISO/IEC 
17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за 
обхвата на своята акредитация. Ето защо, 
неговата работа се нуждае от много сери-
озни подобрения. 
Във връзка с горната интерпретация вед-
нага се виждат предимствата, които пре-
доставя серията стандарти ISO 22514. На 
базата на вече изграден опит по оценка на 
неопределеността при контрол/изпитва-

не/калибриране получената информация, 
ако се интерпретира чрез показателя Ср 
дава нови и реални представи за работата. 
До сега нямаше реален показател, който 
да дава унифициран измерител за качест-
вото на работа. Очевидно този измерител 
е „Ср“ и освен това за него има строго до-
казани критерии за степента на качест-
во за работата на акредитирания орган 
за оценка на съответствие. Това е полез-
но за съответния национален акредити-
ращ орган (в случая за България - ИА БСА), 
който извършва мониторинг за спазване 
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Една от многобройните практически интерпретации на серията ISO 22514 

 
 Известно е, че при изпитване, калибриране и в определени случаи при контрол се прави 
оценка на общата неопределеност на съответния процес. В цитираните стандарти в М&Е 2-
3/2013 има най-различни методи за оценка на ГГС и ДГС на интервала на неопределеност. 
Известно е също, че той се определя от една или повече влияещи величини, дефинирани в 
специализираната литература, като „бюджет на неопределеността“. На фиг. 4 са показани 
отделните съставляващи U1, U2, …, U5 на общата неопределеност U. Така както е показано на 
фигурата, индекса на процеса Ср < 1. Следователно, качеството на „разглеждания“ процес на 
контрол/изпитване/калибриране е много ниско. Казано с други думи, акредитираното лице не 
изпълнява изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за 
обхвата на своята акредитация. Ето защо, неговата работа се нуждае от много сериозни 
подобрения.  
 

 
Фиг. 4 

 
Фиг. 4



43

КО
Н

СУ
Л

ТА
Н

ТС
КА

 И
  С

ЕР
ТИ

Ф
И

КА
Ц

И
О

Н
Н

А
 Д

ЕЙ
Н

О
СТизискванията на съответния стандарт и 

обхвата на акредитация. Използването на 
този индекс е полезно и за самите потре-
бители при избора на една или друга акре-
дитирана лаборатория/орган за контрол с 
приблизително еднакви области на акре-
дитация. Прилагането на Ср в самите акре-
дитирани лаборатории/органи за контрол 
ще носи следните две ползи за тях:
• Поддържане на единни цифрови пока-
затели за доказване изпълнението, пред 
акредитиращия орган изискванията на съ-
ответния стандарт в обхвата на предоста-
вената му акредитация;
• Определяне на ефективна ценова поли-
тика спрямо клиентите, в зависимост от 
големината на неопределеността в резул-
татите на предоставената услуга (напри-
мер, при процес на калибриране, при кой-
то Ср = 1.33 цената за постигане на този 

процес е една и спрямо тази цена се опре-
деля и цената към клиента, при Ср = 1.66 
разглежданите две цени са други, а при Ср 
= 2 по-големи от първите два случая.

Схема за управление на процеси при 
органи за контрол, лаборатории за из-
питване и калибриране 
Схемата е представена на фиг. 5. Тя е ва-
лидна за всякакъв вид процеси (организа-
ционни и измервателни). Данните от тях се 
обработват по формулите на ISO – стандар-
ти по статистически методи, в т.ч. и по ISO 
22514. Получената информация се анали-
зира и в последствие се „филтрира“ в за-
висимост от целите, които са поставени от 
акредитирания орган/лаборатория. На тях-
на база се вземат решения за подобряване 
или управление на съответния процес. 

Фиг. 5

 

 5

 Във връзка с горната интерпретация веднага се виждат предимствата, които предоставя 
серията стандарти ISO 22514. На базата на вече изграден опит по оценка на неопределеността 
при контрол/изпитване/калибриране получената информация, ако се интерпретира чрез 
показателя Ср дава нови и реални представи за работата. До сега нямаше реален показател, 
който да дава унифициран измерител за качеството на работа. Очевидно този измерител е „Ср“ 
и освен това за него има строго доказани критерии за степента на качество за работата на 
акредитирания орган за оценка на съответствие. Това е полезно за съответния национален 
акредитиращ орган (в случая за България - ИА БСА), който извършва мониторинг за спазване 
изискванията на съответния стандарт и обхвата на акредитация. Използването на този индекс е 
полезно и за самите потребители при избора на една или друга акредитирана 
лаборатория/орган за контрол с приблизително еднакви области на акредитация. Прилагането 
на Ср в самите акредитирани лаборатории/органи за контрол ще носи следните две ползи за 
тях: 

 Поддържане на единни цифрови показатели за доказване изпълнението, пред 
акредитиращия орган изискванията на съответния стандарт в обхвата на предоставената му 
акредитация; 

 Определяне на ефективна ценова политика спрямо клиентите, в зависимост от 
големината на неопределеността в резултатите на предоставената услуга (например, при 
процес на калибриране, при който Ср = 1.33 цената за постигане на този процес е една и спрямо 
тази цена се определя и цената към клиента, при Ср = 1.66 разглежданите две цени са други, а 
при Ср = 2 по-големи от първите два случая. 
 

Схема за управление на процеси при органи за контрол, лаборатории за изпитване 
и калибриране  
 
 Схемата е представена на фиг. 5. Тя е валидна за всякакъв вид процеси (организационни 
и измервателни). Данните от тях се обработват по формулите на ISO – стандарти по 
статистически методи, в т.ч. и по ISO 22514. Получената информация се анализира и в 
последствие се „филтрира“ в зависимост от целите, които са поставени от акредитирания 
орган/лаборатория. На тяхна база се вземат решения за подобряване или управление на 
съответния процес.  
 

 
Фиг. 5 
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ISO 31000
 “УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“

През ноември 2009 г., Международната организация по стандартизация (ISO) най-накрая 
издаде дълго чакания и първи международен стандарт за риска - ISO 31000:2009 “Управление 
на риска – Принципи и Насоки”, за да даде на организациите принципи и основни насоки за 
управлението на риска. Стандартът има за цел да даде на организациите насоки и ясна 
платформа за управлението на различни типове риск, от всякакви източници без значение 
от големината на компанията, нейният тип, структура, дейности или местоположение.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РАМКАТА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Ефективната, структурираната и проак-
тивна рамка на управление не се случва 
от самосебе си, а трябва да бъдат из-
градени правилните основи и много от 
компонентите трябва да бъдат синхро-
низирани.
Отношенията между различни елемен-
ти на рамката за управление на риско-
вете в ISO 31000 са представени на фи-
гурата по-долу:
 
• Заповеди и ангажименти: Управле-
нието на риска не е еднократен проект; 
то е продължителна дейност, изисква-
ща продължителна ангажираност. Упра-
влението трябва да бъде възложено от 
борда на директорите, реализирано 
от главния мениджър и подкрепено на 
всички нива на управление и риск.
• Изграждане на рамка за управле-
ние на риска: Като всички добри про-
екти, процеси и стратегии, процесите 
по управление на риска трябва също 

да бъдат изградени с цел подкрепа на 
ефективното изпълнение. Определя-
нето на контекста на рамката за упра-
вление на риска, формулирането на 
политика за управление на риска, при-
лагането на процеси на практика, прех-
върляне на ресурси и определяне на 
отговорност са всички ключови елемен-
ти за изграждане на ефективна рамка 
за управление на риска. Добре подгот-
вените периодични доклади за акцио-
нерите и механизмите за ефективна ко-
муникация ще подкрепят ефективното 
изпълнение.
• Реализиране на управление на ри-
ска: Веднъж, след като рамката е изгра-
дена, реализацията се състои в при-
лагането на теорията в практическа 
ситуация. Това ще помогне на поема-
щите риск да разберат процесите на 
управление на риска (чрез добра кому-
никация и обучение). Задачите, свър-
зани с управлението на риска всъщ-
ност се осъществяват (чрез оценяване 
на риска, вътрешен контрол и др.) чрез 
вземане на решения и бизнес проце-
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си, които са важен фактор в анализа на 
риска.
• Управление и преглеждане на рам-
ката: Включва потвърждение, че упра-
влението на различни елементи на 
риска и дейности всъщност работят 
ефективно в синхрон с очакванията. 
Всяко разминаване трябва да бъде до-
кументирано и насочено в правилната 
посока.
• Продължително подобрение: Това 

има за цел да подобри ключовите еле-
менти на рамката за поемане на ри-
скове, за да подобри и/или да насочи 
развитието към по-зрял стадий на упра-
влението на риска. Добре развитата ор-
ганизация ще подобри едновременно 
процесите и ще съзрее с времето.

ПРОЦЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИ-
СКА ПО ISO 31000 ВКЛЮЧВА ПЕТ 
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• Комуникация и консултация: Касае 
ангажирането на вътрешни и външни 
участници чрез процеса на управление 
на рискове. Стандартът насърчава „под-
ход за екипно консултиране“. От самото 
начало, добрата комуникация с ключо-
ви участници ще помогне за изграж-
дане на очаквания, контекст за упра-
вление на риска и удовлетворяване на 
нуждите, взети под внимание – особе-
но за бъдеща покупка. Чрез процеса на 
управление на риска, ще бъде поддър-
жана продължителна писмена и устна 
комуникация между риск мениджъра, 
поемащия риск и участниците.
• Установяване на контекст: Устано-
вяването на контекст е свързано с оп-
ределяне на параметри или граници, 
свързани със склонността на организа-
цията да поема и да управлява риско-
ве. Изисква обмисляне на социални, 
културни, политически и икономически 
фактори и синхронизиране с вътрешни 
фактори като стратегия, ресурси и спо-
собности. PEST анализ е просто и широ-
ко използван инструмент, който ви по-
мага да разберете голямата картина на 
политическата, икономическата, социо-
културната и техническа среда. Риск ме-
ниджърът ще трябва да установи среда 
за процесите по управление на риска, 
които освен други неща включват поли-
тика по управление на риска, процеси, 
методологии, планове, критерии за ри-
ска, процеси на обучение и докладване.
• Оценка на риска: Включва проце-
сите по разпознаване, анализиране и 
оценяване на риска. Организацията ще 
използва редица техники за разпозна-
ване на риска, включително брейнстор-
минг, анализ на съставни елементи на 

работата и експертно улеснение. ISO/
IEC 31010:2009 дава насоки за избора и 
приложението на някои систематични 
техники за оценка на риска. Анализът 
на риска включва възможните причи-
ни, източници, вероятност и последи-
ци при установяване на вътрешните 
рискове. Съществуващите мениджмънт 
контролни точки трябва да бъдат опре-
делени и да бъде направена оценка на 
тяхната ефективност при определяне-
то на нивото на остатъчния риск. След 
този анализ, е нужна оценка на нивото 
на риска, за да бъдат взети решения за 
по-нататъшното справяне с риска.
• Справяне с риска: Където нивото на 
риска остава недопустимо високо, сп-
равянето с риска е необходимо. Има 
няколко начина за справяне с риска: из-
бягване на риска, атакуване на източ-
ниците на риска, промяна на вероят-
ностите, промяна на последиците или 
споделяне на елементите на риска. Ос-
таващото ниво на поетия риск трябва 
да бъде в границите на склонността за 
поемане на риск.
• Контрол и преглед: Планираният, 
редовен мониторинг на рисковете и 
управление на рамката за управление 
на рисковете, включително процесите, 
е критично важно за поддържането на 
рамка за управление на риска, реле-
вантна към променящите се нужди на 
организацията и външни влияния. Кон-
тролът и прегледът ще бъдат предпри-
ети от поемащия риск, оперативните и 
топ мениджъри на компанията. Незави-
сим преглед на рамката за управление 
на риска трябва да бъде предприет от 
време на време.

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
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В  ISO 31000 има единадесет принципа 
за управление на риска.
Тези принципи са „основните качества“, 
нужни на рисковия мениджмънт да 
бъде ефективен. Принципите са:
• Управлението на рискове създа-
ва и защитава ценности: Едно от ос-
новните предизвикателства пред риск 
мениджърите е да демонстрират, че 

управлението на риска увеличава стой-
ността. Този принцип показва, че упра-
влението на риска допринася за пос-
тигането на целите на организацията. 
Веднъж след като организацията е оп-
ределила целите си и установила поли-
тика и процедури, прилагането на стра-
тегии за управление на риска помага за 
максимизиране на възможностите и ми-
нимизиране на рисковете. Въведение-
то изброява 18 ползи от управлението 
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роятност за постигане на цели, подо-
брение на увереността на акционера, 
минимизиране на загубите, подобрява-
не на работната ефективност и ефикас-
ност, установяване на надеждна основа 
за вземане на решения и планиране.
• Управление на риска е важна част от 
организационните процеси: Управле-
нието на риска не трябва да се разде-
ля от основните действия и процеси на 
организацията. Управлението на риска 
трябва да бъде въведено в бизнес про-
цесите и контрола при реализацията му 
на всички нива, като остане в спектъра 
от компетенции на мениджъра. Упра-
влението на риска е част от вземането 
на решения: Всеки път когато мениджъ-
рът взема решение, има опасност от 
риск. Този принцип показва, че доброто 
управление на риска помага на мени-
джърите да вземат по-добри решения 
при минимизирането на риска и опти-
мизирането на всяка възможност.
• Управлението на риска намалява 
несигурността: Несигурността е  не-
отменима част от всеки бизнес и чрез 
идентифицирането и анализирането на 
редица рискове, поемащите рискове са 
по-умели в реализирането на контрол 
и стратегии за смекчаването на вероят-
ността и/или последиците от несигур-
ността и установяване на по-устойчива 
организация.
• Управлението на риска е система-
тично, структурирано и непрекъсна-
то: Като други системи за управление, 
управлението на риска трябва да бъде 
планиран и контролиран, за да осигу-
ри ефикасност. Стандартът сам по себе 
си насърчава структуриран и система-
тичен процес на управление на риска 

и рамка за управление на риска с цел 
постигане на постоянен и надежден ре-
зултат.
• Управлението на риска е основано 
на най-добрата налична информа-
ция: То е тясно свързано с принципите 
на справяне с несигурността. Припозна-
ва се фактът, че информацията често 
бива ограничена, скъпа и несъвършена. 
Все пак, доброто управление на риска 
ще вземе под внимание информация 
от други източници, включително на-
блюдение, опит, прогнози и експертни 
оценки.
• Управлението на риска се създа-
ва: Докато организациите в индустри-
ята се сблъскват с подобни рискове и 
възможности, този принцип показва, че 
всяка организация е уникална, затова 
управлението на риска не е фиксирано 
предписание, а трябва да бъде адапти-
рано към контекста на организацията, 
нейните акционери и рисков профил.
• Управлението на риска включва 
човешки и културни фактори: Този 
принцип е тясно свързан с принципа, 
че управлението на риска се създава, 
като в  рамката за управление на орга-
низационния риск трябва да се вклю-
чат културни елементи и едновремен-
но вътрешни и външни заинтересовани 
страни, особено техните умения, спо-
собности, възприемчивост и нагласи. 
Този принцип е ефективно насочен към 
отговарянето на въпроса „За какво ми 
е това?“, задаван от акционери и мени-
джъри.
• Управлението на риска е прозрач-
но и обхватно: Вътрешните и външни 
заинтересовани страни упражняват ва-
жно влияние върху организацията. Този 
принцип разпознава нуждата от включ-
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на риска, включително установяване на 
контекста и определянето на критерия 
за риск.
• Управлението на риска е динамич-
но, повтарящо се и чувствително към 
промяна: В свят на постоянна промя-
на, организацията ще трябва да отго-
вори на промените във вътрешната и 
външната среда. Изработването на биз-
нес стратегия, управление на планове, 
финансови планови и организацион-
ни структури са от голямо значение. 
Подобно на това са управлението на 
рамката за организационен риск и про-
цесите, нужни за посрещането на тези 
промени.
• Управлението на риска улеснява 
продължителната промяна и подо-
брение на организацията: Този прин-
цип се базира на последния принцип, 
че управлението на риска е динамич-
но и повтарящо се във времето. То на-
сърчава организациите да проявяват 
гъвкавост и постоянно да подобряват 
зрелостта на рамката за управление на 
риска заедно с други елементи на орга-
низацията при изграждането на съпро-
тива и възможност за увеличаване на 
възможностите.

СТРАТЕГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА
ISO 31000 разпознава нуждите от про-
дължително подобрение на рамката за 
управление на риска. Kлючовите еле-
менти на подобрено управление на ри-
ска, са:
• Продължително подобрение: Орга-
низациите трябва да установят цели, 
оценка на постиженията и редовни пре-

гледи. Като част от доклада за постиже-
нията, докладът за рамката за управле-
ние на риска трябва да бъде предприет, 
а подобренията – документирани.
• Пълна отчетност на рисковете: По-
емащите риск трябва да имат нужния 
авторитет и да разполагат с добре обу-
чени и компетентни лица, на които да 
делегира управлението на рискове. Тех-
ните отговорности трябва да бъдат ясно 
дефинирани и предадени чрез описа-
ние на работата.
• Използване на управление на риска 
във всяко вземане на решения: Биз-
нес процесите и дейностите (например: 
срещите) трябва ясно да документират 
рутинния и нерутинния риск при изгот-
вяне на анализа на риска.
• Продължителна комуникация: Ор-
ганизацията трябва да поддържа фор-
мални процеси по управление на риска. 
Това включва докладване за „значими 
рискове“ и справяне с риска.
• Пълна интеграция в ръководната 
структура на организацията: Орга-
низациите трябва анализират риска на 
ниво фирмени политики и практики. 
Това се постига чрез внимателното ана-
лизиране на рисковете и влиянието на 
несигурността върху постигането на ор-
ганизационните цели.

ISO 31000 стимулира организациите 
взаимно да сравняват и синхронизират 
настоящите си практики по управление 
на риска и всички принципи, елемен-
ти и процеси в ISO 31000. По този начин 
те ще могат да определят областите и 
стратегиите на подобрение и работейки 
по тях в дългосрочен план да гаранти-
рат устойчивост на бизнеса си.
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ПОДГОТОВКА
 ЗА ПРОДУКТОВА СЕРТИФИКАЦИЯ

В икономическтата теория е широко застъпена тезата за 
цикличността на процесите. Може би е добре да се връщаме към 
тази теза по-често, особено предвид всеобщите негативизъм и 
песимизъм по адрес на родната икономика. Действително, има 
сектори в родната икономика, в които никога няма да бъдем лидер, 
както и сектори, в които няма да съумеем да бъдем лидери отново, 
но какво пречи да опитаме?! В този материал описвам осъзнатото 
преследване на целта – цялостно икономическо подобрение на една 
компания, която залага на качеството, като свой приоритет.

Въпреки, че ми се иска това да е при-
мер от родна компания, тук иде реч за 
една Косовска фирма. Малко предисто-
ря – комапнията е основана през 1970 
година в Митровица, тогава Югославия. 
Докато икономиката на многоликата ни 
западна съседка също основно разчита 
на задоволяване на производствените 
си нужди с местно производство, даде-
ната за пример компания (ще я наречем 
условно „Х“) бележи ръст на производ-
ството си с всяка изминала година. Ди-
ректорът на компанията използва всеки 
възможен случай, за да посети пред-
приятие от бранша и да обмени опит с 
колеги. Това поддържа компанията му 
поне на равнището на останалите ком-
пании в региона, без да е била лидер в 
продажби или иновации.

След разделението на Югославия и обо-
собяването на Косово години по-къс-
но, собствениците на семейната компа-
ния „Х“, етнически албанци, решават да 
преместят дружеството, ведно с цялото 
производство на територията на мла-
до Косово. Това, разбира се, не минава 
безпроблемно и след 4 години упорита 
работа почвата е подготвена. Тук ком-
панията прави стратегическо решение 
– вместо да измества цялата остаряла, 
енергийно не-ефективна и, разбира се, 
много тежка производствена техника, 
същата бива продадена. С допълнител-
но финансиране компанията успява да 
закупи употребявана, но далеч по-мо-
дерна производствена техника от един 
от основните производители на анало-
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гични изделия в света – голям шведски 
концерн. Оборудването е доставено и 
инсталирано в предвидените за целта 
производствени помещения. Оттук на 
сетне пред компанията се разкриват 
тежките задачи:

Как да произведем конкурентен про-
дукт?

Как да го направим разпознаваем за 
нашите потенциални клиенти?

Как да комбинираме тези дейности с 
мероприятия за устойчив растеж?
Отговорът идва под формата на второ-
то стратегическо решение – чрез до-
казуемо стабилен процес на работа и 
продукт, който безусловно да покрива 
изискванията на приложимите стандар-
ти. Това по същестовото си е процесът 
на продуктово сертифициране. Произ-
водителят започва процедурата  по сер-
тификация за безопасност на изделие-
то в германски изпитвателен институт 
и произвежда необходимите за изпит-
ване образци. След изпитването обаче 
се оказва, че продукта не отговаря на 
изискванията и тестовете са негатив-
ни. Това не би било трагично лош ре-
зултат, ако се беше случило само един 
път. Но този негативен тест резултат се 
повтаря в продължение на две годи-
ни, като всяка година компанията пра-
ви нов опит да сертифицира изделие-
то и всяка година този опит се проваля. 
Собствениците на компанията ангажи-
рат консултант, който да им помогне в 
подобряването на продукта – инженер 
с дългогодишен опит, включително и в 
производствения цикъл на продукта. 
Това решение е продиктувано от схва-

щането (често правилно, следва да се 
отбележи), че след като продуктът се е 
провалил при изпитанията за безопас-
ност, то проблемът следва да е в самия 
продукт. Като резултат, при следващото 
изпитване от 30 предоставени образеца 
три (от една и съща фамилия) премина-
ват успешно тестовете и така се превръ-
щат в „dooropener“ за Косовската ком-
пания към света на сертифицираното 
производство.

Тук обаче идва следващата изненада за 
иначе не-страдащата от липса на ноу-
хау компания, но без всякакъв опит при 
процеса на сертификация на продукта. 
(Тук следва да вметна, че изключвам из-
цяло популярните процеси при серти-
фицирането на система за управление 
на качеството, най-популярната сред 
които ISO 9001. СУК от отзи вид спома-
гат значително продуктовата сертифи-
кация, но директни връзки е по-скоро 
трудно да се посочат. Споменаваните 
тук сертификации целят удостоверя-
ването на безопасността на продукта 
и стабилността на производствения 
процес, както и способностите на ком-
панията да доставя константно такъв 
продукт. Това е необходимата база за 
потенциално надграждане на сертифи-
кацията в посока качество на продукта, 
както и потребителска удовлетворе-
ност. )

Запознатите, с цикъла на сертифицира-
не на продукт, читатели вече са отгат-
нали, че след успешното преминаване 
на изпитвания за безопасност за даден 
продукт следва и фазата на инспекти-
ране на производството. За голяма част 
от компаниите това е дори по-сложни-
ят процес. Тук може да се предвиди и 
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жи на не-познаването в детайлност на 
изискванията на сертификационния 
институт относно цикъла на производ-
ство. Тези изисквания, разбира се не 
могат да се отклоняват от заложените 
в приложимите стандарти, но начина 
и интензитета на прилагането им са в 
голяма степен в пряка връзка с опита 
и разпознаваемостта на марката на да-
дения изпитвателен институт. Логика-
та изглежда ясна, но ще си позволя да 
я „извадя пред скоби“ – с количество-
то натрупан опит за изпитвателния ин-
ститут е лесно да намери позициони-
рането на продукта спрямо неговите 
приложения. Имайки тази възможност 
при дефинирането на критериите за 
устойчиво производство от Институ-
та залагат изисквания, така щото да са 
осигурени както входящите, така и из-
ходящите процеси. Това е ценен опит 
за производителите, който обаче идва 
на относително висока цена – не-спра-
вилите се с  тези изисквания отведнъж 
следва да търпят повторна инспекция, 
като в промеждутъка те нямат право да 
произвеждат и маркират като изпита-
ни изделията си. Освен пропускането 
на очакваните ползи по-осезателно се 
добавят преките разходи, които след-
ват – допълнителни посещения с цел 
инспекции, свързаното с това не целе-
во използвано работно време и прочие 
мероприятия, които всяко предприя-
тие би искало да си спести. Колкото до 
разпознаваемостта на даден изпитвате-
лен институт – проявлението е основно 
чрез силно критичния поглед към при-
ложението на евентуално занижени из-
исквания към производствения процес. 

И тук обяснението е логично – бивайки 
силно разпознаваеми и с това собстве-
ници на такъв особен вид „капитал“ из-
питвателния Институт не може да си 
позволи един производител, чрез сво-
еволно решение да бъде опасност за 
дълго градена репутация. Производите-
лите са наясно с това, че такъв вид из-
питвателни институтции имат и държат 
на по-високите си изисквания. 

Предвид, че това е сред най-важните, за 
голяма част от производителите, пред-
поставки за работа с даден изпитвате-
лен институт поставя предприятието от 
нашия примерв позицията да е избрало 
правилния път, но той да се оказва осе-
ян с множество препятствия. И въпреки 
помощта на доказания специалист-кон-
султант резултатите още са далеч от оч-
акваните 100% безопасна продукция. 
Къде се крие проблемът и какви са ва-
риантите за решаването му? Дилема-
та изглежда още по-трудно разрешима, 
предвид всички предпоставки, които са 
налице за стабилност в производството. 
Компанията разполага с модерно обо-
рудване, дългогодишни опит и тради-
ция, с ангажирано управление и моти-
виран персонал...

При вглеждане в детайла се оказва, 
че разковничето е в правилното им 
комбиниране. Това и направихме в 
рамките на 4 дневния активен коу-
чинг. 
Започнахме с одит на производствени-
те мощности и одит на пълен цикъл на 
производство на отделен продукт. Като 
резултат от тези одити се изяви нещо 
още по-тревожно: преминалите успеш-
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по случайност. В общия случай карти-
ната не е приятна – при спазването на 
обичайния производствен цикъл (който 
успешно преминалите продукти не бяха 
спазили) резултатите не са позитив-
ни. Така намерихме няколкото работни 
процеса, които влияеха негативно на 
качеството на изделието. 

Процесния подход се запази и при ста-
дия на ре-дефиниране на работните 
цикли и дейности. В активно сътрудни-
чество между управление, персонал и 
коуч разделихме цялостния процес на 
производство на няколко (в конкрет-
ния слуачай – 6) големи производстве-
ни цикли, условно наречени процеси, 
които се състоят от различен брой ( в 
зависимост от сложността на всеки про-
цес) дейности по производство. При 
тяхното разработване активна роля бе 
отредена на производствения персо-
нал, като това допринесе за оползотво-
ряване както на опита, натрупан през 
годините, така и за една своевременна 
проверка на новаторските идеи в про-
изводството.

След приключването на тези дейности 
екипът се концентрира върху финална-
та визия за производствения цикъл и 
съобразно нея беше реорганизирана 
и производствената екипировка. След 
определен период от време предстои 
допълнителна инспекция на производ-
ството, която да покаже постигнатите 
резултати.

Голяма част от тях обаче и в момента са 
видими – компанията разполага с де-
тайлно дефиниран, цялостен работен 
процес, при чието разработване воде-

ща роля бе възложена на приложимите 
стандарти и опита от работа със серти-
фикационни институти; напълно реор-
ганизирана производствена площдка; 
допълнително мотивиран и възприем-
чив персонал, който с желание прила-
га нововъведенията в производство-
то; ясно определени критични точки, 
на които контролът е завишен и не се 
допуска дадена грешка да бъде мулти-
плицирана. Всички тези промени дават 
на производителя самочувствието (при 
това – обосновано), че производството 
му е на европейско ниво и може адек-
ватно да отговори на изискванията на 
клиентите си. 

Резултатите и в тази насока не закъсня-
ват, като само малко след позитивното 
приключване на коуч дейността пред-
приятието получи искане за оферта за 
производство и стратегическо парт-
ньорство с италианска компания, паза-
рен лидер в тази сфера. Може би малко 
рано за безметежен оптимизъм, но със 
сигурност малко доказателство, под-
крепящо твърдението за цикличността 
на икономическите процеси и важност-
та на навременните стратегически ре-
шения.
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VDE Институт за изпитване и серти-
фикация/ VDE Testing and Certification 
Institute 
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Господин Бъчваров, как приключихте 
2013 година? 
Дейността на ХЕС АД е експортно 
ориентирана – основно към страните 
от Европейския съюз. Нашите прогнози 
по отношение на продажбите винаги 
са били силно повлияни от очаквания-
та за състоянието на икономиките на 
европейските държави и в частност на 
машиностроителния сектор. Резултатите 
за 2013 година потвърдиха тези очаква-
ния. Увеличението на оборота спрямо 
2012 г. е с близо 10%, а брутната печалба 
нарасна с над 23%. Годишните резул-

тати на предприятието са сравними и 
с продажбите през 2011 г., значително 
по-високи от кризисната 2009 г., но все 
още по-ниски от пиковата 2007 г.

Правихте ли инвестиции и в какво, 
усвоихте ли нови продукти?
Нашият стремеж е да увеличим размера 
на приходите и да инвестираме в стра-
тегическата цел – препозициониране на 
предприятието от субектно ориентира-
на, към обектово ориентирана матрица 
на изходящите пазари. 
Инвестициите през 2014 година ще 

УСПЕШНА ГОДИНА 
ЗА ХЕС АД

Интервю с г-н Петър Бъчваров – Прокурист на „Хидравлични елементи и системи” 
АД, Ямбол, носител на годишна награда за 2013 година на Конфедерацията на 
българската индустрия.
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достигнат близо 3.7 млн. лева, както и 
през 2013 година – основно за мо-
дернизация и за нова техника. ХЕС АД 
следи действащите и стартиращи нови 
програми. Нашият екип има готовност 
при отваряне на процедура за финанси-
ране на проекти, които представляват 
интерес за дружеството. 

Как решавате проблема с кадрите?
Успяваме да запазим нивото на заетост-
та. През последните няколко години в 
предприятието работят над 500 души. 
Същевременно предприятието изпълня-
ва Специална инвестиционна програма 
за създаване и развитие на ефективен 
технологичен елит, който да отговори на 
изискванията на големите потенциални 
клиенти. 
Увеличението на наетите лица и на 
разходите за труд през 2014 година ще 
бъдат пряко свързани с разширяване 
на производството. В ХЕС АД действа 
стратегия за корпоративна социална 
отговорност най-вече по отношение 
взаимоотношенията между дружеството 
и персонала. С увеличението на средно 

месечната работна заплата на персонала 
се цели получаване на адекватно въз-
награждение, отговарящо на по-висо-
ката производителност, както и стимул 
за покриване на критериите за качество 
на изделията. Бонусите в заплащането 
са обвързани с постигнатите резултати. 
Имаме сключена комплексна застрахов-
ка „Живот”, която включва както задъл-
жителната по нормативната уредба 
застраховка „Трудова злополука”, така 
и постоянна „Здравна застраховка”. И 
през 2014 г. работниците и служителите 
ще продължат да получават ваучери за 
храна. 

Кои са основните Ви пазари? Търсите 
ли такива извън ЕС и къде?
Основен клиент на ХЕС АД е Palfinger 
Group Австрия, за който изнасяме над 
76% от продукцията, включително за 
негови предприятия извън Европей-
ския съюз – Русия, САЩ и Китай. 77% от 
нашата продукция се изнася за страни 
от Европейския съюз, 18 % - за страни 
извън ЕС и 5 % е за вътрешния пазар. 
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Ростсельмаш е един от големите наши 
клиенти, като износът за това руско 
предприятие през 2013 година отбеляза 
сериозен ръст.

Каква е прогнозата Ви за бъдещето и 
какви са плановете Ви?
Причините за подобряването на резулта-
тите са няколко, като водещата от тях е 
възстановяването на машиностроенето 
в Европа. Оптимистичните очаквания 
на Европейската стоманена асоциация 
Eurofer са основание и ние да бъдем 
настроени за ръст през 2014 година. 
Все пак отчитаме, че ръстът все още е 
незначителен, затова наблюдаваме и 
тенденциите в различните сектори на 
тежката индустрия. 
Въз основа на подобрения бизнес 
климат нашите клиенти могат да правят 
планове за по-дълги периоди и да уве-

личават запасите си, което се отразява и 
в поръчките за хидравлични цилиндри, 
особено през първата половина на 
годината.
Предвиждаме нетните приходи от 
продажби през 2014 година да достигнат 
41.6 млн. лева или ръст от 5% в срав-
нение с 2013 година. Очакваме 54% от 
годишните продажби или 22.3 млн. лева 
да бъдат реализирани през първото 
полугодие на 2014 година.
Очакваме ценовите нива на основните 
материали да останат стабилни, без 
съществени изменения. Посоката на тях-
ното движение ще стане ясна най-рано 
в края на първото тримесечие, когато 
традиционно големите производители 
на желязна руда обявяват своите наме-
рения. Всеки позитивен сигнал от пазара 
обаче ще бъде използван като мотив за 
повишение.
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Каква беше 2013 година за Вас и за 
Група Технология на металите - Акад. 
Ангел Балевски Холдинг АД ? Каква е 
тайната на успеха? Как устоявате на 
силната международна конкуренция?
Годината за предприятията от Холдинга 
беше активна, и въпреки рецесията, в 
която се намираха повечето пазари, 
ние започнахме работа с нови клиенти 
по сериозни проекти, имахме интерес 
и одити от водещи компании за избор 
на техен доставчик. Същевременно  
развихме отношенията си с текущите ни 
клиенти с цел да увеличим продажбите 
към тях, отговаряйки на техните спе-
цифични нужди и очаквания, с идеята 
да предложим максимално завършена 
услуга.
 В условията на  силна конкуренция и 
пазари в рецесия, нашите опорни точки 
на работа бяха и продължават да бъдат 
фокусирани върху работата с ключовите 
ни клиенти, с цел запазване и развитие 
на продажбите, усъвършенстване на 
предлаганите  продукти и услуги, пови-
шаване на качеството на обслужване, 
подобряване на изделията, бързина на 
реакцията, както и навременна достав-
ка. 
 Използвахме този период активно и 

Росана Дачева е родена на 10.12.1981 г. 
Висшето си образование завършва в 
Стопанската академията „Д.А. Ценов“ 
гр. Свищов, с бакалавърска степен по 
„Финанси  и магистърска степен “Фи-
нансов мениджмънт“. Владее английски и 
италиански език. 

ЕДНА ГРУПА - 
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Интервю с Росана Дачева - Изпълнителен директор на  Metal Technology Group
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в посока подобрение и оптимизация 
на вътрешната организация на работа. 
Проведоха се обучения и активна дей-
ност за добавяне на умения, знания и 
качества на персонала, за да изпълнява 
по възможно най-добрия начин, целите 
и стратегията на компанията. Всичко 
това беше съобразено с конюнктурата 
на пазара, с начина на работа и органи-
зация на дейността на международните 
ни клиенти, с изискванията на между-
народните стандарти, с клиентските 
изискания и технологични новости.
Нашата работа е подчинена на основни 
принципи при обслужване на клиенти-
те, а именно:
- качествена и навременна доставка за 
детайлите
- висока гъвкавост и отзивчивост при 
обслужване на клиентите

- постоянен диалог с клиента и пред-
лагане на технологични решения и 
алтернативи
- непрекъснато подобрение на процеси-
те на работа
Нещо много позитивно, което се случи 
с компанията ни през 2013 г. е, че 
белязахме излизането от кризата със 
създаването на една нова визия на Хол-
динга. Мотото, на което стъпи изцяло 
новата ни визия е: „ Една група – много 
възможности”, което обобщава стре-
межа ни към развитие, структуриране 
и представяне пред клиентите. Новия 
образ на фирмата показва  възможност-
та да работят по различни проекти с 
един контрагент, който в обща синергия 
предлага на клиента много възможнос-
ти за леене с различни сплави, методи, 
габарити и максимално задоволява по-
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Група Технология на Металите обединява водещи леярни – Алуком АД, Осъм АД, 
Центромет АД, които са добре познати с продукцията си както на българския, така и 
на международните пазари. Заводите от Групата са специализирани в производство 
на алуминиеви, чугунени и стоманени отливки, както и на центробежно ляти детайли 
със специално предназначение. Основните технологии усвоени в производството 
са: леене под ниско налягане и с противоналягане на алуминиеви детайли, пясъчно и 
черупково леене на чугун и стомана, както и центробежно леене на високолегирани 
чугуни и хром-никелови стомани.
Леярните от Група технология на металите произвеждат голям асортимент от отливки 
за различни индустриални сегменти на промишлеността.
Леярните от Холдинга са експортно ориентирани и над 90 % от продукцията е пре-
назначена за износ, главно в европейските страни. Холдинга изнася своята продукция 
на водещи и динамично развити пазари, сред които са Германия, Австрия, Полша, 
Чехия, Холандия, Франция и други. 
Основните индустрии, за които произвежда и продава успешно детайли са: 
Алуком АД произвежда висококачествени отливки от алуминиеви сплави за:
• детайли за хидравлични системи и части за спирачни системи на ж.п техника
• компоненти за високоволтови прекъсвачи в енергетиката 
• детайли за автомобилната промишленост -  помпени и турбинни колела, картери и 
капаци
• детайли за селскостопански инвентар - шаси за косачки
Осъм АД произвежда детайли от чугун, основно за следните индустрии:
• ВиК детайли - фасонни части и фитинги, разпределители, колена и муфи
• промишлена арматура  - хидранти, корпуси и тела, втулки и пръстени
• детайли за транспортни машини - картери, детайли по спирачните системи, главини 
и носачи 
• детайли за ж.п. релсов път и за спирачни системи на влакове 
• отливки за електрокари и мотокари, товарни автомобили, селскостопански и строи-
телни машини
Центромет АД е производител на детайли в следните продуктови групи:
• детайли за химическата индустрия – центробежно лети тръби и тръбни комплекти, 
както и резервни части и детайли за химическите съоръжения
• детайли за корабни двигатели - цилиндрови втулки за дизелови двигатели 
• детайли за керамичната индустрия – биметални валци за керамичната и хранително - 
вкусовата индустрия
• пещни ролки за металургията
Продукцията на заводите е сертифицирана по стандартите за качество и леярните  
притежават специални сертификати, изискващи се при  реализация на отливките на 
конкретни индустриални пазари. 



62

требностите, спестявайки усилия, време 
и средства в търсенето на различни 
доставчици за различните  детайли с 
различна логистика.

Имате ли ръст на продажбите спрямо 
миналата година и считате ли, че тази 
тенденция е устойчива?
  През предходните 2 години почти 
запазихме нивата, като за да устоим 
на кризата и последвалата рецесия, 
усилията ни бяха съсредоточени да 
задържим перспективните клиенти 
и активни пазари. Водещите ни ин-
дустрии, за които сме доставчик бяха 
проектно ориентирани - енергетика, 
ВиК, ж.п. индустрия и  химическа. Някои 
клиенти намалиха или отложиха част от 
своите проекти,  което естествено оказа 
влияние и на нас. Същевременно бяхме 
оценени от големите си клиенти, които 
ни препоръчаха на други техни дивизии, 
в т.ч. и от други държави, с които също 
стартирахме работа.  
 При нас в леярството пътят на ус-
тановяване на контакт с нов клиент, 
получаване на запитване, офериране, 
поръчка, усвояване и производство на 
инструменти за леенето, мостри, одити, 
одобрение от клиента, стартиране на 
регулярни серии поръчки, е доста дълъг 
период. Но в крайна сметка усилията 
ни за създаване на контакти с нови 
клиенти през изминалата година вече се 
материализираха в нови поръчки. Това 
ни дава основания да продължаваме 
в тази насока с още повече енергия и 
оптимизъм.

Кои са основните Ви клиенти и паза-
ри, търсите ли нови такива извън ЕС 
и къде?

 Основите ни клиенти са големите 

индустрии – енергетика, ВиК, машино-
строене, корабостроене, керамична 
индустрия, индустриални машини, 
химическа, ж.п. индустрия, автомоби-
лостроене и др.
 Основните регионални пазари, за които 
доставяме нашите изделия са: Германия, 
България, Австрия, Франция, Белгия, 
Латвия, Турция, Холандия, Италия, 
Унгария, Полша, Чехия. Други далечни 
пазари са в Бразилия, Мексико, Канада 
и т.н.
 Водещи големи фирми, за които дос-
тавяме отливки са: Dana Corporation, 
Siemens AG, GGP SPA Italy, ABB Zurich, 
Faiveley Transport, Hyundai Heavy 
Industries Co. BG, Atlas Copco, Honeywell, 
Hawle, VÖSTALPINE RAILPRO BV, Talis 
Group, Astom Power, Haendle, Keller HCW, 
Wienerberger и др.

Как решавате проблема с кадрите?
Действително проблемът с намирането 
на подготвени кадри в индустрията е 
критичен. Все по – трудно се намират 
хора с нужната теоретична подготовка, 
за практическа да не говорим. Държа-
вата, в лицето на образователните ин-
ституции, явно не разбира своята роля 
и не полага нужните усилия, за да стане 
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образованието адекватно на нуждите 
на бизнеса. Предлаганите  механизми 
за наемане на младежи под формата 
на стажантски практики и проекти в 
повечето случаи не са добре обмислени 
и са съпроводени с голяма бюрокра-
ция. Този формализъм се отразява и 
на младите хора, които и без това не 
проявяват интерес за стаж и работа в 
производствени компании, особено в 
машиностроенето. 
Описаната  реалност ни  накара да  
преосмислим нашата стратегия за ка-
дрите. До скоро основно разчитахме на 
привличане на хора отвън, но  кадрите 
с такава  подготовка вече са силно огра-
ничени, а нови не се обучават.  Решение-
то ни е да се превърнем в обучаваща 

организация, която сама подготвя 
своите кадри, не само практически, но 
и теоретично. В момента разработваме 
програма, която да включва необходи-
мите академични знания за овладяване 
на професиите от областта на машино-
строенето, представени по подходящ и 
интересен начин, съчетан с практическа 
работа. По този начин се надяваме да 
изградим една интересна среда, в която 
да привлечем млади хора за кариера и 
развитие на бранша.
 В тази връзка е добре да отбележим, че 
и държавата би трябвало да предвиди 
някакви облекчения или помощ за фир-
мите, които изпълняват тези функции 
вместо нея.
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Каква е прогнозата Ви за развитието 
на пазара на индустриални проду-
кти в световен мащаб и в частност в 
България?
Възстановяването на икономиката в 
Европа за изминалата година вървеше 
с много бавни и с несигурни темпове. В 
България положението беше аналогич-
но. Експортните компании като нашата, 
започват да се завръщат на пазара като 
обеми и поръчки. България изнася все 
повече стоки с по-голяма добавена 
стойност и машиностроенето е един от 
тези водещи сегменти в износа. Очак-
ванията в бранша за 2014 г. обаче са 
противоречиви,  перспективата не е 
еднозначна за отделните подсектори и 
предприятия.

 Несигурното възстановяване на 
световните пазари, високите цени на 
енергийните източници и неясната 
държавна политика в ключови области, 
са определено спънки пред  големите 
промишлени предприятия в планиране-
то и правенето на прогнози за развитие-
то на бизнеса им. 
Опитваме се да се борим с тези заплахи, 
работим за нови проекти и за по-добри 
перспективи за нашия бранш.

Каква част от продукцията остава за 
вътрешния пазар и има ли тенденция 
този процент да се увеличи?

 Вътрешния ни пазар е с малък обем в 
сравнение с износа. Около 12% са про-
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дажбите ни на вътрешния пазар и засега 
сериозни индикации за ръст няма. 
Нашата стратегия е експортно ориенти-
рана и като такава, ние търсим нови па-
зари в Скандинавския регион, Северна 
Африка, Русия, Азия, Латинска Америка. 
Българските ни клиенти, в голямата 
си част, също работят за техни чужди 
клиенти, и развитието при тях, зависи от 
крайния клиент и неговия проект.

Инвестирате ли в нови съоръжения и 
технологии?

  В Алуком АД инвестициите са насочени 
основно към осигуряване на по-ви-
соко качество на продукцията. Беше 
извършен основен ремонт и пускане в 
действие на нова столова за хранене 

на персонала в завода. Реализирахме и 
проекти за енергийна ефективност.
 В Центромет АД през декември 2013 
г. беше пусната в експлоатация нова 
вертикална инсталация за центробежно 
леене, а през лятото на 2013 г., направи-
хме пълна реконструкция на охладител-
ната система на пещите. 
Следва по-мащабна реконструкция в 
Осъм АД, Ловеч АД, която ще се осъ-
ществи  през 2014 г, целяща подмяна на 
основно оборудване на завода с по-про-
изводително, по-ефикасно и същевре-
менно по-екологично такова.

По какви по значими проекти сте 
работили и работите сега?

 В областта на човешките ресурси и 
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безопасната на работна среда имаме 
няколко успешно реализирани проекта 
с европейско финансиране. Канди-
датствахме по схемите за обучение на 
заети лица по ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси”, като обучихме наши 
служители за повишаване на знанията 
и уменията в няколко направления: 
търговски умения, мениджърски компе-
тенции, практически умения за оценка 
на качеството, подготовка на кранисти и 
заварчици.
 В момента изпълняваме един проект 
по схема „Безопасен труд” в Центромет 
АД, с който ще реализираме допълни-
телни мерки за подобряване условията 
на труд и безопасност в дружеството. 
Относно клиентските проекти – имаме 
нови проекти с АВВ – Германия, Си-
менс - Германия, Сименс Швейцария, 
Фейвели Транспорт - Франция, Ханиуел 
- Германия и други регулярни клиенти. 
 
Кои са по-важните награди и серти-
фикати, които сте получили наскоро?

Минахме през пре - сертификация по 
ISO 9001-2008, ISO TS 16949, ISO 14001. В 
момента е в ход процедура по сертифи-

циране за PED Certificate за Осъм АД.
 Притежаваме всички сертификати, 
които са ни необходими, за да работим 
според стандартите на ISO за качество, 
както и множество специализирани 
сертификати, които са задължително 
условия да работим с голяма част от 
нашите клиенти и да им предлагаме 
продукция, съобразена с действащите 
при тях норми и стандарти. 

На какви изложения сте взели учас-
тие през 2013 година и какви бяха 
резултатите от това? 

 Както всяка година нашата маркетинго-
ва политика е активна, и ние участваме 
и посещаваме специализирани индус-
триални изложения, както и  и големи 
панаири в Европа за подизпълнители, 
имаме проведени много B2B меропри-
ятия.
 През 2013 г. сме участвали и посещава-
ли следните форуми:
• Bauma Германия, ЖП Форум на DB 
-  Берлин, Railtex 2013,  Форум Бизнес с 
Китай  B2B Среща СТИВ, Българо-сръб-
ски бизнес форум, Пловдивски панаир,  
Българо-немски бизнес форум, Midest 
Paris, Международна инженерна излож-
ба India Engineering Sourcing Show 2014.

Как виждате бъдещето на Холдинга и 
какво бихте казали в заключение на 
нашия разговор?
 
Работим за затвърждаване името на 
Холдинга като надежден доставчик за 
всички наши клиенти и като уважаван 
представител на България във всички 
държави, където наша продукция е 
търсена и ценена.
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Каква беше за сектора електротех-
ника 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 елек-
тротехника и електроника се развива 
в България и винаги се е развивал, 
като конкурентоспособен на глобал-
ния пазар. Вътрешния пазар у нас има 
някакво значение за развитието на 
сектора, главно чрез строителната ин-
дустрия. Имайки предвид сравнител-
ното й затишие през 2012 г. основен 
двигател за развитието на сек  тора 
беше износа. Разбира се той внима-
телно 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, SIEMENS, FESTO, 
EPIQ, ELECSIS, LIEB HERR и др. Другия 
ясен ограничен сегмент е износа за 

СЕКТОРЪТ НА 
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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, 
SIEMENS, FESTO, EPIQ, ELECSIS, LIEB

Разговор с д-р Румен Атанасов – председател на БАСЕЛ

HERR и др. Другия ясен ограничен 
сегмент 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 
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, 
ELDOMINVEST 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 правления по "Оперативна 
Програма Конкурентоспособност 
на българските фирми". Трябва 
да отбележа, че последните все 
по успешно се справят с канди
датстване и с изпълнението на тези 
проекти. Голяма полза допринасят 
тези проекти, които подпомагат 
компаниите да инвестират във 
високо технологично оборудване. 
Забележителното през миналата 
година беше, че държавната 
администрация  и правителството 
напълно осъзнаха абсолютната 
необходимост за драстично 
опростяване на документите и 

процедурите за кандидатстване 
и отчитане на отделните етапи 
и на целия проект. В момента 
осъществява 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
вационни продукти, колкото да 
подкрепи развоя на самите фирми 
производители, за да могат те 
да заделят човешки ресурс за 
своята 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
приятията с научни орга низации. 
Споменавам всичко това, 
защото считам, че само активна 
иновационна дейност на 
фирмите може да ги направи 
конкурентоспособни на глобалния 
пазар. Също така развойната 
дейност е един много важен 
мотивационен фактор за младите 
специалисти, т.е. че те в рамките 
на производствените предприятия 
могат да се реализират и като 
създатели на нови продукти.
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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 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 глобални-
те пазари. Има наши компании, които 
са с утвърдена собствена марка и 
присъстват с крайни изделия на све-
товния пазар, като например SPARKY 
с ръчните си електроинструменти, 
ELDOMINVEST с модерни и енергос-
пестяващи  бойлери, TESY – също с 
бойлери и други електродомакински 
уреди, DATEX с фискалните си устрой-
ства, CARAT ELECTRONICS с касови 
апарати и електронни електромери 
др.

Как се усвояват Еврофондовете от 
предприятията в сектора?
През годината имаше редица на-
правления по „Оперативна Програма  
Конкурентоспособност на български-
те фирми“. Трябва  да отбележа, че по-
следните все по успешно се справят с 
кандидатстване и с изпълнението на 
тези проекти. Голяма полза доприна-
сят тези проекти, които подпомагат 

компаниите да инвестират във високо 
технологично оборудване. Забележи-
телното 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 осъществя-
ва обществено обсъждане на новия 
закон за управление 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 иновационни проду-
кти, колкото да подкрепи развоя на 
самите фирми производители, за да 
могат те да заделят човешки ресурс 
за своята развойна дейност. В края на 
миналата година се проведе такава 
сесия и бяха сключени договори с над 
петдесет фирми за реализиране на 
техните проекти. Положителна страна 
на Национален иновационен фонд  
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е че той допълнително насърчава 
сътрудничеството на предприятията с 
научни организации.
Споменавам всичко това, защото 
считам, че само активна иновацион-
на дейност на фирмите може да ги 
направи конкурентоспособни на 
глобалния пазар. Също така развой-
ната дейност е един много важен 
мотивационен фактор за младите 
специалисти, т.е. че те в рамките на 
производствените предприятия могат 
да се реализират и като създатели на 
нови продукти.
  
Какво е състоянието на образова-
нието по техническите специално-
сти у нас?
Всеизвестен факт е, че нашето обра-
зование, за съжаление, не обръща 
достатъчно внимание на инженерни-
те специалности. Самата нормативна 
база не стимулира създаването на 
технически специалисти. Самите 
учебни заведения са заинтересувани 
от бройката, а не от качеството на 
обучаваните студенти. Това се отнася, 
както за висшето образование, така и 
за специализираните  професионални 
училища. Изключително важно и тре-
вожно явление е това, че все по малко 
млади хора се насочват към техниче-
ските специалности
и това ще се отрази за в бъдеще 
негативно, както на индустрията ни 
въобще, а ще стане неблагоприятен 
фактор за привличането на чуждес-
транни производствени инвестиции в 
България.

Кои са по-значимите чуждестранни 
инвестиции за миналата година?
През миналата година започна стро-
ителството на четвърти завод на АВВ 
в България и разширението на завода 
на FESTO PRODUCTION в София. Пред-
приятието се разширява с ново хале.
Какво да очакваме от тази година?
Когато говорим за тази и следващи-
те 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 икономиче-
ска 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 бъл-
гарската индустрия и нашия сектор 
в частност, трябва да се фокусират 
върху тези продуктови ниши, в които 
има натрупано през годините нацио-
нално know–how, като технология и 
като знания, да генерира иновации в 
тези продуктови ниши, в които вече 
е конкурентоспособна на световните 
пазари и да не се разпилява върху 
други проекти с надеждата, че тепър-
ва 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 специал-
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ните  електромотори, трансформа-
торите,  кабелите, касовите апарати, 
електронните електромери, бойле-
рите, ръчните електроинструменти,  
асемблирането на печатни платки, 
продукти на индустриалната елек-
троника и мехатроника и др. Това са 
главно продуктовите направления, в 
които България си е създала име на 
световните пазари. Смятам, че през 
2013 година, ще продължи бавният 
ръст, бавен не защото има криза, а 
защото има невероятна конкуренция.

Какво да очакваме по отношение 
на  законодателството?
Продължава развитието на Европей-
ското техническо законодателство. 
Това е нормативната уредба в сектора 
на електро  техниката, която има за 
цел осигуряването на свободното 
движение на стоки, следователно 
това е движение в положителна 
посока. Очакват се новите норматив-
ни документи по отношение рес-
трикцията на употребата на опасни 
вещества като олово, живак, кадмий, 
шест валентен хром. Също така по 
отпадането от експлоатация на елек-
тронни уреди и техническо оборудва-
не. Очакват се още нови директиви, 
които да подпомогнат конкурентос-
пособността на цялата европейска 
инженерна индустрия.

Кои са по-важните събития и фору-
ми за 2013?
По отношение на панаирите. Вече е 
разработен плана на Изпълнителната 

Агенция за насърчаване на малки и 
средни предприятия за държавно 
субсидиране на участието на фирмите 
в редица изложения, както в Бълга-
рия, така и в чужбина и съответни 
търговски мисии за посещение на та-
кива международни форуми. Смятам, 
че това е много полезна инициатива 
и полезно харчене на държавни пари 
за подпомагане на МПС за излизането 
им на световните пазари. Голяма сла-
бост на тези предприятия и голямата 
разлика между тях и подобните на тях 
от развитите индустриални държави е 
това, че те трудно продават по света. 
От тази гледна точка е много полезно 
те да бъдат подпомагани, както фи-
нансово така и информационно.
БАСЕЛ традиционно участва с щанд 
на Пловдивския панаир. Организира 
ден на електротехниката и важното е, 
че всяка година връчваме награда за 
иновативни
продукти представени на изложбата

Какво бихте казали в заключение 
на нашия разговор?
Сектора на електротехниката и елек-
трониката, не само в България, но и 
във другите индустриални страни е 
ключовия сектор за развитието на 
цялата индустрия, доколкото съзна-
ваме или не ние живеем в Ерата на 
електричеството. В крайна сметка в 
днешно време практически във всяка 
една машина или уред има електро-
техника и електроника.
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Каква беше за Вас миналата година и 
началото на тази?
Преди всичко компанията ни регистри-
ра 16 % ръст. През 2011г. достигнахме 
обема на продажби от преди кризата 
– 2008 г., което обясняваме със стабил-
ното сътрудничество, което развиваме 
с основния ни контрагент KENNAMETAL 
САЩ. В момента в нашето производство 
усвояваме много голям брой нови про-
дуктови групи. Разширяваме пазарните 
си позиции с нови и глобални фирми, 
но това е бавен процес, защото струк-
турата на пазарите в машиностроенето 
се променя. Много от фирмите фали-
раха или пренасочиха дейността си, 
някои се сляха с по-големите. Непре-
къснато се внедряват нови технологии 
и се променя типът на използваните 
инструменти и окомплектовка, което 
води до необходимост от нови решения 
и усъвършенстване на старите. Това се 
отразява на пазара и структурата на 
производството ни вече е по-различ-
на. Тази тенденция се наблюдава през 
последните три години.
Това е свързано с адаптиране на 

пазарите и все още текат процесите на 
преструктуриране на капиталите и на 
компаниите, които не са приключили. 
Американците прогнозират, че тези 
процеси ще приключат 2017 година, а 
те до сега не са ни подвели в предвиж-
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Каква беше за Вас миналата година и началото на 
тази?

Преди всичко компанията ни регистрира 16 % ръст. През 
2011г. достигнахме обема на продажби от преди кризата – 
2008 г., което обясняваме със стабилното сътрудничество, 
което развиваме с основния ни контрагент KENNAMETAL 
САЩ. В момента в нашето производство усвояваме мно-
го голям брой нови продуктови групи. Разширяваме па-
зарните си позиции с нови и глобални фирми, но това е 
бавен процес, защото структурата на пазарите в машино-
строенето се променя. Много от фирмите фалираха или 
пренасочиха дейността си, някои се сляха с по-големите. 
Непрекъснато се внедряват нови технологии и се проме-
ня типът на използваните инструменти и окомплектовка, 
което води до необходимост от нови решения и усъвър-
шенстване на старите. Това се отразява на пазара и струк-
турата на производството ни вече е по-различна. Тази 
тенденция се наблюдава през последните три години. 
Това е свързано с адаптиране на пазарите и все още текат 
процесите на преструктуриране на капиталите и на ком-
паниите, които не са приключили. Американците прогно-
зират, че тези процеси ще приключат 2017 година, а те до 
сега не са ни подвели в предвижданията си, особено за 
машиностроенето. Те имат много добро планиране и ние 
сме длъжни да се съобразим с него. 

Каква е прогнозата Ви за тази година?

Очаквам тази година да е много динамична. В Европа 
държавите са икономически и политически нестабилни, 
което не вещае добри неща. В нашата компания прогно-
зираме 10 % ръст на продажбите, залагайки на работа с 
нови външни клиенти. Но специално за България мисля, 
че тази криза ще бъде осезателна и тежка. Случващото се 
в политиката също не е добро, то се отразява негативно и 
на бизнеса. У нас производителите са предимно експорт-
но ориентирани и то в голямата си част към европейския 
пазар, където там напоследък, както и в САЩ, се усеща 
провеждането на една политика на протекционизъм. Цел-
та на западните икономики е запазване на работните мес-
та и вече ставаме свидетели на изтегляне на продукти от 
аутсорсинг програми обратно в собствените им страни. 
Това се отразява на нашата икономика. Добре работещи-
те фирми в машиностроенето се броят на пръсти. Мога да 
кажа, че за сметка на това източният пазар, като Русия, не 
е достатъчно разработен. През май в Москва ще се про-
веде най-големия машиностроителен панаир (Металло-
обработка 2013 ), който възнамерявам да посетя и впо-
следствие ще реша дали да участваме като изложител на 
следващите му издания. Русия е голям и интересен пазар. 
В нашия регион също има интересни пазари, които пред-
стои да разработим. Има пазарни ниши, в които можем да 
се вместим.

Продължавате ли да инвестирате?

Ние не спираме да инвестираме. Тази година възнаме-
ряваме да вложим три милиона лева в нови машини и 
технологии. От 2005 г. до сега сме вложили тридесет ми-
лиона за преоборудване на завода ни. Този процес ще 
продължи до пълното обновяване на фабриката, според 
изискванията на световния пазар. Ако нямаш добро обо-
рудване, никои няма да ти обърне внимание и да ти въз-
ложи поръчка.

Как се справяте с кадрите?

Много трудно се намират добри специалисти, защото 
университетите и специализираните училища не под-
готвят учащите се адекватно на изискванията на пазара. 
Когато назначаваме хора се налага и да ги обучаваме да 
боравят с новите машини и технологии. Това затормозя-
ва производствения процес. Имаше един период, в който 
намалихме персонала. Това беше резултат от внедрените 
нови машини и технологии, което доведе до увеличава-
не на производителността ни 5-6 пъти. Сега увеличаваме 
персонала, защото разширяваме пазарите си и продукто-
вата гама. 
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данията си, особено за машинострое-
нето. Те имат много добро планиране и 
ние сме длъжни да се съобразим с него.

Каква е прогнозата Ви за тази годи-
на?
Очаквам тази година да е много дина-
мична. В Европа държавите са иконо-
мически и политически нестабилни, 
което не вещае добри неща. В нашата 
компания прогнозираме 10 % ръст 
на продажбите, залагайки на работа с 
нови външни клиенти. Но специално 
за България мисля, че тази криза ще 
бъде осезателна и тежка. Случващото 
се в политиката също не е добро, то се 
отразява негативно и на бизнеса. У нас 
производителите са предимно експорт-
но ориентирани и то в голямата си част 
към европейския пазар, където там 
напоследък, както и в САЩ, се усеща 
провеждането на една политика на про-
текционизъм. Целта на западните ико-
номики е запазване на работните места 
и вече ставаме свидетели на изтегляне 
на продукти от аутсорсинг програми 
обратно в собствените им страни.
Това се отразява на нашата икономика. 
Добре работещите фирми в машино-
строенето се броят на пръсти. Мога да 
кажа, че за сметка на това източният 
пазар, като Русия, не е достатъчно 
разработен. През май в Москва ще се 
проведе най-големия машиностроите-
лен панаир (Металлообработка 2013 ), 
който възнамерявам да посетя и впо-
следствие ще реша дали да участваме 
като изложител на следващите му изда-
ния. Русия е голям и интересен пазар. 

В нашия регион също има интересни 
пазари, които предстои да разработим. 
Има пазарни ниши, в които можем да се 
вместим.

Продължавате ли да инвестирате?
Ние не спираме да инвестираме. Тази 
година възнамеряваме да вложим три 
милиона лева в нови машини и техно-
логии. От 2005 г. до сега сме вложили 
тридесет милиона за преоборудване на 
завода ни. Този процес ще продължи 
до пълното обновяване на фабриката, 
според изискванията на световния 
пазар. Ако нямаш добро оборудване, 
никои няма да ти обърне внимание и да 
ти възложи поръчка.

Как се справяте с кадрите?
Много трудно се намират добри спе-
циалисти, защото университетите и 
специализираните училища не подгот-
вят учащите се адекватно на изисква-
нията на пазара. Когато назначаваме 
хора се налага и да ги обучаваме да 
боравят с новите машини и технологии. 
Това затормозява производствения 
процес. Имаше един период, в кой-
то намалихме персонала. Това беше 
резултат от внедрените нови машини и 
технологии, което доведе до увеличава-
не на производителността ни 5-6 пъти. 
Сега увеличаваме персонала, защото 
разширяваме пазарите си и продукто-
вата гама.

Възползвате ли се от Европейските 
фондове?
В момента работим по изпълнението на 
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проект за внедряване на ERP система, 
за който спечелихме финансиране по 
програма „Конкурентноспособност”. 
Преди време по същата програма 
бяхме спечелили и един голям про-
ект за оборудване, но се отказахме от 
изпълнението му. Тогава се налагаше 
да вземем голям кредит, но обемът на 
производството вече беше започнал 
да спада и се опасявахме, че ще имаме 
проблеми, тъй като проектът беше 
предвиден за производство, което 
расте, но то спадна с до 40 %, а частта за 
съфинансиране беше много голяма – 50 
%. Освен това за онзи момент лихвени-
ят процент беше твърде висок и един 
голям кредит може да

доведе до фалит. Сега лихвите спад-
наха доста, но отново не можем да се 
възползваме от европейското фи-
нансиране. В група Кентавър влизат 
няколко компании със статут на средни 
предприятия с един собственик и по 
смисъла на Закона за малките и средни 
предприятия  те се явяват взаимно 
свързани. Поради това при  канди-
датстване по оперативните програми 
персоналът ни надхвърля 250 души и 
вече биваме разглеждани като голямо 
предприятие, за което няма подходящи 
програми, тоест или не можем да се 
включим в програмите за малки и сред-
ни предприятия, където финансирането 
понякога стига до 100%, или програми-
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Възползвате ли се от 
Европейските фондове?

В момента работим по изпълне-
нието на проект за внедряване 
на ERP система, за който спече-
лихме финансиране по програ-
ма „Конкурентноспособност”.
Преди време по същата про-
грама бяхме спечелили и един 
голям проект за оборудване, но 
се отказахме от изпълнението 
му. Тогава се налагаше да взе-
мем голям кредит, но обемът 
на производството вече беше 
започнал да спада и се опася-
вахме, че ще имаме проблеми, 
тъй като проектът беше пред-
виден за производство, което 
расте, но то спадна с до 40 %, а 
частта за съфинансиране беше 
много голяма – 50 %. Освен 
това за онзи момент лихвени-
ят процент беше твърде висок 
и един голям кредит може да 
доведе до фалит. Сега лихвите спаднаха доста, но отново 
не можем да се възползваме от европейското финансира-
не. В група Кентавър влизат няколко компании със статут 
на средни предприятия с един собственик и по смисъла 
на Закона за малките и средни предприятия  те се явяват 
взаимно свързани. Поради това при  кандидатстване по 
оперативните програми персоналът ни надхвърля 250 
души и вече биваме разглеждани като голямо предприя-
тие, за което няма подходящи програми, тоест или не мо-
жем да се включим в програмите за малки и средни пред-
приятия, където финансирането понякога стига до 100%, 
или програмите предвидени за големите предприятия са 
с ограничен финансов ресурс и изискваг голям процент 
съфинансиране до 80%. За съжаление това не подпомага 
развитието на фирми като нашата и ни поставя в некон-
курентна среда и нееднакви условия при финансиране от 
европейските фондове, а много често даже ни лишава от 
тях. На втори план, но не по-маловажен е бавното възста-
новяване на вложените средства. Един проект се изпъл-
нява за около година и половина до две. Клиентите не 
могат да чакат толкова дълго, пазарът е много динамичен. 
Сроковете за изпълнение и разплащания по проектите 
трябва да се съкратят. В противен случай в крайната фаза 
на проектите фирмите се оказват с вече морално остаря-
ло оборудване, понякога и изгубени пазарни позиции.

Какво е мнението Ви за МашТех & МЕТАЛ 2013?

На форума има много малко производители. Преоблада-
ват търговците и фирми от сферата на услугите. Това за 
мен е показателно за състоянието на нашата индустрия  и 
сектора машиностроене.

Трябва да се наблегне на развитието на това изложение, 
така че то да продължава да бъде тясно специализира-
но. Мястото на машиностроенето е на тази изложба. В 
световен план успех имат именно тясно профилирани-
те изложения. Към организаторите бих отправила съвет 
да се работи активно за привличане на посетители извън 
България. В тазгодишното издание международната по-
сещаемост беше слаба, а съществуват възможности за 
популяризирането на форума най-малко сред съседните 
държави, където има голям потенциал за разработване 
на пазарите. 

Какво бихте казали в заключение на нашия 
разговор?

Няма промяна в мисленето и отношението на държавна-
та администрацията. Тя се нуждае от мащабна реформа, 
така че да не пречи на бизнеса в България. Погрешно е 
държавата се бърка в политиката на фирмите и не бива 
само големите работодателски организации да бъдат чу-
вани, а никой да не се интересува от проблемите на мал-
кия и средния бизнес. Това трябва да се промени. За да се 
случи всичко това обаче трябва да се смени мисленето на 
политиците. Бизнесът е този, който трябва да ръководи и 
очертава приоритетите в икономиката на държавата. За 
мен най-голям приоритет трябва да имат инвестициите 
и образованието - инвестиции, както от чужбина, така и 
от местен произход. Тепърва предстои още много работа 
в тази посока и има какво да се желае, включително и по 
отношение на промяната в някои основни закони.

www.kentavar.com
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те предвидени за големите предприя-
тия са с ограничен финансов ресурс и 
изискват голям процент съфинансиране 
до 80%. За съжаление това не подпо-
мага развитието на фирми като нашата 
и ни поставя в неконкурентна среда и 
нееднакви условия при финансиране от 
европейските фондове, а много често 
даже ни лишава от тях. На втори план, 
но не по-маловажен е бавното възста-
новяване на вложените средства. Един 
проект се изпълнява за около година 
и половина до две. Клиентите не могат 
да чакат толкова дълго, пазарът е много 
динамичен. Сроковете за изпълнение и 
разплащания по проектите трябва да се 
съкратят. В противен случай в крайната 
фаза на проектите фирмите се оказват 
с вече морално остаряло оборудване, 
понякога и изгубени пазарни позиции.

Какво е мнението Ви за МашТех & 
МЕТАЛ 2013?
На форума има много малко производи-
тели. Преобладават търговците и фир-
ми от сферата на услугите. Това за мен е 
показателно за състоянието на нашата 
индустрия  и сектора машиностроене.
Трябва да се наблегне на развитието на 
това изложение, така че то да продъл-
жава да бъде тясно специализирано. 
Мястото на машиностроенето е на тази 
изложба. В световен план успех имат 
именно тясно профилираните изложе-
ния. Към организаторите бих отправила 
съвет да се работи активно за привли-
чане на посетители извън България. В 
тазгодишното издание международната 
посещаемост беше слаба, а съществу-
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Ние не спираме да инвестираме
Интервю с г-жа Мариана Печеян, управител на Група ВСК Кентавър

Каква беше за Вас миналата година и началото на 
тази?

Преди всичко компанията ни регистрира 16 % ръст. През 
2011г. достигнахме обема на продажби от преди кризата – 
2008 г., което обясняваме със стабилното сътрудничество, 
което развиваме с основния ни контрагент KENNAMETAL 
САЩ. В момента в нашето производство усвояваме мно-
го голям брой нови продуктови групи. Разширяваме па-
зарните си позиции с нови и глобални фирми, но това е 
бавен процес, защото структурата на пазарите в машино-
строенето се променя. Много от фирмите фалираха или 
пренасочиха дейността си, някои се сляха с по-големите. 
Непрекъснато се внедряват нови технологии и се проме-
ня типът на използваните инструменти и окомплектовка, 
което води до необходимост от нови решения и усъвър-
шенстване на старите. Това се отразява на пазара и струк-
турата на производството ни вече е по-различна. Тази 
тенденция се наблюдава през последните три години. 
Това е свързано с адаптиране на пазарите и все още текат 
процесите на преструктуриране на капиталите и на ком-
паниите, които не са приключили. Американците прогно-
зират, че тези процеси ще приключат 2017 година, а те до 
сега не са ни подвели в предвижданията си, особено за 
машиностроенето. Те имат много добро планиране и ние 
сме длъжни да се съобразим с него. 

Каква е прогнозата Ви за тази година?

Очаквам тази година да е много динамична. В Европа 
държавите са икономически и политически нестабилни, 
което не вещае добри неща. В нашата компания прогно-
зираме 10 % ръст на продажбите, залагайки на работа с 
нови външни клиенти. Но специално за България мисля, 
че тази криза ще бъде осезателна и тежка. Случващото се 
в политиката също не е добро, то се отразява негативно и 
на бизнеса. У нас производителите са предимно експорт-
но ориентирани и то в голямата си част към европейския 
пазар, където там напоследък, както и в САЩ, се усеща 
провеждането на една политика на протекционизъм. Цел-
та на западните икономики е запазване на работните мес-
та и вече ставаме свидетели на изтегляне на продукти от 
аутсорсинг програми обратно в собствените им страни. 
Това се отразява на нашата икономика. Добре работещи-
те фирми в машиностроенето се броят на пръсти. Мога да 
кажа, че за сметка на това източният пазар, като Русия, не 
е достатъчно разработен. През май в Москва ще се про-
веде най-големия машиностроителен панаир (Металло-
обработка 2013 ), който възнамерявам да посетя и впо-
следствие ще реша дали да участваме като изложител на 
следващите му издания. Русия е голям и интересен пазар. 
В нашия регион също има интересни пазари, които пред-
стои да разработим. Има пазарни ниши, в които можем да 
се вместим.

Продължавате ли да инвестирате?

Ние не спираме да инвестираме. Тази година възнаме-
ряваме да вложим три милиона лева в нови машини и 
технологии. От 2005 г. до сега сме вложили тридесет ми-
лиона за преоборудване на завода ни. Този процес ще 
продължи до пълното обновяване на фабриката, според 
изискванията на световния пазар. Ако нямаш добро обо-
рудване, никои няма да ти обърне внимание и да ти въз-
ложи поръчка.

Как се справяте с кадрите?

Много трудно се намират добри специалисти, защото 
университетите и специализираните училища не под-
готвят учащите се адекватно на изискванията на пазара. 
Когато назначаваме хора се налага и да ги обучаваме да 
боравят с новите машини и технологии. Това затормозя-
ва производствения процес. Имаше един период, в който 
намалихме персонала. Това беше резултат от внедрените 
нови машини и технологии, което доведе до увеличава-
не на производителността ни 5-6 пъти. Сега увеличаваме 
персонала, защото разширяваме пазарите си и продукто-
вата гама. 

ват възможности за популяризирането 
на форума най-малко сред съседните 
държави, където има голям потенциал 
за разработване на пазарите.

Какво бихте казали в заключение на 
нашия разговор?
Няма промяна в мисленето и отноше-
нието на държавната администрацията. 
Тя се нуждае от мащабна реформа, така 
че да не пречи на бизнеса в България. 
Погрешно е държавата се бърка в 
политиката на фирмите и не бива само 
големите работодателски организа-
ции да бъдат чувани, а никой да не се 
интересува от проблемите на малкия 
и средния бизнес. Това трябва да се 
промени. За да се случи всичко това 
обаче трябва да се смени мисленето 
на политиците. Бизнесът е този, който 
трябва да ръководи и очертава прио-
ритетите в икономиката на държавата. 
За мен най-голям приоритет трябва да 
имат инвестициите
и образованието - инвестиции, както 
от чужбина, така и от местен произход. 
Тепърва предстои още много работа 
в тази посока и има какво да се желае, 
включително и по отношение на промя-
ната в някои основни закони.

www.kentavar.com
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Неотдавна поех президентството на 
Оргалим в един особено предизви-
кателен период за Европа и нейната 
производственат индустрия. Както се 
посочва в прес-бюлетина на Оргалим, 
публикуван на годишното ни събра-
ние през ноември, когато бях избран: 
“Нерешените обществени и частни 
финансови несъответствия в рамки-
те на Икономическия и Валутен Съюз 
и последващия спад в доверието към 
бизнеса водят понастоящем до слабо 
търсене на инженерни продукти в Ев-
ропейския Съюз. След успешната 2011 
г., днес нашата промишленост в ЕС е 
свидетел на злополучна производ-
ствена стагнация, която се предвижда 
да продължи и през 2013 г.“.
Нашите цифрови данни потвърждават 
това след като наблюдавахме 1 % спад 
в продукцията на индустрията ни до 
края на 2012 г. (1840 милиарда евро) 
макар, че заетостта нарастна факти-
чески с половин процент до 10.3 ми-
лиона.
Разрешете ми да започна с  подчер-
таването, че не вярвам това, което е 
заложено на карта да е бъдещето на 
нашата собствена промишленост. Об-

ратно, нашите компании са в корените 
на технологичния прогрес и ускорява-
нето на промишлената производител-
ност във всички сфери на икономика-
та и това ще продължава. Това, което е 
повече от въпрос обаче е, къде инвес-
тират нашите клиенти и следователно, 

ПОСЛАНИЕ  
НА ПРЕЗИДЕНТА НА 

ОРГАЛИМ –  
 ОСНОВНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ИНЖЕНЕРНИ ИНДУСТРИИ НА ГОДИШНАТА Й 

АСАМБЛЕЯ ПРЕЗ МАЙ, 2013 Г.
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къде се получава растеж.
Години наред, ние в Оргалим сме пре-
дупреждавали политиците, че Европа 
не се е намира на правилната писта, 
осигуряваща растеж и работни мес-
та. В качеството си на промишленост, 
снабдяваща всички останали сектори 
на икономиката с основни фондове, 
сме установявали в продължение на 
редица  години наличието на призна-
ци на понижено инвестиране във въ-
трешния пазар на Европа. Сега вече, 
когато нещата са достигнали критич-
ната си точка, политиците най-после 
се пробуждат за това, което става – 
доста късно за онези хора, работили 
преди това в индустрията, а сега са 
безработни.
Ние, разбира се трябва да бъдем при-
знателни за това, че на политическо 
ниво нашето послание започва да до-
бива чуваемост и разбираемост. За 
първи път в Брюксел, т.е. на най-висо-
ко ниво, Председателят на Европей-
ската Комисия Барозо изказа ясната 
си подкрепа за нашата промишленост 
по време на присъствието си на ме-
роприятието, което организирахме 
в Европейския Парламент по време 
на Генералната ни Асамблея, където 
лансирахме съвместния си манифест 
“Създаване на По-Силна и По-Зелена 
Европа“ със сродната ни организация 
СЕЕМЕТ. Манифестът бе посрещнат 
добре и бе навременния отговор на 
Комюникето на Европейската Комисия 
по Реиндустриализацията на Европа.
Съществено е постигането на призна-
ние на политическото ниво в Брюк-
сел; все пак обаче, това е само едно 
начало. Малко преди повече от годи-
на, 12 държавни и правителствени ръ-

ководители предложиха в съвместно 
писмо до Президентите Барозо и ван 
Ромпой, че по отношение на приори-
тетните сфери за растеж на Европа, 
“действия трябва да започнат в секто-
ра на услугите“, като индустрията едва 
бе спомената. Сега, държавните ръко-
водители решиха за първи път да про-
ведат два конкретни дебата по индус-
триалната политика и индустриалната 
конкурентоспособност през юни т.г. и 
февруари на следващата такава.
И сега стигаме до трудната част: при-
лагането на необходимите реформи 
за превръщането на Европа в по-при-
влекателно място за производствено 
инвестиране. Нашият манифест пред-
лага ясни указания за това, какво  е 
необходимо да се извърши. Най-съ-
ществено за Европа обаче е завръща-
нето върху правилния път по отно-
шение на индустриалната политика.  
Ще бъде доста трудно обаче за много 
правителства, а и за европейските ин-
ституции като цяло, да се откажат от 
обикновената си делова активност  – 
да издават регулационни документи, 
повечето от които са зле формулира-
ни и наказателни за промишлеността. 
Това се е превърнало в навик и едва 
сега, регулаторите започват да разби-
рат кумулативния ефект, който това 
оказва върху производството и следо-
вателно, върху цялата икономика. Ние 
действително ги окуражаваме да пре-
мислят грижливо всяко регулацион-
но или политическо предложение, 
което желаят да направят. Действител-
но е време да се спука самодоволния 
и ефирен Брюкселски мехур. Вече е 
доста късно, като се има предвид по-
тресаващата реалност на безработи-
ца в по-голямата част на Европа, и в 
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частност – тази на младите хора: в мо-
ята страна Италия например, 38 % от 
завършващите училище и универси-
тет са безработни, като в някои други 
страни, този процент е още по-висок.  
Други страни за щастие са все още 
се радват на по-добро икономическо 
здраве. Но колко дълго  ще продължи 
това без важен политически ход към 
постигане на промяна в подхода спря-
мо индустрията и икономиката?
Как биха  се придвижили политиците  
напред? Ако сме прагматични, не мо-
жем да очакваме европейският данъ-
коплатец да предостави обширно фи-
нансиране както на национално, така 
и на европейско ниво за повдигане 
на европейската икономика. Надява-
хме се да видим изместване посоката 
на финансовите средства към  пове-
че инвестиции в иновации и модерни 
технологиччни инфраструктури, като 
всичко това би допринесло за пови-
шаване броя на работните места. Но 
старите навици умират трудно: земе-
делският сектор, въпреки че наема от-
носително малко хора, днес се счита 
от много правителства за стратегиче-
ски сектор. Поради това, ще трябва д 
се положат повече усилия за “реин-
дустриализацията“ на Европа с помо-
щта на други средства и това означава 
създаването на правилните рамкови 
условия, които да подтикнат произ-
водственото инвестиране в ЕС и да да-
дат възможност на компаниите да се 
развиват, да създават приходи и да на-
емат повече персонал.
Позволете ми да очертая няколко ва-
жни моменти, подбрани от нашия ма-
нифест за обяснение на това, към кое-
то се стремим:

- Себестойността на бизнеса трябва да 
се снижи
- Инвестициите и условията на опери-
ране в Европа трябва да бъдат рацио-
нализирани и подобрени
- Трябва да поддържаме цялостна ин-
дустриална верига на доставки
- Да се подпомага модернизирането 
на високотехнологична инфраструк-
тура, което ще улесни ранното при-
лагане на нови технологии в Европа 
посредством внедряване на полити-
ческа рамка, поощряваща конкурен-
цията, инвестициите и иновациите в 
нейните пазари
- Регулацията трябва реално да има 
за цел обезпечаване на правилната 
рамка за растеж, работни места и ин-
вестиции: политиките трябва да бъдат 
целенасочени, но не и да предписват 
технологии; въздействието на нова-
та регулация  както и кумулативният 
ефект на регулацията върху компа-
ниите трябва  да бъде предварител-
но грижливо преценен; регулацията 
трябва да бъде по-стабилна и пред-
видима както и да взема пред вид ин-
вестиционните цикли на компаниите; 
реалистичното ex-post (след факти-
те) оценяване на законодателството 
трябва да се превърне в стандартна 
дейност: налице е голям брой много 
слаба регулация 
- Трябва да се подобри надзорът на 
пазара, предоставящ ефективни изго-
ди както за производителите, така и за 
потребителите: вече приетата регула-
ция трябва да се спазва
- Абсолютно необходимо е едно 
по-благоприятно поведение на дър-
жавните органи към производствени-
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те инвестиции.
Една последна дума по всичко това, за 
да подчертая онова, което имам пред 
вид: един колега – главен изпълни-
телен директор наскоро коментира 
пред мен, че когато разглеждал про-
блема къде да разположи нов произ-
водствен обект в Азия, един посланик 
от една от страните, които той имал 
пред вид за тази инвестиция, пристиг-
нал в офисите на компанията му за да 
обсъдят с него, какво може да пред-
ложи правителството на тази страна 
за да привлече там тази инвестиция. 
Той бе започнал с разглеждане на ал-
тернативата – да инвестира в къщи: 
посрещането му от местните власти 
е включвало преди всичко и най-ве-
че списък на регулациите, ограниче-
нията за спазване и разрешенията за 
получаване. Няма награда за отгатва-
нето, къде е била направена инвес-
тицията. Ние няма да възпираме ком-
паниите от инвестиране в близост 
до тяхните пазари, където и да са те 
– клиентите го очакват – но  не тряб-
ва никога да забравяме, че Европа е 
най-първостепенния пазар в света и 
че  успехът на нашата промишленост 
почива на всичко това, както и на на-
шия експорт. И ако САЩ са успели да 
тръгнат по пътя на реиндустриализа-
цията, ние сигурно трябва да сме спо-
собни да го направим също така и в 
Европа. За мен, идеята фикс на всички 
нас днес трябва да бъде да направим 
обрат в общата ни икономика на ЕС за 
да осигурим работа за нашите граж-
дани и в частност, на нашите деца и 
с това – на едно добро бъдеще, тук в 
Европа. 
Aз вярвам, че институциите на ЕС – 
и със сигурност Оргалим, тъй като 

представляваме основен индустриа-
лен сектор – трябва да действат днес 
и да приемат дългосрочен подход, по-
чиващ на една далновидна визия, да 
фокусират много повече внимание-
то си върху нашата производствената 
промишленост и основните инфра-
структури на Европа, както ЕК го е на-
правила в миналите няколко години с 
единния пазар на услугите. Аз наис-
тина вярвам, че индустрията трябва 
сега да бъде начело във полезрението 
на политиката, ако желаем да запазим 
нашата основна промишлена извест-
ност и нашия ноу-хау и да създадем 
нови възможности за работни места, 
които са жизненоважни за нашето об-
щество и социална система, с които 
Европа се гордее.
Накрая, ако фокусът на посланието ми 
е за поставяне икономиката на Евро-
па отново на правилния път с помо-
щта на по-разумна индустриална по-
литика, има още много да се добави 
към нашите дейности и аз се надявам, 
че четейки този годишен доклад ще 
установите колко активна е Оргалим 
за своите членове по все по-широк 
кръг от проблеми. Впечатлен съм от 
обхвата и нивото на услугите, кои-
то Оргалим прдоставя в подкрепа на 
членовете си и широката индустри-
ална общност. За всичко това трябва 
да благодаря на целия ни състав тук 
в Брюксел и на нашите членове, кои-
то допринасят за това, Оргалим да се 
превърне в това, което сме – най-ва-
жния глас на инженерната индустрия 
на Европа като цяло.

Сандро Бономи – президент на ОРГА-
ЛИМ
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- Бихте ли ни разказали за най-пред-
извикателния проект, който спече-
лихте тази година?
Спечелихме един голям проект в Сър-
бия за фирма Хемофарм – най голе-
мият производител на лекарства в 
Сърбия. Тя е част от германски хол-
динг, които притежава производстве-
ни предприятия за лекарства.Реално 
инвестицията е немска. Намира се в 
район близо до Румънската граница, в 
градчето Връшац. Проектът е интере-
сен по няколко причини. Беше подгот-
вена тръжна процедура, в която участ-
ваха предимно международни фирми 
и съм горда, че ние го спечелих ме. 
Участваха четири от най-големите про-
изводители на стелажи в света, и ня-
колко фирми, опериращи на сръбския 
пазар. Конкуренцията беше наистина 
сериозна. Тя не беше само по отноше-
ние на цена, оценяваха техническото 
решение и опита на кандидата, който 
трябваше да е доказан. Мисля, че из-
браха нас заради оригиналното реше-
ние, което предложихме. Помещението 
вече съществуваше и конвенционални-
те стелажни системи трябваше да бъ-
дат заменени с други, които да увели-

чат капацитета на склада. С помощта на 
мобилни стелажни системи го удвоих-
ме. Налични бяха 1500 палетни места в 
„ широки коридори”, ние постигнахме 
4200 с уплътняване на всички свобод-

СТОРАКТ БГ РЕАЛИЗИРА  
МАЩАБЕН  

И СЛОЖЕН ПРОЕКТ В СЪРБИЯ
Надежда Благоева – ръководител на конструктивния отдел на фирма СТОРАКТ БГ
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4 ИНТЕРВЮ

STORACT НАЙ - ВАЖНИ СА ИНОВАЦИИТЕ

Каква беше изминалата година за STORACT? 

Х. У. Мога да кажа, че отминалата година беше успешна 
за нашата фирма и сме доволни от резултатите, които 
постигнахме. През 2009 г. и 2010 г. приходите ни сериозно 
спаднаха. Като сравняваме резултатите можем да кажем, 
че 2010 г. е била най - лошата, а през 2011 г. имаме ръст на 
продажбите спрямо предходните години. Имаме осно-
вания да смятаме, че настоящата година ще е по-добра от 
ми на лата. Разговорите с клиентите ни, които сме водили, 
запитванията, които сме получили ни карат да мислим, че 
това ще бъде точно така.

Как успяхте да постигнете този ръст?

Х. У. За това, освен обективните причини, основна роля 
изигра и субективния фактор. В началото на миналата 
годината се събра мениджърския екип на STORACT и си 
казахме, че повече няма накъде и не бива да потъваме. 
Решихме да предприемем сериозни мерки за справяне 
с кризата. Започнахме с реорганизацията на отдела по 
продажбите. Всички работещи във фирмата започнаха 
да мислят търговски. Мисленето и усилията ни бяха на-
сочени изцяло към увеличаване на продажбите. На пример 
служителя, който се занимава с транспорта и ло гистиката в 
нашата фирма използва връзките и кон тактите си да плати 
услугите на доставчиците ни със скла дово оборудване, 
доставено от нас. И така всички наши служители правеха 
всичко по силите си да увеличат продажбите.
Направихме план. Например колегата Павел Крумов 
имаше собствен такъв, а именно какъв приход трябва 
да донесе на фирмата чрез намиране и реализиране на 
съответния обем монтажи. Той успя да изпълни своя план 
и даде съществен принос за увеличаване на оборота на 
компанията. Беше мобилизирана цялата ни търговска 
мрежа. 

Интервю с  Христо Урумов – управител

                     Надежда Благоева – отдел проектиране

                     Павел Крумов – отдел монтаж и сервиз

Каква е тайната на успеха? Продължавате ли да 
инвестирате в хора?

Х. У. Ние, като фирма много държим на иновациите. Ние 
не разполагаме със собствени халета, сгради и други 
материални активи. Нашият голям и основен капитал 
са хората и иновациите, които те генерират. Например 
нашият монтажен отдел разполага с NOW - HAW, което му 
позволява да извършва sales supporting. У нас мнозина 
фирми твърдят, че могат да го правят, но всъщност не е 
така. Разликата между sales supporting и сглобяването на 
стелажи е много голяма.
Колегата Павел Крумов е реализирал вече пет големи 
и сложни проекта. Това е натрупан сериозен опит. Той 
вече е наясно с всички изисквания и тънкости при 
изграждането на един автоматизиран склад. 
При нас работят шестима инженера, девет търговеца и 
шестдесет и пет монтажника. Инженерите за нас са много 
важни, защото както вече споменах, ние винаги сме 
залагали на иновациите. Винаги съм знаел, че за нашата 
фирма най - важни са иновациите. Една фирма, ако не 
успее да предложи иновативни продукти и услуги, рано 
или късно ще фалира. От пазара отпадат фирми, които 
не развиват иновациите. Мога да дам пример с една 
строителна фирма: събират се няколко човека, строят 
една сграда, продават я, разделят си печалбата и с това се 
приключва, нищо ново и без бъдеща перспектива. 

Бихте ли разказали за по - значимите проекти, които 
сте реализирали през миналата година?

Х. У. Има проекти, които в България може да реализира 
само STORACT. Пример за това е проектът, който осъще-
ствихме за компанията Coca - Cola, така наречената 
SHUTTLE система. Такава система у нас вероятно би ха 
успели да изградят още една или две фирми, но Кон-
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ни пространства. Това беше първата 
фаза, която реализирахме за осем сед-
мици, което за нас бе голямо предиз-
викателство.Това не е само монтаж 
на стелажите, а и поставяне на релси, 
които се вкопават в пода, вграждане 
иокабеляване на мобилни бази, тъй 
като върху тях има монтирани двигате-
ли, за да могат да се движат плавно. А 
също така въвеждане в експлоатация, 
обучение на персонала и др.. Бяхме 
притиснати от времето до неузнавае-
мост. Срокът за изпълнение на задача-
та беше осем седмици, като се започне 
от разглобяване на наличните стела-
жи до въвеждане на новото съоръже-
ние в експлоатация. Такъв проект за 
такъв срок изпълняваме за първи път. 
Тъй като помещението беше същест-
вуващо, беше необходимо да не се от-
нема от височината му. Конкурентите 
предложиха да се монтират релсите 
на пода и да се налее бетон до горния 
им ръб. Това щеше да отнеме 15 см. от 
височината на помещението, което не 

се хареса на клиента. С нашите парт-
ньори от Италия успяхме да изработим 
такива релси, които да вградим в са-
мия под. Успяхме да не губим никакви 
разстояния, спестихме всички мокри 
процеси и те бяха сведени до изряз-
ване на канали в пода, вкопаване, за-
монолитване и финиширане. Всичко 
беше извършено много прецизно. Това 
беше една от идеите, с които спече-
лихме одобрението на възложителя. 
Втората причина – голяма делегация 
от тях посети наши клиенти и складо-
ве, които сме изградили, като услови-
ето беше те да са били в експлоатация 
повече от две години. От разговори с 
наши клиенти, които вече използват 
подобни системи, членовете на деле-
гацията се почувстваха по - спокойни 
за инвестицията си. Успяхме да ги убе-
дим в нашите възможности. Договорът 
беше подписан през април, приключи-
хме в началото на юни. Сега ни очаква 
втора фаза - 2800 палетни места и ще 
стартираме в началото на декември. 
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Пак за същата фирма и пак при същи-
те условия. Ключовите моменти бяха: 
сериозната тръжна процедура, добро-
то техническо решение и доказания 
опит. Приемането на подобни проекти 
у нас, обикновено, става с решение на 
собственика на компанията и логистик 
мениджъра. При спечеления и напо-
ловина реализиран, проект фирмата 
е много голяма, присъстваха предста-
вители на различни отдели и ни зада-
ваха много въпроси от най-различни 
области. На всяка среща присъстваха 
минимум по 15 души от тяхна страна. 
Тежестта за вземане на решението пад-
на върху повече хора. За нас това беше 
много интересно и голямо предизвика-
телство. Опитът, най – вече, ни помогна 
да се справим с тази задача. Много съм 
благодарна на нашите клиенти, които 
са ни имали доверие през годините, 
за да маже сега да ни се доверя голе-
ми мултинационални компании. Това 
ни дава самочувствие, подплатено от 
нашите знания, труд и възможности на 
база реализирани проекти.

- Каква беше годината за Вас?
Лично за мен това е най-интересната 
година след 2008 г., когато завърши-
хме напълно автоматизирания склад 
за БЕЛА България. Реализирахме голе-
ми, важни и мащабни проекти, както за 
нашата компания, така и за клиентите, 
които са ни избрали за партньор.

- Какви са очакванията Ви за следва-
щата година?
Трудно ми е да отговоря. Българският 
пазар за мен е не предсказуем. Рабо-
тим с големи фирми опериращи на ев-

ропейския пазар и при тях нещата са 
по предвидими. Знаем, че сме ангажи-
рани следващите шест месеца до една 
година. Бизнесът у нас е много чувст-
вителен към политическите промени. 
Да се прави бизнес в България е много 
трудно. Няма място за малки фирми, 
което е лошо.
-  Бихте ли споделили с нас някои по 
- интересни продажби реализирани 
в България?
Тази година, няколко добре работещите 
фирми проявиха интерес към внедря-
ване на някакъв вид автоматизация и 
полуавтоматизация на производстве-
ния процес. Реализирахме шест маши-
ни KARDEX. Това са машини за съхране-
ние на дребни стоки или детайли, като 
може да се използва цялата височина 
на помещението. Тя се вгражда в произ-
водството и става част от него. Малко са 
клиентите, които я използват за склади-
ране на изделия. Тя е много полезна в 
производството. Може да побере мно-
жество малки и скъпи детайли. Авто-
матично може да подаде необходимия 
детайл в необходимия момент. Проду-
ктите в нея са защитени от посегател-
ства и човешки грешки. Продадохме 
машини на КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ 
ЕООД,КНАУФ БЪЛГАРИЯ, ХЕС/ Ямбол/, 
ФИЛКАБ/ Пловдив/. Радваме, че това 
става в България и се надявам, че ще се 
развиваме в тази посока. Показателно е 
че все повече мениджъри обръщат вни-
мание на автоматизацията. Отзивите от 
машините са много добри и клиенти-
те ни възнамеряват при първа възмож-
ност да си закупят и още такива. Цено-
вия диапазон е доста широк. Работим с 
конфигуратор, щом получим задание до 
3 дни сме в състояние да изготвим точ-
на оферта. 
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- Разкажете ни за тази част от дей-
ността на предприятието Ви!
За развитието на този бизнес беше обо-
собена нова фирма наречена:  ЛЕХ ГРУП 
ЕООД. Тя е част от групата СТОРАКТ БГ. 
Активно сме на българския пазар от 
една година, за което време се утвър-
дихме и спечелихме немалко клиен-
ти. Започнахме като представители на 
италианската фирма Fiorentini и успях-
ме да наложим марката. Това е една от 
най-старите фирми за производство на 
професионална почистваща техника, 
на пазара е от 50 години. За това време 
се е утвърдила като един от най-добри-
те производители и един от родоначал-
ниците на тази индустрия в Италия и 
Европа. Това е фирма с утвърдени тра-
диции и позиции в европейски и свето-
вен мащаб. Отскоро ЛЕХ ГРУП предлага 
и нови интересни продукти.

- Какъв вид машини предлагате, про-
изведени от тази фирма? 
Предлагаме техника и оборудване, кои-
то са приложими в абсолютно всички 
сектори на икономиката. Fiorentini про-

извежда пълна гама професионална 
почистваща техника, като се започне от 
най-малките машини за почистване на  
хотели, офиси, административни сгра-
ди и др., каквито са прахосмукачките за 
сухо и мокро почистване, екстрактори-

НАШАТА ЦЕЛ Е ДА СМЕ 
ВОДЕЩАТА ФИРМА  

В СЕКТОРА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА ЗА 
СТРАНАТА НИ

Интервю с Любомир Борисов -  отговаря за дивизията почистваща техника в 
СТОРАКТ БГ
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те за пране на меки подови настилки и 
тапицерии, мине се през машини за по-
чистване и полиране на твърди подови 
покрития,  такива са еднодисковите ма-
шини и се стигне до подопочистващите 
и метачните машини за почистване на 
външни и вътрешни площи в складове, 
логистични центрове, производстве-
ни помещения и комплекси, големи 
търговски обекти, подземни и надзем-
ни паркинги и др. В гамата също така 
има и комунални машини, които са за 
почистване и зимна поддръжка на цен-
трални градски части, улици, площади, 
пешеходни зони, паркове а също така 
на големи производствени и логистич-
ни  комплекси. Такава е уличната мото-
метачна машина Fiorentini S 150.  

- Кои са основните предимства на 
машините Fiorentini?
Фирмата залага на по-опростен дизайн 

и конструкция на машините, залага се 
на механичното управление и задвиж-
ване, избягва се използването на елек-
трониката. Това от своя страна води до 
предимства, свързани с поддръжка-
та и експлоатацията на машините, тъй 
като от нашите наблюдения върху съ-
временната техника един от основните 
компоненти, който дефектира най-чес-
то в процеса на експлоатация е именно 
електрониката. Машините се отличават 
с доброто си съотношение между цена 
и качество. Надеждността и функцио-
налността също са основни предим-
ства на марката. Трябва да отбележа, че 
ЛЕХ ГРУП ЕООД е и официален сервиз 
на Fiorentini. Разполагаме с две серви-
зни бази към този момент – в София 
и Варна, където имаме и офиси. Също 
така разполагаме и с мобилни сервиз-
ни групи. При необходимост отстраня-
ват проблем с машините на място, при 
клиента.
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- По интересни проекти, клиенти и 
продажби, които сте реализирали 
през годината?
Вече имаме доста осъществени про-
дажби и спечелени клиенти на българ-
ския пазар. Партнираме си с някои от 
големите фирмите за професионал-
но почистване. Съвсем скоро реали-
зирахме и един проект за доставка на 
голяма седлова почистваща машина 
за реновирания склад на АК ЕЛЕКТРИК 
АД - Радомир. Те избраха за почиства-
не на складовите и производствените 
си помещения машината на Fiorentini 
- Unica 85 с допълнителен метачен мо-
дул. Това е една интересна машина. Тя 
от класа подопочистващи – едновре-
менно измива и подсушава пода. Под-
ходяща е за големи площи като произ-
водствени предприятия, логистични 
центрове, подземни паркинги, големи 
търговски обекти и др. Това е машина, 
която е в състояние да поддържа чис-
ти огромни пространства. Интересното 
при този модел е, че към него допълни-

телно може да се прикачи метачен мо-
дул, който повишава функционалността 
и производителността на машината и 
прави възможно с едно преминаване 
да се осъществят три почистващи дей-
ности - метене, миене и подсушаване. 
Този модул се прикачва в предната част 
на машината, пред почистващите четки 
и благодарение на него почистването 
става по-ефективно, като се отстраня-
ват праха и по-едрите отпадъци, които 
иначе биха могли да попаднат под по-
чистващите четки и да причинят про-
блем  или да запушат вакуумната систе-
ма.  Модулът има отделен контейнер за 
отпадъци с вместимост 30 л. Това е от-
личителната характеристика и голямо 
предимство на машината, защото тя е 
една от малкото позволяващи прикач-
ването на подобен модул. 
Някои от другите по-големи наши кли-
енти са: Кнауф България ЕООД – седло-
ва подопочистваща машина Fiorentini 
EcoSmart 65 за завода в с. Медникаре-
во, Eлпром Харманли АД – ръчноводи-
ма метачна машина Fiorentini SP500 BT 
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и прахосмукачка Fiorentini F99, фирма 
Валерий С&М Груп АД – ръчноводима 
метачна машина Eureka Kobra 550 за 
склада си в София, фирма Ангел Сто-
илов-96 АД, закупила от нас ръчново-
дима  метачна машина Eureka Kobra 
550 и индустриална прахосмукачка 
RGS ONE63ECO за склада си за метал-
ни изделия в Пловдив, Калинел ООД – 
индустриални вакуумни машини RGS 
ONE103ECO за завода в Троян. Също 
така Д-р Йоткер България ЕООД – ръч-
новодима подопочистваща машина 
Fiorentini I18BT за склада си в София, 
Хелфи пластикс ЕООД – кабелна подо-
почистваща машина Fiorentini I18E за 
завода в София, новото производстве-
но помещение на фирма Neopharm 
също бе оборудвано с подопочиства-
ща машина, закупена от нас - модел 
Fiorentini Delux 350B, и много други. 
Друга интересна машина, за която ис-
кам да разкажа, е улична мотометачна 
машина Fiorentini S150. Изключително 
полезна машина за поддържане на цен-
трални градски части, на тесни улици, 
на пешеходни зони, паркови простран-
ства и др. Незаменима машина за зони, 
където не може да навлезе едрогаба-
ритна почистваща техника. Изключи-
телно интересна е за общини, за фирми 
занимаващи се с почистване на външ-
ни площи. Тя е с дизелов двигател, от-
говарящ на всички европейски норми. 
Задвижването е хидравлично, обема на 
контейнера е 1м3. Стандартно е обо-
рудвана с две странични работни четки 
и вакуумна система, като има възмож-
ност да се монтира управляема трета 
четка, която повишава производител-
ността и прави възможно почистването 
плътно до ръба на сградите. Кабината е 
с отопление и климатизация. Машина-

та може да се използва и през зимния 
сезон за снегопочистване и поддръжка. 
Това се осъществява с прикачване на 
допълнителни модули, като гребло за 
сняг и модул за разпръскване на сол и 
луга. Това е една машина за целогодиш-
но почистване и поддръжка на външни 
площи. Към нея има сериозен интерес 
не само от общини, а и от големи про-
изводствени комплекси.

- Представлявате ли други марки, ос-
вен Fiorentini на нашия пазар?
Освен на Fiorentini от скоро сме вноси-
тели и на две други италиански марки – 
EUREKA – за подопочистващи и метачни 
машини, и RGS Impianti – за индустри-
ални вакуумни машини. 
 Индустриалните вакуумни машини са 
една голяма и много интересна гама 
продукти, които ние предлагаме. Те 
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представляват едно по различно реше-
ние на проблема с почистването и на-
влизат все повече в България. 
- Разкажете ни за новите фирми, кои-
то представлявате.
От няколко месеца сме представите-
ли за българския пазар на италианска-
та фирма EUREKA. Тя е специализирана 
в производството на подопочистващи 
и метачни машини. Позиционирана е в 
по-високия клас оборудване. При нея 
се обръща огромно внимание на де-
тайла и на качеството на вложените в 
машината компоненти, както и разби-
ра се на изработката на самата машина. 
В сравнение с другите производители 
в този сегмент имаме доста по- добро 
съотношение между цена и качество.  
EUREKA е сравнително млада фирма, 
но е изключително амбициозна и ино-
вативна, затова и се спряхме на нея. Тя 
разполага със собствен развоен отдел, 
предлага интересни решения и систе-
ми, които са патентовани и отличени с 
няколко награди от международни из-
ложби. Такава е системата EcoSystemTM 
за многократно използване на почист-
ващия разтвор при подопочистващите 
машини. Тази система пести разходи за 
препарат и вода и повишава произво-
дителността. Смятаме, че продуктите 
на фирмата EUREKA са изключително 
добро решение за клиентите, които не 
правят компромис с качеството и тър-
сят възможно най-доброто на пазара. 
Предлагаме пълната гама подопочист-
ващи и метачни машини, като се започ-
не от малките ръчноводими и се стигна 
до големите седлови. Захранването на 
подопочистващите машини е с кабел 
или батерии, а при метачните с батерии 
или двигател на бензин, дизел или LPG. 

Другата компания, която представля-
ваме, е италианската фирма RGS и тя 
е последния наш партньор към този 
момента в сферата на почистващата 
техника. Тя е специализирана в произ-
водството на индустриални вакуумни 
машини, познати са и като индустриал-
ни прахосмукачки. Фирмата е един от 
водещите и утвърдени производите-
ли на подобна техника в света. Пред-
лагат пълна гама вакуумни машини 
- монофазни с един или няколко дви-
гатели, трифазни машини с висока 
мощност, пневматични вакуумни ма-
шини, захранвани със сгъстен въздух 
и приложими в среда, където няма 
достъп до електричество или използ-
ването му е забранено. Разработени 
са и специализирани машини за фар-
мацевтичната и хранително-вкусовата 
промишленост – серия Food & Pharma, 
които отговарят на съответните стан-
дарти и могат да бъдат оборудвани 
със специални филтри, с помощта на 
които да се постигне необходимата 
степен на филтрация. Серията OIL пък 
е насочена към машиностроителни-
те и металообработващите предприя-
тия. Тя е подходяща за засмукване на 
метални стружки и големи количества 
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масла и други течности, като разпола-
гат със системи за филтрация и обра-
тно изпомпване на течността. Налична 
е и пълна гама машини, подходящи за 
използване във взривоопасни среди, 
отговарящи на международния стан-
дарт (АТЕХ). RGS също така предлага 
и изготвяне и реализация на проекти 
за централизирани вакуумни системи. 
Това са системи със стационарен ваку-
умен агрегат, филтърна камера и кон-
тейнер, в който да се събира боклука 
към който се изгражда и присъеди-
нява метална тръбна система в цяло-
то помещение. Това прави възможно 
безпроблемното почистване на целия 
обект. В системата се разполагат ваку-
умни контакти, места в които операто-
рът може да включи почистващите ак-
сесоари и така да се почиства цялата 
площ с една машина вместо с няколко 
мобилни. Подобни инсталации имат 
големи предимства и интересът към 
тях е голям. Изготвили сме няколко 
проекта и се надявам, че ще реализи-
раме поне няколко от тях следваща-
та година. Тези машини и този тип по-
чистване ще навлизат все повече на 
нашия пазар, а те отдавна са познати 
по света. 
Друг интересен продукт предлаган 
от  RGS  са вакуумните транспортьо-
ри и вакуумните зареждащи устрой-
ства. Това са машини, които позво-
ляват пренос на прахообразен или 
гранулиран материал и подаването му 
към преработващите го съоръжения.  
Такива системи много често нами-
рат приложение във фармацевтична-
та и хранително-вкусовата промиш-
леност, в пакетиращи машини, където 
с вакуум продукта може да се подава 
към машината. Много производстве-

ни процеси могат да се автоматизи-
рат с такава пневматична зареждаща 
машина. 

Индустриалните вакуумни машини 
са най универсалните машини за по-
чистване на едно складово или произ-
водствено помещение. С тяхна помощ 
се почиства не само пода, но също 
машини и оборудване. Позволяват по-
чистването на стени, тавани, въздухо-
води и тръби, площадки и много други 
обекти намиращи се, както във верти-
калната така и в хоризонталната част 
на помещението.

- Как виждате бъдещето на сектора 
и вашето място в него?
Нашата цел е да сме водещата фир-
ма в сектора за страната ни. За целта 
разчитаме на доставчици, които да га-
рантират качествени продукти на кон-
курентна цена. Уверени сме, че про-
изводителите, на които сме се спрели 
осигуряват точно това. Осигуряваме 
на клиентите добро сервизно обслуж-
ване, работим само с оригинални ре-
зервни части. Ние сме една от малкото 
фирми на пазара, които при по-сери-
озен дефект на машината и необхо-
димост от повече време за отстраня-
ването му, предоставяме заместваща 
машина. Отделяме много голямо вни-
мание на грижата за клиента, на след-
продажбеното обслужване. 

Това е един сектор, който все още не е 
изцяло развит в България. В него има 
потенциал за сериозен ръст и развитие 
и ние сме тук за да предложим светов-
ните практики за професионално и ин-
дустриално почистване и да бъдем ли-
дер на пазара. 
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Представете ни накратко вашата фир-
ма. Кои са най-атрактивните продукти 
и услуги, които предлагате и възнаме-
рявате да предлагате на българския 
пазар?
„АМК Задвижваща и управляваща техни-
ка” ЕООД Габрово е основана през 1998 
г. като дъщерна фирма на немския хол-
динг АМК GmbH & Co.KG и е най-големия 
му производствен филиал извън преде-
лите на Германия. 
Вече 15 години АМК България със 150 
специалисти и работници, от които пове-
че от половината са инженери, в т.ч. 6 са 
доктори на техническите науки, извърш-
ва развойно-внедрителска дейност на 
най-новите продукти на фирмата-майка, 
изпълнява проекти с клиенти, констру-
ира и произвежда готови изделия и е 
доставчик на такива към потребители с 
международен авторитет.
На нашите клиенти предлагаме високо-
динамични серводвигатели, PLC и  CNC 
контролери,  модулни управляващи сис-
теми,  мехатронни задвижващи модули, 
програмна среда с високотехнологични 
програмни библиотеки за комплексно 

“НЕ МОЖЕШ ЛИ ДА 
СВЪРШИШ НЕЩО КАКТО 

ТРЯБВА,  
ПО-ДОБРЕ НЕ СЕ ЗАХВАЩАЙ“

Интервю с г-н Стефан Деевски управител на „АМК Задвижваща и управляваща 
техника” ЕООД Габрово 

Г-н Стефан Деевски  
е роден на 29 май 
1941 г. в с. Трънето, 
Габровско. Завърш-
ва с пълно отличие 
Априловската гим-
назия, след кое-
то учи две години 
във ВМЕИ „Ленин“ 
в София и 4 годи-
ни в Техническия 
университет в Буку-

рещ, Румъния, специалност „Промишле-
на електроника”. Работи 10 години като 
конструктор и ръководител конструктор-
ско бюро в Базата за техническо развитие 
на телферното производство в Габрово. 
Девет години е генерален директор на 
комбинат „Мехатроника“-Габрово. След 
конкурс е изпратен в посолството на Бъл-
гария в Румъния като съветник по науч-
но-техническото сътрудничество между 
двете страни. В периода 1992 – 1995 г. е 
директор на смесеното руско-българско 
предприятие „Екомет”. От 1998 г. до днес е 
управител на АМК-Габрово.  Инж. Стефан 
Деевски е доктор на техническите науки 
и старши научен сътрудник втора сте-
пен. Основен принцип:  “Не можеш ли да 
свършиш нещо както трябва, по-добре не 
се захващай“
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създаване и настройка на задвижвания-
та, специализирано навременно обслуж-
ване и обучение – всичко за удовлетво-
ряване на най-високите изисквания на 
съвременната автоматизация. Най-нови-
те ни продукти са  разпределените (де-
централицирани) задвижвания с вграде-
но управление тип AMKASMART IDT/IDTP 
и едноосните сервоуправления със и без 
захранване AMKASYN iX, iC и 3iX, които 
могат да се монтират както в електрош-
каф, така и на самата машина. Освен това 
предлагаме на клиентите автоматизация 
на производствени процеси, PLC програ-
миране, изработка на електрически шка-
фове, ретрофитинг на морално остарели 
машини. 
Представете ни накратко изделието, 
за което получихте наградата „Златен 
медал и диплом ” по време на тазго-
дишния Пловдивски панаир и какво 
означава тя за Вас?
АМК е неоспорим световен лидер в об-
ластта на компактните и енерго ефек-
тивните серво задвижвания. Със своята 
политика за пестене на пространство, 
време и енергия АМК се превърна в 
символ на компетентност по енергийна 
ефективност. Въпреки, че АМК провеж-
да обучение при всеки желаещ клиент, 
машиностроителният бранш усеща лип-
сата на квалифицирани инженери, които 
да умеят да подберат оптималното зад-
вижване за дадена машина или техноло-
гична линия. Такава липса се забелязва 
и в световен мащаб. На фирмата-майка 
беше възложен международен проект за 
създаване на центрове за компетентност 
по енергийна ефективност със съответ-
ната дидактическа и стендова база за 
провеждане на обучения, a тя възложи 
този проект на  нас. 

Лабораторният стенд за обучение по 
енергийно-ефективни задвижвания по-
лучи висока оценка на Пловдивския 
международен панаир ЕСЕН 2013  и по-
лучи златен медал и грамота в раздел 
„Машиностроене”.
Стендът представлява уникален  про-
грамно-конструкторски комплекс  за  
представяне  на  нови  и бъдещи  тех-
нологии  за  задвижване и  управле-
ние,  както  и  на  основните принципи  
за  подобряване  на тяхната  енергий-
на  ефективност. Той обединява различ-
ни концепции и технологии за управле-
ние и автоматизация: PLC контролери, 
електрозадвижвания с разпределено и 
вградено управление, програмна среда 
за програмиране по стандарт IEC61131 
(CoDeSys), както и възможност за про-
грамиране на език С++. Към него е  раз-
работен курс за обучение по енергийна 
ефективност на сервозадвижвания с 10 
лекции и 5 практически модула.
Преминалите обучение придобиват ба-
зови познания по промишлена автома-
тизация, по начините за избор на енер-
гийно-ефективни сервозадвижвания и 
прилагането на енергийно-ефективни 
технологии, както и самостоятелност  
при решаване на хардуерни и софтуер-
ни проекти в областта на задвижванията.
 Пилотен проект бе производството на 
осем броя лабораторни стендове за цен-
търа за следдипломно обучение SENAI, 
Бразилия с последващо обучение на 
лектори. След това последваха поръч-
ки от Технически университет Габрово и 
от ПТГ „Никола Василиади“, гр. Габрово. 
Скоро стендът ще е част от техническия 
арсенал на учебни заведения в Латвия, 
Русия и Беларус.
Високото отличие за нас е награда за  
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положения труд и доказателство за пра-
вилната политика на развитие на нашата 
фирма.
Кои са основните Ви клиенти?
Сервозадвижванията ни намират при-
ложение във всички отрасли на маши-
ностроенето. В страната клиентите ни са 
предимно машиностроители за храни-
телно-вкусовата и цигарената индус-
трия. Реализираме проекти за клиенти 
от Словения, Германия, Русия, Украйна, 
Беларус и Латвия. 
Кои са по-значимите проекти, над 
които работите в момeнта или сте 
приключили напоследък?
Един от големите проекти, над които 
работим в момента, е информацион-
на система за следене на качеството 
при производството на помпи. Особено 
перспективен е проектът за конструира-
не и производство на машини за лазер-
но маркиране на Data-Matrix, по които е 
създаден вече седмия прототип. Рабо-
тим върху производството на сервозад-

вижвания за електромобили. 
Какви са плановете Ви за развитие на 
АМК Задвижваща и управляваща тех-
ника- ЕООД
Развитието на АМК-ЕООД до голяма сте-
пен зависи от целите, които си поставя 
фирмата-майка. Нашата конкретна цел е 
нейните продукти да намират своевре-
менно своите потребители в определе-
ния ни обхват на действие, както и пос-
тигането на пълна удовлетвореност на 
техните изисквания. Следим непрекъс-
нато пазарната конюнктура и реагираме 
навреме с компетентни решения.
Какво бихте казали в заключение на 
нашия разговор?
Моят дългогодишен опит на ръководи-
тел ме е научил, че най-ценният капи-
тал са хората. Само с квалифицирани и 
добре мотивирани специалисти може 
да се изгради съвременна и модерна 
индустрия в страната ни. Гордея се, че 
АМК-България има един изключителен и 
способен екип. 
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Как се решихте да преминете от един све-
товен концерн към друга компания – ли-
дер в бранша си?
В кариерните си решения съм се водил от 
целта да съм част от екипи, които имат ви-
зията, мотивацията и компетентността да 
заемат водещи позиции в бранша си. Имах 
късмета да работя за АББ, като при послед-
ната си позиция развих стратегията за про-
изводство в България на продукти за пренос 
на електроенергия.  Горд съм, че към момен-
та стратегията е в последния етап на импле-
ментация, с обновена продуктова гама и за-
водска инфраструктура на клона на АББ в гр. 
Севлиево. 
От началото на декември имам привилегия-
та да се присъединя към екипа на Трелеборг 
Сийлинг Солюшънс. От офиса в София се 
ръководи дейността на компанията за Бъл-
гария, Румъния, Беларус, Украйна и Турция. 
Trelleborg е водеща в своята област глобал-
на инженерингова и производствена корпо-
рация. Регионалният обхват на дейността и 
работата с индустрии от самолетостроене, 

хидравлична техника и автомобилотроене 
до медицинска техника, е предизвикател-
ство, което очаквам с нетърпение.
Как се развива пазара на уплътнители в 
България и какво е мястото на страната 
на глобалния пазар?
Продуктите на Trelleborg директно присъст-
ват на българския пазар повече от 20 годи-
ни. От 2007 групата има и производствени 
мощности в страната представени от Треле-
борг Сийлинг Солюшънс Силкотех. Нивото 
на бизнес активност в индустриите, за кои-
то Трелеборг Сийлинг Солюшънс предла-
га решения, не позволява България да има 
доминираща роля в глобалната организа-
ция. От друга страна, потенциалът на реги-
оналния пазар прави страната ни и държа-
вите, за които дейността се управлява от 
България, обект на интерес, който надвиша-
ва обема на икономическа активност. Неслу-
чайно компанията през 2013 година откри 
своят нов офис и логистичен център в бли-
зост до летище София, като базата предлага 
възможност за организиране на дейности и 

РЕГИОНАЛНИЯТ ОБХВАТ 
НА ДЕЙНОСТТА НА 

ТРЕЛЕБОРГ СИЙЛИНГ 
СОЛЮШЪНС И   

РАБОТАТА С РАЗНОРОДНИ ИНДУСТРИИ Е 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, КОЕТО ОЧАКВАМ С 

НЕТЪРПЕНИЕ

Интервю с г-н Руслан Папазян –  
генерален директор на Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД
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Руслан Папазян е новият генерален директор на компанията Трелеборг 
Сийлинг Солюшънс България – част от глобалната група за инженеринг 
и производство на полимерни уплътнителни решения Тrelleborg AB. От 
базата си в София екипът на компанията управлява дейността в Бъл-
гария, Румъния, Беларус, Украйна и Турция. Преди да се присъедини към 
екипа на Трелеборг, Папазян е работил за швейцарско-шведския концерн 
за автоматизация и енергетика АББ. През 2000 г. постъпва в изследо-
вателския и развоен център на АББ Швеция, като отговорностите му 
включват проектен мениджмънт и ръководство на екип за продуктови 
разработки. През 2009 г. поема управлението на отдел бизнес развитие 
за енергийни системи и продукти към АББ България и Румъния. От 2010 г. 
е изпълнителен директор на АББ базата в гр. Севлиево, специализирана в 

производство и продажби на електроенергийно оборудване. Руслан Папазян защитава през 
2005 г.  докторска степен по електро и полимерни технологии към Кралският Технологичен 
Институт – Стокхолм (KTH). Получава награда за най-добра изследователска разработка 
за 2004 г. от обединението на шведските електро-преносни и разпределителни предпри-
ятия (ELFORSK). През 2011 г. печели конкурса Next Generation на „Капитал“ и стипендия за 
Executive MBA към Шефилдския Университет, Великобритания. През 2012 година Папазян е 
избран за член на борда на директорите на Българо-Скандинавската Търговска Камара.

събития от значение, както за регионалните 
клиенти на Trelleborg, така и за глобалната 
организация на компанията.
Трелеборг Сийлинг Солюшънс е во-
дещ доставчик на пазара на полимерни 
уплътнения и развитието на дейността 
на компанията в България до голяма сте-
пен ще се определи от два фактора. Еди-
ният е бъдещото развитие на сега дейст-
ващите производствени предприятия, 
които са клиенти на Trelleborg, а другият 
е навлизането в България на нови гло-
бални и местни компании.
В следствие на глобалната криза, започна-
ла през 2008, ясно се очертава тенденция 
на регионализиране на дейността на на-
шите клиенти с глобално производствено 
и пазарно присъствие. Регионите, които се 
оформят са Европа, Северна и Южна Аме-
рика, Азия и Близкия Изток. В тези региони 
глобалните компании се стремят да създа-
дат самодостатъчен производствен капаци-
тет, който да задоволи нуждите на регио-
налния пазар. Тази тенденция се различава 

от периода преди кризата, когато Далечния 
Изток се възприемаше като основна конку-
рентна производствена дестинация, задо-
воляваща глобалното търсене. В това след-
кризисно развитие България и региона имат 
потенциала да привлекат производствени 
компании за изпълнение на тяхната Евро-
пейска стратегия. Страната ни разполага с 
редица предимства в това отношение, като 
важно за България е да защити пред потен-
циалните инвеститори имиджа на страна 
със стабилна, прозрачна и предвидима биз-
нес среда. 
Кои са основните ви клиенти?
Наистина имаме честта сред клиентите ни 
да са водещите имена в индустрията и тех-
ните най-важни партньори и доставчици. Го-
ляма част от българските ни клиенти са екс-
портно ориентирани, като заемат водеща 
позиция за продуктите, които произвеждат 
както в Европа, така и в световен мащаб.
За Trelleborg е изключително важно да изгра-
ди дългосрочни партньорски взаимоотно-
шения със своите клиенти, които са базират 
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на компетентност, качество на обслужва-
нето и постоянно предлагане на най-ино-
вативните решения в индустрията. Една от 
причините за интереса към продуктите на 
Trelleborg е, че продуктите ни почти вина-
ги са критични за дейността на системата, в 
която са вложени. Например можете да си 
представите последствията, ако уплътните-
ля на един самолетен колесник не функцио-
нира както е предвидено. В това отношения 
качеството на инженеринговото решение 
на Trelleborg, изборът на материал, както и 
контролът при продуктовото производство 
гарантират правилното и продължително 
функциониране на системата, в която това 
уплътнително решение е вложено.
Присъствате на пазарите на съседни-
те ни страни, как ги оценявате и какво е 
мнението Ви за развитието на българ-
ския пазар?
От базата ни в София екипът на компанията 
управлява дейността в България, Румъния, 
Беларус, Украйна и Турция. Първостепенен 
приоритет за Трелеборг Сийлинг Солюшънс 
България е да сме надежден партньор, като 
навременно предоставяме нашите инова-
тивни уплътнителни решения на настоящи-
те ни клиенти. За целта организацията на 
екипът ни по доставки предоставя възмож-
ността да се предлагат продукти от над 20 
производствени предприятия, разположе-
ни в България или различни точки на света. 
За да постигнем навременна реакция в крат-
ки срокове, оперираме и със специално из-
граден климатизиран логистичен и складов 
център в София. 
От друга страна, екипът ни по проектен ин-
женеринг и продажби активно работи по 
нови продукти, които се внедряват в про-
изводство от сегашни или бъдещи клиенти 
на компанията. Предимството на Трелеборг 
Сийлинг Солюшънс България е, че профе-

сионалният опит и езиковите познания на 
екипът ни дава възможност да се предло-
жат решения за различни продукти, индус-
трии и държави.  Допълнително, тимът има 
възможността да координира инженерин-
говите решения със специалисти от един от 
деветте глобални центъра за развойна дей-
ност на Трелеборг Сийлинг Солюшънс.
Процесът по продажби и контактът с клиен-
тите ни в България, Румъния, Беларус и Ук-
райна се осъществява директно от офисът 
в София, като дейността в Турция оператив-
но се ръководи от локализиран в Истанбул 
екип по продажби.
Каква е спецификата на пазарите в раз-
личните държави?
Уплътнителните решения на Трелеборг Сий-
линг Солюшънс намират приложение в тех-
ника, която работи в условия с високи из-
исквания в космоса, на повърхността на 
земята и водата или на километри под тях. 
Изключенията на индустрии, чиито проду-
кти са изложени на подобни условия, и в 
които Trelleborg няма участие, са малко. Съ-
щевременно, Trelleborg често е водещ дос-
тавчик на пазарите, на които участва. По 
тази причина, решенията, които компанията 
доставя на местния пазар, отговарят на про-
фила на индустрията, която страната раз-
вива. В следствие, на българския пазар от-
личен прием имат решенията например за 
хидравлична техника, електрически инстру-
менти и оборудване, техника за санитарната 
и петролна промишленост. В Румъния дос-
тавчиците за самолетостроенето и автомо-
билната индустрия са доминиращи. Беларус 
е специализирана в производството на теж-
ка подемна и транспортна техника за индус-
трията и селското стопанство, а Турция и Ук-
райна предоставят почти цялата палитра на 
индустриалния сектор.



ИНОВАТИВНИ
ПРОДУКТИ
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Вече е възможно струговането с НРС 
/охлаждане при високо налягане/- 
над 30 бара -  не с усложняване на 
машините или специални инстру-
менти, а със стандартни инструмен-
ти.

От пролетта на 2011 ИСКАР попъл-

ЗАТВАРЯНЕ НА КРЪГА. 
СТРУГОВАНЕ С ОХЛАЖДАНЕ ПРИ ВИСОКО 

НАЛЯГАНЕ

Фигура 1

Фигура 2 Фигура 3

От ISCAR

ни последното звено от веригата 
НРС. Фирмата представи цялостна 
линия от стандартни интструмен-
ти за струговане, канали и отрязва-
не. Тяхното създаване е резултат на 
десетилетия опит на специалистите 
на ИСКАР в стотици производители, 
обработващи главно титанови спла-
ви. Под името JHP ( Jet High Pressure) 
новите инструменти работят като 
стандартните при настройка, смя-
на на режещ ръб или пластина.                                                                                                                                        
Новите ИСКАР JHP инструменти вър-
вят със стандартни връзки за високо 
налягане, които са налични в пове-
чето популярни стругови центри.
Колкото до процеса машинните па-
раметри за НРС струговане са добре 
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Фигура 4

Фигура 5а

Фигура 5б
известни и установени.Вие можете 
по-бързо и сигурно да се справите с 
проблемите при обработката на ма-
териали с дълга стружка.Така че НРС 
струговането вече не е неизследвана 
територия.  

Доказани ползи
Ползата от НРС струговането е оче-
видна за всеки, който се занимава с 
обработка на голям обем трудноо-
бработваеми метали, характеризи-
раща се с отделяне на пластични 
стружки. Опитни практици доклад-
ват за надеждно елиминиране на за-
мотаването /струпването/ на струж-
ките при работа с инконел, титанови 
и неръждаеми стомани за значител-
но по-високи скорости и по-дълъг 
живот на режещ ръб. В действител-
ност удвояване степента на отне-

мания материал и живота на режещ 
ръб е повече факт отколкото изклю-
чение.  

Повечето опит в НРС струговането 
през последните години е с титанови 
сплави при скорости до 150 м/мин. 
Типични резултати са 20-50% по-къс 
цикъл с намаляване на закаляване, 
приваряване и наклеп на режещия 
ръб,по-добро стружкоотвеждане и 
по-дълъг живот. Стружките се отде-
лят под формата на малки С-образни 
форми.      

При неръждаемите стомани също 
така се елиминират всички видове 
наклепи по режещия ръб в резултат 
на прегряване и лоша повърхност на 
обработваемия материал.
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Предимства пред конвенционал-
ните методи 
Какво повече постига НРС стругова-
нето в сравнение с конвенционално-
то охлаждане.

Първо – охлаждането при високо 
налягане/30-400 бара/ и насоченост 
точно в режещата зона осигурява 
„хидравличен клин“ с достатъчна 
точност, сила и охлаждащ ефект, като 
през цялото време на охлаждането 
действа като течност, а не като пара./
Не както при охлаждане с ниско на-
лягане или свободно течаща охлаж-
даща течност, която може да се из-
пари в режещата зона/. В течна фаза 
охлаждащият агент не само смаз-
ва режещия процес, но и изхвърля 
стружките навън от зоната,като ги 
закалява и прави по-крехки, така че 
те спонтанно се чупят на по-малки, 
несъздаващи проблеми късчета.

Фигури 1-3 илюстрират този ефект 
от НРС струговането на: :  Inconel 718 
(figure 1), 316L stainless steel (figure 2) 
and titanium Ti6AlV4 (figure 3).

Ключът е акуратно да насочим ох-
лаждащата течност директно в зо-
ната на рязане.
Понеже потока от охлаждащ агент 
минава по вътрешни канали НРС сис-
темата има и друго предимство – тя 
охлажда шпиндела, инструмента, 
пластината и обработвания детайл, 
като по този начин удължава техния 
живот. Фиг. 4.

Високо налягане – по-дълъг живот 
на инструмента
По-високото налягане определе-
но удължава живота на инструмента 
независимо от скоростта.Например 
ако инконел 718 се стругова при 50 
м/мин, увеличаването на налягането 
от 6-8 до 70 бара удължава трайност-
та от 13 на 18 мин. При 60 м/мин за 
същите две налягания живота се уд-
воява – от 6 на 14 мин. 

При подобни налягания за стругова-
не на материал Ti6AlV4 живота расте 
от 40 на 60 мин при  скорост 50 м/
мин и от 12 на 18 мин при 70м/мин.

При изработката на канали на съ-

Фигура 6а Фигура 6б
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щата титанова сплав в условията на 
НРС струговане живота на режещ 
ръб расте с увеличаване на параме-
трите на рязане. Докато при 10 бара 
налягане и 25 м/мин се изработват 3 
канала,а с 60 м/мин по-малко от 1 то 
при 70 бара се постигат съответно 6 
бр.при 25м/мин и 9 при 60 м/мин. 

Стандартна НРС инструментална 
система
В основата на ISCAR JHP ISO струго-
ви инструменти е една дюза, която 
може да бъде монтирана на върха на 
държача. Чрез тази дюза охлажда-
щия поток може да се регулира, така 
че да пасва с посоката на рязане./
фиг.5а и в/. Дюзата може да се на-
тисне назад за смяна на пластината и 
почистване, след което при включва-
нето на налягането се връща в пър-
воначалното си работно положение 
/фиг.6а и в/.

Повечето от ISCAR JHP инструменти 
се доставят с два канала за подава-
не на охлаждащата течност: главен 
поток обслужващ горната част на 
инструмента и един от основата на 
инструмента/за ISO и/ти/ с посока 
към зоната на рязане. Вторият поток 
с опция  on/off. Toй подсилва глав-
ния поток и засилва охлаждащия и 
смазващ ефект в зоната на рязане. 
Обаче само главния – горен поток – 
има ефект за вида и отвеждането на 
стружките. /фиг. 7,8 и 9/                                                  

Линията JHP покрива струговане, 
канали и отрязване
Тази линия предлага държачи за 
всички популярни инструментал-
ни системи на ИСКАР. За струговане 
това са  ISOTURN, HELITURN и мно-
го от CAMFIX смеяеми глави за двата 
вида закрепване – болтово и лосто-
во. Държачи и ножове за канали, от-
рязване и разстъргване с пластини  
на PENTACUT, TANG-GRIP, CUT-GRIP и 
SUMO-GRIP (фиг. 10)

Линията включва също така всич-
ки свързващи принадлежности като 
стандартни. Дюзите са 6 вида, за да 
могат да пасват на различните гео-
метрии пластини.

Заключение
Новата линия за стандартни НРС ин-
струменти беше създадена на осно-
ва на десетилетия опит в търсене на 
решения за охлаждане с високо на-
лягане. Този опит също така дове-
де до някои водещи правила за НРС 
струговането:

Фигура 7
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• Независимо от капацитета на пом-
пата не надвишавайте максимума за 
дадения вид обработка – 300 бара за 
струговане и рязане и 340 за канали 
и струговане.

• Всички JHP инструменти идват с 
препоръчан дебит за всяко налягане. 
За най-добри резултати уверете се, 
че помпата на вашата машина има 
необходимия дебит и налягане. 

• Стружките ще започнат да се чупят 
при някакво налягане. Така че увели-
чавайте  налягането докато започнат 
да се чупят.

• Охлаждането при всяко налягане 
увеличава живота. Но само НРС стру-
говането подобрява и стружкоотде-
лянето.

• Уверете се, че всички уплътнения 
са на мястото си, всички връзки са 
сигурни и вратите са затворени пре-
ди включване на охлаждането. Ви-
сокото налягане не допуска течове в 
системата 

С всичките неудобства, свързани с 
процеса НРС струговане вие може 
да избегнете неприятностите при 
обработка на инконел, титанови и 
неръждаеми сплави. Производстве-
ните неприятности като навиване и 
задържане на стружките, прегрява-
не, чупене на инструмент или ниска 
производителност могат да отидат 
в историята със стандартните  ISCAR 
JHP инструменти. Още повече, че 
тези инструменти могат да ви гаран-
тират висока производителност и 
рентабилност, която желаете!

Фигура 8

Фигура 9

Фигура 10
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Schaeffler е предприел още една стъп-
ка към интегриране на системи за пре-
цизно проследяване на слънцето по 
азимут и траектория, като се прила-

га линейно задвижване като цялостна 
единица от един източник в допълне-
ние с  лагери за шарнирно задвижва-
не.

ЛИНЕЙНО ЗАДВИЖВАНЕ И 
РЕШЕНИЯ С ТЪРКАЛЯЩИ 

ЛАГЕРИ  
ЗА СОЛАРНИ СЛЕДЯЩИ СИСТЕМИ

Дали става въпрос за фотоволтаични (PV), концентриращи  фотоволтаични (CPV) 
системи, или система за  концентриране на слънчева енергия (CSP), слънчевите 
електроцентрали работят особено ефективно, ако техните огледала, колектори 
и PV модули следят  хода на слънцето. Колкото по-прецизно и безпроблемно те 
действат,толкова по-ефективни и печеливши са електроцентралите.

Независимо дали е фотоволтаична (PV), концентрираща фотоволтаична (CPV), или концен-
трираща слънчева енергия (CSP) система, слънчевите електроцентрали работят особено 

ефективно, ако техните огледала, колектори и фотоволтаични модули проследяват на хода 
на слънцето.
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Линейно задвижване като цялостна 
мехатронна система. 

Линейното задвежване INA се гри-
жи за ходовото движението по тра-
ектори  и e  специално разработено 
и проектирано от Schaeffler’s Linear 
Technology Business Unit за работа в 
тежки условия в системи за просле-
дяване на слънчеви електроцентра-
ли. То е конструирано за поемане на 
динамични товари до пет килонюто-
на и статични натоварвания до 15 ки-
лонютона. Задвижването има ход  до 
1000 мм при скорост от пет милиме-
тра в секунда. Благодарение на ино-
вативните  дизайн и висока степен на 
гъвкавост, задвижването може да се 
конфекционира лесно за  всяка елек-
трическа централа. Пълната мехатрон-

За прецизно слънчево проследяване по азимут 
и траектория, Schaeffler предлага линейния 
задвижващ механизъм, както комплект от 
един източник като  допълнение към лагери 
за въртящи се дискове.
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на система включва търкалящи лаге-
ри за отделните позиции, шпиндели и 
гайки, тръба за удължаване, компактен 
корпус с капак, уплътнение, задвижва-
ща технология (двигател и скоростната 
кутия), сензори, и шарнирен накрай-
ник за свързване на задвижването.
Задвижването е предназначено за ра-
бота в тежките условия на слънчеви-
те електроцентрали  и  е защитено от 
слънце, пясък, дъжд и т.н. То има ниски 
разходи за поддръжка и при благо-
приятни условия на работа, дори и без 
поддръжка, което се дължи на  капсу-
лираната обвивка, малкия брой пер-
фектно уплътнени отвори, интегриран 
двигател и скоростна кутия и цялост-
ната задвижваща технология. Компо-
нентите, използвани за уплътняване 
на задвижването според клас защита 
IP66 предотвратяват проникването на  
замърсяване, вода или пясък. Благо-
дарение на използваните компоненти, 
които не изискват поддръжка задвиж-
ването може да достигне експлоата-
ционен срок до 25 години. Високата 
точност на осите гарантира, че слънче-

вата електроцентрала ще генерира оп-
тимална мощност.
Линейното задвижване на  Schaeffler 
може да бъде адаптирано за използва-
не в други сектори или приложения в 
зависимост от техническите и геомет-
рични изисквания.

Лагери за прецизни колебателни 
движения

INA-ъгловите ролкови лагери AXS и 
FAG – конусно-ролковите лагери X-life 
серия са особено подходящи за лаге-
руване на колебателно движещи се ди-
скове, които отговарят за адаптиране 
към осовия азимут. Тези лагери имат 
висока товароносимост и могат да се 
настройват без хлабина. Това е важна 
предпоставка за висока стабилност и 
точно позициониране, както и за ефек-
тивността на цялата система за про-
следяване.
Лагерните серии AXS имат цилинд-
рични ролки и работни повърхнини, 
които са разположени под ъгъл спря-

INA- линейното задвижване отговаря за ходовото движение по траекторията и е специално 
разработено и проектирано от звеното на  Schaeffler Linear Technology за работа в тежки усло-
вия в системи за проследяване на слънчеви електроцентрали.
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мо лагерната ос. Цилиндричните рол-
ки са нагъсто монтирани във високо 
якостен сепаратор.  Така се постига 
висока товароносимост. Характерна 
особеност на AXS серията са конусни-
те лагерни гривни. Те са произведени 
безстружково , което ги прави рен-
табилни. В допълнение на това, само 
стругованите лагерни гнезда  са доста-
тъчно точни за  лагерните гривни, про-
изведени безстружково. Това намаля-
ва разходите и на цялата конструкция.
***
Schaeffler със своите марки INA, LuK, 
и FAG, е водещ световен доставчик на 

 Лагерните серии AXS имат цилиндрични рол-
ки и работни повърхнини, които са разполо-
жени под ъгъл спрямо лагерната ос. Цилин-
дричните ролки са нагъсто монтирани във 
високо якостен сепаратор.  Така се постига 
висока товароносимост.

FAG – конусно-ролкови лагери X-life серия имат 
висока товароносимост и могат да се на-
стройват без хлабина. Това е важна предпос-
тавка за ефективността на цялата система 
за проследяване.

търкалящи лагери, плъзгащи лагери и 
линейни и директно задвижващи про-
дукти, както и известен доставчик за 
автомобилната индустрия.
В световен мащаб компанията генери-
ра продажби от около 11,1 милиарда 
евро през 2012 година. С приблизи-
телно 76 000 служители по целия свят, 
Schaeffler е една от най-големите нем-
ски и европейски индустриални ком-
пании със семейна собственост.
Индустриалните поделения на фирма-
та доставят компоненти и системи за 
около 60 индустриални сектори чрез 
своята световна организация. Гамата 
включва повече от 225 000 продукти 
от миниатюрни лагери само с размер 
от няколко милиметра, например за 
стоматологични бормашини, до голе-
ми по размер лагери с външен диаме-
тър от няколко метра, например за вя-
търни турбини.
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Технологичният лидер в областта на 
високо прецизните предавки с голе-
ми предавателни числа и отсъстви-
ето на хлабини - Harmonic Drive AG 
от Лимбург, Германия привлича по 
време на Хановерския панаир 2013 
на щанда си много специалисти. 
Причината е – големият опит при 
разработването, производството и 
разпространението на комплекти за 
вграждане, възли, редуктори, пла-
нетни редуктори, както и на серво- 

и специални задвижвания.
Разработването съвместно с кли-
ентите на индивидуални системни 
решения и представянето на па-
зара на иновативни и технологич-
но напълно завършени стандартни 
продукти е една от целите на пред-
приятието. При създаването пре-
ди повече от 30 години на различ-
ни видове предавки за нуждите на 
промишлеността става ясно, че об-
ластите на приложението им са поч-

HARMONIC DRIVE
НА ХАНОВЕРСКИЯ ПАНАИР 2013
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ти неограничени.

Възли CSD – леки и компактни:
Възлите от типа CSD, подобно 
на всички предавки на Harmonic 
Drive®, се характеризират с липса 
на хлабина и голяма прецизност и 
се отличават с компактни разме-
ри, малка дължина и малко тегло. 
Именно тези изисквания от страна 
на производителите на роботи и ма-
нипулиращи устройства, както и по-

лупроводниковата индустрия, са в 
основата на тези екстремно леки и 
компактни изделия.
За основа на тази нова гама служат 
комплектите за вграждане CSD, кои-
то в комбинация с лагер с кръсто-
сани ролки могат да поемат големи 
натоварвания на изходящия вал. Те 
се предлагат в два варианта:
- CSD-2UH за въртящи моменти от 
12 Nm до 820 Nm се произвежда в 

седем типоразмера и с три предава-
телни числа;
- CSD-2UF за въртящи моменти от 12 
Nm до 450 Nm се предлага в шест 
типоразмера и с три предавателни 
числа. При този вариант лагерът с 
кръстосани ролки е с още по- добри 
показатели. Централният кух вал 
позволява прекарването на кабели, 
маркучи и тръби, а също така и ла-
зерен лъч, както и на други елемен-
ти. Всичко това дава възможност 
силно да се облекчи конструкцията 
на машините и съоръженията.

Възли SHD – с голям диаметър на 
централния отвор:
Тези елементи в своята конструк-
ция са сходни със свръх компакт-
ните възли CSD, но имат кух вал с 
още по-голям диаметър. Големият 
диаметър на отвора на вала, както и 

компактните размери на тези възли 
са само две от най-важните характе-
ристики, които те притежават. Така 
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специалистите от Harmonic Drive® 
са създали един изключително ком-
пактен и лек възел за вграждане.
Възлите SHD се предлагат в шест 
типоразмера и откриват нови въз-
можности в областта на задвижва-
нията:
• Наполовина намалена дължи-
на спрямо предшестващия модел 
HFUC;
• Въртящите моменти отговарят 
100% на възлите CSD; 
• Ъгловата коравина отговаря 100% 
на възлите CSD; 
• Голям диаметър на кухия вал.

AC задвижвания CHA:
При цифровите задвижвания с кух 
вал – тип CHA високо точните пре-
давки Harmonic Drive® се комби-
нират по перфектен начин с дина-
мични AC- мотори. Типоразмерите 
CHA-14A и CHA-17A попълват съ-
ществуващия вече ред на този про-
дукт до осем типоразмера. Преда-

вателните отношения са 1:30, 1:50, 
1:80, 1:100; 1:120 и 1:160, а моменти-
те варират в диапазона от 6,8 Nm до 
1840 Nm. Максималните честоти на 
въртене възлизат на 283 min-1.
При свързване на задвижването 
към трифазно променливо напре-
жение се реализират минимално 
ниво на шума при минимални от-
клонения от зададените скорости. 
Съществено предимство на зад-
вижването е неговият кух вал. През 
него могат да бъдат подведени ка-
бели, маркучи и шлаухи, или лазе-
рен лъч.
Тези особености на задвижването и 
неговите характеристики водят до 
улесняване на конструкцията при 
редица приложения и същевремен-
но пестят много разходи при раз-
войната дейност.
Използването на намотки за различ-
ни стойности на напрежението и на 
стандартните за пазара системи за 
обратна връзка откликват макси-
мално гъвкаво на потребностите на 
клиента относно използваните сис-
теми за управление.
Лагерът на изхода на задвижване-
то е с фланец, което гарантира най- 
добре геометричната точност.

Сервозадвижвания LynxDrive:
При сервозадвижванията от гама-
та LynxDrive се комбинират ново 
разработени AC- сервомотори с 
концентрични намотки и високи 
динамични параметри с редуктори 
Harmonic Drive® от типа HFUC. Така 
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се реализират задвижвания с вър-
тящи моменти в диапазона от 27 Nm 
до 647 Nm, предавателни отноше-
ния от 1:30, 1:50, 1:80, 1:100, 1:120 
и 1:160. Максималните честоти на 
въртене възлизат на 217 min-1. Зад-
вижванията могат да бъдат захра-
нени с напрежение от 230VAC до 
400VAC.
Могат да бъдат управлявани как-
то от обичайните за пазара усил-
ватели, така и от напълно дигитал-
ния сервоусилвател YukonDrive на  
Harmonic Drive AG. Тези две изде-
лия работят изключително надежд-
но и прецизно, като образуват една 
изключително иновативна систе-
ма, която се използва успешно при 
системи за позициониране, към 
които се поставят високи изисква-
ния – при металорежещи машини, 
обработващи центри и измервател-
ни машини, в медицинската техника 
и оптичната промишленост, както 
и при производството на соларни 
клетки и полупроводници.

Модулна система електрозадвиж-
вания:
Harmonic Drive AG представя мо-
дулния принцип на изграждане при 
своите електрозадвижвания, почи-
ващ на голямото разнообразие от 
различни компоненти. Една анима-
ция онагледява, как посредством 
замяна на отделните компоненти на 
изходния продукт - LynxDrive с ре-
золвер и редуктор HFUC като кра-
ен елемент, се преминава последо-
вателно през множество варианти, 
достигайки накрая до AlopexDrive, 
едно задвижване, създадено за ра-
бота при екстремни работни усло-
вия – температури до -46 °C, както 
и работа при прах, пясък и агресив-
на атмосфера, а също и при удари и 
вибрации.
Прилагането в практиката на този 
принцип позволява да се реагира 
максимално бързо и ефективно на 
клиентските потребности.

Сервоуправлениео YukonDrive – 
гарантирано универсално прило-
жение:
Новото сервоуправление 
YukonDrive може да бъде интегри-
рано гъвкаво и независимо от из-
браното решение на управление, 
като при това предлага разнообраз-
ни възможни решения на поставе-
ните задачи за движение. Генери-
рането на командите за движение 
може да се извърши както в самия 
управляващ блок, така и в система 
за управление на по- високо ниво.
Функционалните предимства са 
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пресмятането на траекториите на 
движение в съответствие с изисква-
нията на VDI 2143, управлението в 
реално време, корекциите на греш-
ките и синхронизиране на марки, 
както и функцията за плавно включ-
ване и изключване.
Сервоуправлението YukonDrive е 

оптимизирано за приложение в ни-
ския и средния сегмент. То предлага 
максимална функционалност в три 
отделни изпълнения. На разполо-
жение са варианти на изпълнение 
за номинален ток от 3 Aeff до 8 Aeff 
при захранване с 230 VAC. За по- го-
леми мощности на разположение 
са устройства за захранване от 400 
VAC до 480 VAC и ток на спиране от 
2,5 Aeff до 6,5 Aeff. Устройствата мо-
гат да бъдат претоварвани до 300 % 
от изчисления ток.
Сервоуправлението е разработе-
но за съвместна работа със системи 
за управление на по-високо ниво 
посредством филдбъс. Тъй като 
системите за управление трябва 
да изпълняват все повече и пове-
че и защитни функции, в YukonDrive 
стандартно е вградена функцията 
STO -Safe Torque Off в съответствие 
със SIL 3 (IEC 61508, IEC 62061) и PL e 
(EN ISO 13849)
Гъвкавата връзка с други системи 
за управление е гарантирана чрез 
различни филдбъс системи като 
EtherCAT, SERCOS, PROFIBUS, или 
CAN open (DS301/DSP402).

За допълнителна информация:
Атлас Техник ЕООД
тел.: +359-2-8597681, факс: +359-2-
8597681
мобил: +359-885-232595, +359-897-
981669
mailto: al_popoff@atlas-technik.com
www.atlas-technik.com
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В допълнение на енергията от вятъра и 
слънцето, водната енергия ще доприне-
се в бъдеще значително за произвежда-
не на възобновяема
енергия. Това се отнася до конвенцио-
нални приложения като язовирни, пом-

пени и речни хидроцентрали, както и 
нови видове електроцентрали с морска 
вода. Това включва в частност и прилив-
но-отливни и вълнови енергоизточници. 
Шефлер е  доставчик на иновативни ре-
шения за “традиционна“ водна енергия в 

 
 

ВОДНА ЕНЕРГИЯ.
КОРОЗИОННОУСТОЙЧИВИ И СМАЗВАНИ ОТ 

РАБОТНАТА СРЕДА РОЛКОВИ ЛАГЕРИ
Шефлер на Панаира Хановер 2013 (Хале 22, щанд А12)
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продължение на много години. Прило-
жения, основани на приливно-отливни и 
вълнови принципи придобиват днес все 
по-голямо значение. Специални лагерни 
решения се изискват за турбини, плава-
щи елементи, шамандури или осцилира-
щи хидрокрила в зависимост от концеп-
цията.
Нехерметични уплътнения и пропускане 
на смазочни вещества. 
Условията в и под вода означават зада-
ване на специални изисквания към ла-
герната конструкция. За тези приложе-
ния, Шефлер разработва лагерни тела, 
които могат да бъдат инсталирани ди-
ректно във вода. Водата е средството, 
доставящо мазането. Шефлер използват 
специална корозионноустойчива стома-
на за гривните на лагерите. Търкалящи-
те се елементи са направени от кера-
мика. Сепараторите се произвеждат от 
специална, водоустойчива пластмаса. Те 
допълват нехерметичните, безконтакт-
ни уплътнения, допускащи проникване-
то на вода в лагера, но възпират твърди 
частици от  контакт с търкалящите се 
елементи. Шефлер има възможност да 
прилага десетилетен опит в технология-
та на материалите, повърхностните по-
крития и технологиите на уплътняване 
за тези приложения. Шефлер не използ-
ва контактни уплътнения. Това означава, 
че централите могат да бъдат експлоати-
рани по много енергоефективен начин. 
Няма необходимост от използване на 
масло или грес, защото ролковите лаге-
ри се мажат с вода. Това е  важен принос 
в екологично отношение при използ-
ване във водна среда. Надеждността и 
ниските изисквания за поддръжка игра-
ят важна роля във всички решения, при 
които съоръженията са инсталирани под 
водната повърхност, достъпът до тях е 

ограничен и те трябва да бъдат издигани 
над повърхността за провеждане на опе-
рации по поддръжката, което е свързано 
с  голям разход на време и средства.
Първите прототипи на мазани от работ-
ната среда ролкови лагери вече са в упо-
треба по пилотни проекти, напр. в Се-
верна Америка.

Концепции за електроцентрали, рабо-
тещи с приливи и отливи или с енер-
гия от вълните

Аксиалните турбини са инсталирани под 
водата за да се използва енергията от 
приливите и отливите както и от течени-
ята. По същия начин както въздушните 
течения задвижват роторите на вятър-
ните турбини, в приливно-отливните 
централи, течението движи ротора, ге-
нериращ електрически ток. Аксиалната 
турбина е модификация на този прин-
цип, ползващ ефекта на Вентури. По вре-
ме на този процес, водата се подава през 
конусовидна тръба. Това ускорява дви-
жението на водата както и създадената 
енергия. Концепциите, използващи ра-
диални турбини са подобни на тези с ак-
сиални турбини. Осцилиращите хидро-
криле са друг принцип за използване 
енергията от приливно-отливните тече-
ния. Ъгълът на наклона може да се на-
строи така, че да улесни движението на 
хидрокрилото нагоре и надолу, което на-
подобява  опашната перка на делфините. 
Това движение се използва за произвеж-
дане на електрически ток.  Понастоящем 
се разработват и различни концепции за 
използване енергията на вълните. Така 
например, една от тези системи използ-
ва определен брой плуващи тела на во-
дната повърхност, свързани помежду си 
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с шарнири.  Движението на телата едно 
спрямо друго се прилага за генериране 
на електрическа енергия.
Подобен принцип се използва с шаман-
дури, при които вертикалното движе-
ние е задействано от прииждането на 
вълните. Шамандурите могат да работят 
самостоятелно и да задвижват генера-
тор под вода. Друга концепция използва 
поставянето на известен брой шаманду-
ри много близо една до друга в редица, 
така че те да могат да следват придвиж-
ването на вълните на водната повърх-
ност като стоножка. В системи, подоб-
ни на онези, ползващи хоризонтално 
осцилиращи хидрокриле при използва-
не на приливно-отливната енергия, се 
прилагат също така осцилиращи клапи 
в технологиите с вълнова енергия. Това 
вълново движение се усилва с помощта 
на шарнири. Плуващи контейнери “ ула-
вят “ вълните с помощта на рампа близо 
до брега. При обратния ход на вълната 
се задвижва турбина. Осцилиращи во-

дни стълбове притежават камери с един 
отвор над и един отвор под нивото на 
водата. Вълните движат резултантния 
стълб нагоре и надолу в камерата. Про-
менливото въздушно налягане между 
камерата и околния въздух се използ-
ва за задвижване на въздушна турбина. 
Шефлер участва в множество проекти 
от този вид като партньор при разработ-
ките. 
Шефлер, със своите марки INA, LuK и FAG 
е водещ световен доставчик на търкаля-
щи лагери, плъзгащи лагери и линейни 
направляващи , продукти за директни 
задвижвания, както и всепризнат дос-
тавчик на автомобилната промишленост. 
Глобално компанията е генерирала про-
дажби за около 11,1 милиарда евро през 
2012 г. С приблизително 76 000 служащи 
по целия свят, Шефлер е една от най-го-
лемите германски и европейски компа-
нии с фамилно притежание.
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Промишленият сектор - доставя компо-
ненти и системи за около 60 промишле-
ни сектора чрез своята световна органи-
зация. Гамата обхваща повече от 225 000 
продукта от миниатюрни лагери с голе-
мина само от няколко милиметра, т.е. за 
зъболекарски бормашини, до голямога-

баритни лагери с външен диаметър от 
няколко метра, за вятърни турбини.
За електроцентрали за океански тече-
ния, Шефлер разработва лагерни систе-
ми за директно монтиране във вода. Во-
дата е средството, доставящо мазането. 
Липсва необходимостта за използване 
на коткатни уплътнения, предизвиква-
щи триене, като не се изисква масло или 
грес като смазочно средство.
Шефлер използва специална корозион-
ноустойчива стомана за ролковите ла-
герни гривни. Самите ролкови елементи 
са от керамика. Сепараторите за търка-
лящите елементи се произвеждат от спе-
циална, водоустойчива пластмаса. Освен 
това се използват безконтактни, леки 
уплътнения, допускащи проникването на 
вода в лагера, но възпиращи частички от 
достъп до работната повърхност.

Концепции за използване на прилив-
но-отливната енергия: аксиални и ради-
ални турбини с ефекта на Вентури, осци-
лиращи хидрокриле.
Концепции за използване на енергията 
на вълните: плаващи тела, шамандури, 
осцилиращи клапи или приливно-отлив-
ни съоръжения. 
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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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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

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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„ВК-КОНВЕРТ”ООД “VC- CONVERT”LTD

Адрес:
2303 Перник
Ул. “Стара планина “ № 101
Тел/факс.076 592 146
Факс: 076 600 448
Моб.тел.0895 514648
E-mail: epk3@abv.bg; vc_convert@abv.bg
www.vc-convert.com

Ръководител:
Маргарита Александрова-Управител

За контакти:
Неделчо Деветаков - управител ”Иновации”
Добринка Борисова - управител Електро-
технически 
отдел
Снежана Първанова - управител Механично-
инструментален отдел

Дейност:
Разработка,производство и търговия с 
полупроводникови токопреобразуватели за:

- Заряд на киселинни и алкални акумулаторни 
батерии-тягови,стационарни и стартерни;
- Зарядни и зарядно-разрядни станции ;
- Системи за гарантирано захранване с постоянен 
ток АС-DC-UPS за енергетиката, собствени нужди 
ТЕЦ, ВЕЦ,АЕЦ, подстанции;
- Токоизправители за галванични цели;
- Зарядни станции EX изпълнение;
- Уреди за техническо обслужване ,проверка и 
възстановяване на акумулаторните батерии;
- DC-DC-Преобразуватели.

Address:
2303 Pernik
101, Stara planina Str. 
Tel./faks:.+ 359 76 592 146
Fax: 076 600 448
Mobile: + 359 895 514648
E-mail:epk3@abv.bg; vc_convert@abv.bg
www.vc-convert.com
Executivе:
Margarita Aleksandrova -Managing Director
Contacts:
Nedelcho Devetakov - Research Manager
Dobrinka Borisova - Production manager
Snezhana Parvanova - Manager Director
Business activities:
Design and manufacture of semiconductor rectifiers 
for:

- Accumulator charge for traction,starter and 
stationary 
batteries;
- Charge and charge -discharge stations;
- Systems for guaranteed AC-DC -UPS charging by 
means of stationary batteries;for Power engineering, 
Thermo-electric power stations, hydroelectric power 
stations,Atomic power stations,Substations;
- Current rectifiers for galvanic equipment;
- Charging stations of EX-/explosion proof/ appli-
cation;
- Accessories for maintenance,servicing,testing and 
recycling of accumulative batteries.
- DC-DC converters.
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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



154 151

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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КОМИКОН ООД COMICON  LTD.   

Адрес:
София 1715, Младост 4 
Бул. “Роман Аврамов”, Битов комбинат, ет.2  
Тел./факс: 02/ 974 51 96, 974 43 24
E-mail: comicon@comicon.bg  
Web: www.comicon.bg 

Ръководител: Александър Савов 

Предмет на дейност:
Индустриална автоматизация.
Цялостни решения за автоматизация на индустриални 
процеси и системи: проектиране от правоспособни 
проектанти, изработка на контролни табла, монтаж, 
софтуер за PLC, HMI & SCADA, ПНР, гаранционен и 
следгаранционен сервиз.
Производство на ZigBee и EnOcean модули за безжична 
комуникация, интерфейс конвертори (RS232, RS485, 
RS422, current loop), телеметрични и специализирани 
контролери, соларни контролери, програмируеми 
логически контролери (PLC) и разпределени I/O, сигнал 
конвертори, трансмитери, сигнализация.
Разработка (R&D) на хардуер, фърмуер и софтуер за 
индустриална автоматизация по задание на клиента.   
Внедряване на системи за енергиен мениджмънт.  
Внедряване на PLC, HMI и SCADA (Schneider Electric, 
Allen Bradley, Siemens, Vijeo Sitest, PME, OPC Systems 
.NET, 7T, Iconics,  Kepware, Comicon), включително SIL3.
Проектиране, доставка и внедряване на видеостени за 
контролни зали и други приложения.
Телеметрични системи за безжичен контрол и 
мониторинг на отдалечени инсталации. 
Доставка на продукти за детекция на газ и пламък за 
критични индустриални приложения.

Чуждестранни партньори
Eyevis GmbH – оборудване за видеостени; Detector 
Electronics Corporation (Det-Tronics) -  пламъчни и 
газови детектори; Huggenberger AG - инструменти за 
измерване на физически величини; Wenglor Sensoric 
GmbH– оптични и индуктивни датчици; Comitronic-BTI 
– електронни обезопасителни изключватели и релета

Address: 
Sofia 1715, Mladost 4 
Roman Avramov bul., Bitov combinat, fl.2  
Tel./ fax: +359 2/ 974 51 96, 974 43 24
E-mail: comicon@comicon.bg  
Web: www.comicon.bg

Executive: Alexander Savov

Scope of activity:
Industrial Automation.
Turn-key solutions for automated control and monitoring 
of industrial processes and systems: design by certified 
designers, production of control panels, assembling, PLC, 
HMI & SCADA software, warranty and after sell service.
Production of ZigBee and EnOcean modules for wireless 
communication, interface converters (RS232, RS485, 
RS422, current loop), telemetric and embedded control-
lers, solar controllers, programmable logic controllers 
(PLC) and remote I/O, signal conditioners, transmitters, 
signal devices.
R&D of hardware, firmware and software for industrial 
automation based on specific client specifications.
Implementation of Energy Management Systems.
Implementation of PLC, HMI and SCADA (Schneider Elec-
tric, Allen Bradley, Siemens, Vijeo Sitest, PME, OPC Systems 
.NET, 7T, Iconics, Kepware, Comicon), including SIL3.
Telemetric systems for wireless control and monitoring of 
remote installations.
Design, delivery and implementation of video wall 
systems for control rooms and other applications.
Supply of fire and gas detection products and systems for 
critical industrial applications.

Partnership with foreign companies:
Eyevis GmbH – equipment for videowall systems
Detector Electronics Corporation (Det-Tronics) - fire alarm 
and gas detection systems
Huggenberger AG - physical measuring solutions
Wenglor Sensoric GmbH – optoelectronic and inductive 
sensors
Comitronic-BTI– electronic safety switches and relays
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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
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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:
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



180 181

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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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:
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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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 
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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:
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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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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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
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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:
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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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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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:
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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ФИЛКАБ АД FILKAB JSCO

Адрес:
4004 Пловдив, ул. “Коматевско шосе” 92 
тел.:      (032) 277 171
факс:    (032) 671 133
e-mail: office@filkab.com
web:     www.filkab.com
Ръководители: 
Огнян Зарев – Изп. директорр
За контакти: 
Соня Пеева – Координатор Търговски процеси и 
анализи
Година на основаване: 
1999
Брой служители: 
300
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 НН и СН;
- Осветление;
- Електроматериали;
-  Фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи 

конструкции, инверторни станции, кабели и 
конектори.

Производство на:
-  Бетонови комплектни трансформаторни подстанции 

(БКТП);
- Инверторни станции за ФЕЦ;
- Комплектни разпределителни устройства (КРУ 24kV);
- Електрически табла НН;
-  Разпределителни шкафове и шкафове за управление 

и контрол;
- Осветителни тела.
Инженерингова дейност - проектиране, 

изработване, доставка и монтаж на:
-  Комплектно електрообзавеждане и автоматизация 

на обекти, линии и съоръжения за индустрията, 
строителството и по проекти;

- Улично, промишлено, парково и офис осветление;
- Цялостно изпълнение на ВЕИ обекти;
- Изпълнение на автономни и хибридни системи с ВЕИ. 
-  Изпълнение на ВЕИ системи за собствено 

потребление
-  Сервизна дейност: 24/7 дистанционен мониторинг 

и известяване, диагностика и сервиз, абонаментна 
периодична и аварийна поддръжка.
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ФИЛКАБ АД FILKAB JSCO

Address:
4004 Plovdiv, Bulgaria, 92, Komatevsko shosse Str. 
tel.:        +359 32/ 277 171
fax:        +359 32/ 671 133
e-mail:     office@filkab.com 
web:         www.filkab.com 
Executive Directors:
Ognyan Zarev - CEO
Contact
Sonya Peeva – Coordinator

Established: 
1999
Staff: 
300
Scope of activity:
Business objectives - Electrical equipment and 
complex solutions
Delivery, distribution and sales of:
- Cables and wires;
- Cable accessories and instruments;
- Electrical equipment and automation devices;
- Transformers and equipment LV and MV;
- Lighting equipment;
- Electrical installation materials;
-  Photovoltaic modules and the related frameworks, 

inverter stations, cables and connectors.
Production of:
- Concrete Complete Transformer Substations;
- Inverter stations for PVPS (Photovoltaic Power Station);
- Complete Distribution Stations 24kV;
- Distribution and control switchboards;
- Electrical switchboards LV;
- Luminaries.
Engineering activities - Design, manufacturing, 
supply and installation of:
-  Complete electrical equipment and automation of 

projects, lines and facilities for industry, construction 

and projects;
- Street, industrial, park and office lighting equipment;
- EPC of utility scale RES projects;
- Independent and hybrid power systems with RES;
- Construction of RES systems for self-consumption;
-  Service: 24/7 remote monitoring and reporting, 

diagnostics and maintenance, planned and curative 
maintenance.
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ÑÚÇÄÀÄÅÍÈ ÇÀ ÈÇÊËÞ×ÈÒÅËÍÀ 
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ È ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ 
ÍÀÄÅÆÄÍÎÑÒ. ÒÎ×ÍÎ ÊÀÊÒÎ È ÍÀØÈÒÅ 
ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ ÑÌÀÇÎ×ÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÇÀ 
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÍÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

HYDRAULIC ELEMENTS & SYSTEMS PLC

MANUFACTORING HYDRAULIC CYLINDERS OF ALL TYPESMANUFACTORING HYDRAULIC CYLINDERS OF ALL TYPES

8600 Yambol, 1 Pirin Str.
Phone: +359 46 661464, Fax: +359 58 604308 

e-mail:info@hes-co.com, www.hes-co.com 




